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Amióta a Széchenyi István Gimnázium 9.A osztályába kerültem, volt alkalmam több területen 

is kipróbálni magamat a közösségi szolgálatnak köszönhetően. Alapvetően segítőkész ember 

vagyok, és szívesen tevékenykedem másokért. Éppen ezért amikor megtudtam, hogy az 

érettségi feltétele az 50 óra közösségi munka elvégzése, érdeklődve vártam milyen területeken 

tudok bekapcsolódni ebbe a tevékenységbe.  

A közösségi szolgálatot többféle területen töltöttem. Az egyik feladatkör adta magát, hogy a 

saját környezetem, iskolám közössége számára nyújtsak segítséget, hiszen itt élem 

mindennapjaimat, és az iskola a „második otthonom”. Az iskolám rendezvényein több 

alkalommal helyt álltam. 2016. október 23-i rendezvényen segítettem a terem berendezésében, 

ill. a rendezvény után az elpakolásban, takarításban. 2017.01.26.-án egy az iskola által 

szervezett rendezvény előkészítésében vettem rész több osztálytársammal együtt. 2017 

márciusában az osztályunk kapta meg a március 15-i műsor megszervezését és lebonyolítását, 

melyben én is tevékenyen kivettem a részem. Feladataim, inkább háttér munkák voltak 

(díszletek készítése, pakolás stb.) mivel nem szeretek szerepelni. 2017 decemberében a 12. 

évfolyamosok szalagavatóján a terem berendezésében és díszítésében vettem részt és süteményt 

készítettem. A közösségi szolgálat egyötödét töltöttem az iskolámért végzett tevékenységgel. 

Ami tapasztalat volt ezen idő alatt, hogy az osztálytársaimmal, vagyis közösségben 

végezhettem a munkát. Megtapasztalhattam ezáltal a csapatmunka erejét és az egymásra 

figyelést, valamint erősítette bennem a közösség iránti elköteleződést. Az osztálytársaimmal 

nap mint nap együtt vagyunk, és ilyen iskolai alkalmakkor jobban megismerhetjük egymás 

értékeit, egyéb tulajdonságait is.  

A másik terület, ahol a közösségi szolgálatot töltöttem az a különböző sportesemények, 

rendezvényeken való részvétel és segítés. Jómagam 9 éves korom óta versenyszerűen 

kenuzom, így a sport az életem része. Ebből adódóan szerettem volna viszonozni 

sportegyesületemnek is azt a sok támogatást és odafigyelést, amit kapok tőlük. Együttműködési 

szerződés keretében tudtam itt tevékenykedni.  

Az elmúlt két-három év alatt több fajta sportrendezvényen vettem részt. Ezek a következők 

voltak: Dunaferr kupa kajak-kenu verseny, Nagy Sportágválasztó, Birkózó verseny, Dunaferr 

évzáró rendezvény, Régiós Eszkimó Játékok versenye, Sulisárkányok versenye, Mesterek 

találkozója elnevezésű rendezvény. 

A Dunaferr kupa kajak-kenu verseny évről-évre megrendezésre kerülő versenysorozat, mely 

kétnapos. Régebben inkább regionális verseny volt, ami mára már országos méretűvé nőtte ki 
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magát. A korábban 12-15 résztvevő egyesülettel szemben mára 30-35 egyesület vesz részt a 

versenyeken. Ez kb. 700-800 versenyzőt jelent, ami döntően a 8-16 éves korosztályból kerül ki, 

bár a versenyen ifi és felnőtt versenyzők is indulnak. Ezen a versenyen fontos számunkra, mint 

rendező egyesület, hogy az ide érkező versenyzők jól érezzék magukat, és jó élményekkel 

emlékezzenek Dunaújvárosra. Feladataim a Dunaferr-kupán többfélék voltak. Mivel jómagam 

is induló voltam a versenyeken, ezért a pénteki előkészítő napon segítettem. Ez a verseny az 

alsó Duna-parton a kikötői öböl területén van, a szabadban. Emiatt sok sátrat kellett 

felállítanunk, hogy rossz idő esetén ne a szabad ég alatt legyünk. Felállítottunk egy bírói sátrat, 

egy célbírói sátrat, az eredményhirdetés helyét, dobogót, ill. kialakítottunk a sportolóknak is 

öltöző sátrat, valamint a kitelepülő büfének is építettünk sátrat, melyben sörpadokat tettünk ki. 

Segítettem még a stég vízre tételében is, melyben a helyi vízirendőrök és tűzoltók 

közreműködtek velünk. Jó érzés volt az Ő munkájukba is bele látni, hogy milyen készséggel és 

odaadással végzik azt, és milyen kőkemény fizikai munkát igényel. Némelyikükkel 

személyesen is megismerkedtem és beszélgethettem velük, és kérdezgethettem a munkájukról. 

