
BOGDÁN RÉKA ÉS SZLOVÁK ZSÓFIA

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakképző Iskola 

Vác



ISKOLÁNK ÉS

OSZTÁLYUNK



VÁC



KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATUNKRÓL



ELŐSZÓ:

Számunkra hasznos dolog volt a közösségi szolgálat. Új emberekkel és új 

dolgokkal ismerkedhettünk meg. Segítséget nyújthattunk.



Amikor az árvíz katasztrófa volt, örömmel jelentkeztünk, mert tudtuk, 

hogy rengeteg család szorul segítségre. Homokzsákokat pakoltunk, gátakat 

építettünk, rengeteg önkéntes volt és ezt nagyon jó volt látni, hogy ennyi 

ember összefog mások életéért. 



Voltunk a tűzoltóságon, idősek otthonában, egy általános 

iskolában és szórólapokat is osztottunk lakhelyünkön. 



A további diákon kicsit bővebben is elmeséljük a tapasztalatainkat és 

élményeinket.





TŰZOLTÓSÁGNÁL

Számunkra a legjobb szolgálati tevékenység a tűzoltóságnál volt. 

Előadásokat figyelhettünk meg a mindennapi tevékenységeikről, hogy hogyan 

segítenek az embereken, hogyan mentenek meg egy családot az égő házból, 

hogyan mentenek ki embereket egy autóbalesetből. Rengeteget tanulhattunk 

tőlük, hiszen ők is egy fajta hősök napjainkban. 

Megtekinthettünk egy tűzoltó autót belülről is, ki próbálhattuk, hogyan csúsznak 

le a rúdon amikor éppen élesbe megy az akció. 

Nagyon barátságosak voltak az ott dolgozók 

és rengeteget nevettünk velünk.





IDŐSEK OTTHONÁBAN

Az idősek otthonában meg ismerkedtünk egy nagyon kedves öreg bácsikával, 

akivel egyből nagyon jóban lettünk. Sokat beszélgettünk a családunkról, a szabad 

időnkről, az iskoláról valamint sokat beszélt nekünk a fiatal koráról amiket nagy 

érdeklődéssel és figyelemmel hallgattunk. Megtanított minket horgolni és 

goblenezni.

Ezen kívül még 3 idős nénikével is szót váltottunk. Mindig amikor bementünk az 

épületbe, ott ültek egy kis asztalnál és várták mikor érkezünk meg. Elmeséltek 

ők is mindent magukról, eképpen tettünk mi is. Sok mindent tudtunk meg róluk 

és a múltjukról. Természetesen segítettünk nekik rengetegszer, ahol csak tudtunk 

és szórakoztattuk őket. Híreket vittünk nekik a külvilágról, az éppen aktuális 

újdonságokról. 

Ha közösségi szolgálatot kell/akar valaki teljesíteni, az idősek 

otthonát nagyon tudjuk ajánlani! 





ISKOLÁBAN

A Földváry téren elhelyezkedő általános iskolában végeztük a közösségi 

szolgálatunk utolsó pár óráját. 

Egy héten kétszer voltunk, hogy segítsünk a kis 4.eseknek a házi feladatuk 

megírásában. Vicces és hasznos is volt egyszerre. Amit nem tudtak, azt 

segítettünk elmagyarázni, amit rosszul számoltak azt újra számoltattuk velük, 

hogy ellenőrizzék magukat. 

Tetszett, mert nem kellett olyan nagyon komolyan vennünk, hiszen még 

kisebbek és sokat viccelődtünk, de ugyanakkor rendesen megtanulták az az napi 

leckéjüket. 

Aranyosak voltak a kis csibészek! 





VÉGSZÓ:

Végezetül pedig megemlítenénk, hogy rengeteg tapasztalatot szereztünk a munka 

folyamán. Az emberek számára hasznos dolog a közösségi szolgálat és 

mindenkinek ajánlanánk, aki szereti az embereket és szeret segítséget nyújtani. 

Öröm volt a közösség szolgálatában állni! 


