
Önkéntes diákok az idısotthonban 

Szentes - A szentesi református idısotthonban január óta hetente egyszer 
önkéntes középiskolások dolgoznak, de van, aki szabadidejében is bejár segíteni 
az ott élıknek. A program májusig tart. 

A Zsoldos-középiskola 20 diákja végez heti 
rendszerességgel önkéntes munkát a Kiss Bálint utcai 
idısek otthonában. 
 
– Amikor tavaly megkerestük az otthont, a vezetıség 
nyitott volt az ötletre. A diákok egymásnak adják a 
hírt, a húszfıs létszámhoz mindig csatlakoznak újak. 
10 alkalommal, összesen 20 órát töltenek náluk, és 
nagyon élvezik a feladatot – meséli Csikai Judit 
tanárnı, a program egyik koordinátora. – Barátságok 
alakultak ki, az idısek az unokát látják a 
gyerekekben. Együtt ápolják a kertet, sétálnak a 
városban. A fiatalok a szakmájukat is gyakorolhatják: a fodrászok kifejezetten 
örülnek, hogy van lehetıségük ısz hajjal dolgozni. A tanulók nagyon szeretnek ide 
jönni, az aranyos, olykor megmosolyogtató eseteket empatikusan fogadják. Mindig 
csütörtökön jövünk, de egy fiú kedden is itt volt, mert az egyik bácsi kizárólag ezen a 
napon szerette volna elmagyarázni a fák metszését – tette hozzá. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Az idısotthon lakója, az egykori vízilabda- és úszóedzı, Debreczeny Pál egyetért a 
tanárnıvel: – A fiatalok ügyesek, szorgalmasak, örülünk, hogy itt vannak. Nagyon 
dolgosak, biztos, hogy sokra viszik az életben. 
 
A tizedikes Takács Krisztiánt felvidítja, ha az idısek közé mehet, az itt végzett 
munka erıt ad neki. Évfolyamtársa, Horváth Etelka Kitti úgy érzi, megkönnyítik az itt 
lakók mindennapjait, akik élvezik a jelenlétüket. Kitti szabadidejében is szívesen van 
közöttük, hiszen véleménye szerint ha valakit megismerünk, azt utána nem 
hagyhatjuk magára.  

A diákok együtt szépítik a kertet az otthon lakóival.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Védett állatok a Centrum-
gödörben

Teljesen leállhat a 2-es villamosvonal építése

Rendırségi vizsgálat indult az iskolabusz balesete miatt

hirdetés    

Görögország 
elérhetı árakon! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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