Feladatom volt még, hogy lezárjuk a bírói területet kordonszalaggal, hogy a nézők és a 

versenyzők ne zavarhassák az ő munkájukat. Az előkészítő nap nagyon fárasztó fizikai munka 

volt, még úgy is, hogy nap mint nap aktívan sportolok. Ez egy más jellegű aktivitás, és el lehet 

benne fáradni.  Másik feladatom másnap az érmek és ajándékok átadásában volt. Amikor épp 

nem versenyeztem, szívesen segítettem a versenybizottságnak az érmek elrendezésében, 

kikészítésében és az ajándékok összekészítésében. A verseny végeztével pedig az elpakolásban, 

eszközök összeszedésében, szemétszedésben, takarításban segédkeztem társaimmal együtt. A 

Nagy Sportágválasztó is egy évről-évre megrendezésre kerülő esemény, ahol a város összes 

sportja képviselteti magát. Ez a rendezvény a helyi uszoda területén került megrendezésre, hogy 

a szárazföldi és a vízi sportok is megmutathassák magukat. Az én sportom a kajak-kenu is részt 

vesz minden évben ezen a rendezvényen. Itt sportági bemutatóban segédkeztem az edzőnknek. 

Feladatom nagyrészt a négyszemélyes indiánkenu kormányzása volt, amikor az iskolás 

kisgyerekek kipróbálták a kenuzást. Szívesen megmutattam nekik a helyes technikát, és 

meséltem nekik a kajak-kenuról. Szerettem ezt a szolgálatot, mert jó volt megmutatni a kisebb 

gyerekeknek, amit szeretek csinálni és ami a hobbim. Tapasztalatom az volt, hogy a gyerekek 

csillogó szemmel és élvezettel próbáltak ki minden sportot, és nagyon nyitottak voltak a 

számukra ismeretlen dolgok iránt is. 

Segítettem más sportág rendezvényén is. Így egy helyi szervezésű, többnapos birkózóversenyen 

a Gurics György birkózócsarnokban jártunk több osztálytársammal együtt, ahol a versenyhez 
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szükséges küzdőteret szőnyegeztük ki, és a nézőteret rendeztük be padokkal. Máskor pedig 

Sárkányhajó-versenyen segédkeztem, ahol a bíróknak kellett segítenem a csapatok 

irányításában és az időeredmények kiplakátolásával, valamint az éremátadásnál az érmek 

kikészítésében. Érdekes volt bepillantani más sportágak versenyeibe, és megismerni az ő 

sportéletüket. Két olyan rendezvényen vettem részt a 2017-2018. év folyamán, ami nem 

sportrendezvény volt, de a sporthoz szorosan kapcsolódott. Az egyik egy évzáró rendezvény, 

ahol az egész évben kiválóan versenyzőket díjazzák, és a vezetők értékelik az évi 

teljesítményeket, valamint meghatározzák a jövő évi terveket. Ezen az eseményen a 

vendéglátásban segítettem. Megterítettük az asztalt, szendvicseket készítettünk és kávét 

főztünk. Ez a jellegű munka nagyon tetszett, úgy éreztem közel áll hozzám. Pozitívuma volt 

ennek a közösségi szolgálatos formának, hogy olyan emberekkel beszélgethettem és 

ismerkedhettem meg, akik sportágam kiválóságai. Ez a jellegű tevékenység nagyon tetszett, 

úgy éreztem közel áll hozzám. A másik rendezvény, amelyen részt vettem egy konferencia 

volt, ahol a régió kajak-kenu egyesületi vezetői és edzők tartottak megbeszélést, 

tapasztalatcserét. Ezen a rendezvényen a terem berendezésében és elpakolásban segédkeztem.  

Mindegyik szolgálati forma, amelyet végeztem, lehet, nem tűnik nagy dolognak, de 

csapatmunkát és összehangoltságot igényelt. Megtanultam belőle, hogy odafigyeljek másokra, 

és tudjak csapatban jól dolgozni, valamint kézzelfogható értéke legyen számomra a munkának. 

Negatív tapasztalatom nem volt, azt hiszem ez annak is köszönhető, hogy jól választottam meg 

milyen jellegű vállalást csinálnék szívesen. A közösségi szolgálat segített rávilágítani arra is, 

milyen jellegű munka áll hozzám közel, és melyek azok a területek, ahol szívesen dolgoznék 

én is. Megtudtam ezen idő alatt, hogy a szolgáltatás területe, a kereskedelem és vendéglátás 

közel áll hozzám, ezért a továbbtanulásnál ezt figyelembe fogom venni. 

Összességében élveztem a közösségi szolgálatot, mert sokszor barátaimmal tölthettem az időt, 

segítő tevékenységet végezhettem, és beleláthattam a munka világába, bár ez nem áll tőlem 

távol, mert szüleim vállalkozásában is sokszor besegítek. 

 Jó dolognak tartom a közösségi szolgálatot, mert a gyerekek nem úgy kerülnek ki a 

nagyvilágba, hogy csak az iskolapadból lépnek ki. Úgy gondolom, sokszor kijózanító lehet, ha 

megtapasztalod a felnőttek világát, mert gyerekként sokkal nehezebbnek tűnik a sulis élet és 

szabadabb a felnőttek világa.  

Dunaújváros, 2018. december 14. 
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Képek (2016-2018) a közösségi szolgálatos tevékenységekből:  
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