
Beszámoló – június 

Én, Pető Ágnes, abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy a dr. Keresztes György Pál 

primor által a Bethlen Gábor alapítvány gondjaira bízott ösztöndíjalap „Székelyföld jövőéért” díj 

2019-es évi kitüntetettjeinek egyike lehettem. Az említett ösztöndíj több területen is segítette a 

fejlődésem, tanulmányi előmenetelemet. 

 A jelenlegi kivételes járványhelyzetben arra kényszerültünk, hogy otthonaink biztonságából 

folytassuk tanulmányainkat, önkéntes tevékenységeinket, illetve szinte mindent, ami idáig 

mindennapi életünk részét képezték. Mivel az itthon töltött időszaban felértékelődtek és gyakrabban 

használttá váltak elektronikai eszközeink, ezért jóval fontosabbá is váltak azok megfelelő műszaki 

jellemzői, strapabíró képessége. Az elnyert ösztöndíj által lehetőségem nyílt egy új laptop vásárlására, 

amellyel könnyedén és gördülékenyen végezhetem a mindennapi munkám. 

 Folytatva tanulmányaimat a brassói Transilvania Egyetem Általános Orvos Asszisztensi 

Karán otthonról tanulok és vizsgázom jelenleg is. Az online felületek gyakori használata nagyobb 

feladatot jelentett az elektronikai eszközöknek, de a vásárolt laptoppal egyszerűen, probléma nélkül 

tudtam részt venni az óráimon, valamint teljesíteni a vizsgákat. Az eszköz nélkül valószínűleg sokkal 

nehezebb, akadályokkal telibb lett volna ez az időszak. 

 A kijárási tilalom nagyban befolyásolta önkéntes munkámat is, melyet a Romániai Máltai 

Szeretetszolgálat Sepsiszentgyörgyi fiókszervezténél teljesítek. Mivel nem folytathattuk heti 

tevékenységeinket a gyerekkel, mozgássérült fiatalokkal, a rászoruló családokkal, ezért új megoldást 

kellett találni a velük való kapcsolat fenntartására. Hogy érdekesebbé, változatosabbá tegyük az 

otthon töltött időt, néhány társammal egy nagy, közös, heteken át folyamatosan tartó játékot 

készítettünk a fiókszervezet összes önkéntese számára. A heti feladatokat a gyerekek csapatokban 

teljesítették, mindenki a lehetőségeihez mérten bekapcsolódott. Fontosnak tartottuk, hogy a korszerű 

elektronikai eszközökkel nem rendelkező gyerekek, mozgáskorlátozott fiatalok se maradjanak ki, 

ezért olyan feladatokat találtunk ki, amelyek házi kellékekkel, otthon akár egyedül is elvégezhetőek 

voltak. Az információt az összes érintetthez eljuttattuk, akik lehetőségeik szerint vissza is küldték 

munkáikat, legyen szó akár a kézzel készített űrhajókról, anyák napi üdvözlőlapokról vagy akár a 

rendhagyó csoportképekről, a heti tematikától függően. A gyerekek, mozgáskorlátozott fiatalok, 

valamint vezetőink segítségével az otthonmaradás fontosságát hangsúlyozó videót is készítettünk. 

 Továbbá a vásárolt laptop sokat segített egy pályázat megírásában. A szóban forgó pályázatot 

a CIVEK nevű Háromszéki alapítvány írta ki, mellyel már évek óta díjazzák az „Év önkéntesét” és 

az „Év civil szervezetét” helyi szinten. Számomra rendkívül fontos, hogy valamilyen módon 

támogatni tudjam a szervezetet, amelytől én is olyan sok mindent kaptam. Ezért beneveztem a 

Románia Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi fiókszervezetét az „Év civil szervezete” díjra. A 

pályázatban a jelölt szervezet egy 2019-es évi projektjét kellett bemutatni, annak célját, célcsoportját, 

résztvevőinek számát, anyagi forrásait, média megjelenéseit, stb.  

 Az elnyert ösztöndíjam maradék részét saját fejlődésemre szánom a szociális munka terén. 

Gondolkodom külföldi tapasztalatcserében, valamint szeretnék részt venni egy országos elsősegélyes 

képzésen, amely keretein belül természeti- vagy más típusú katasztrófák esetén hasznos, 

elsősegélynyújtási tudást sajátíthatnék el. A következő hetekben derülnek ki majd részletek a jövőbeli 

tervekről, és kerül sok a döntéshozatalra. Ezúton is hálásan köszönöm a Bethlen Gábor alapítvány 

önzetlen támogatását, amellyel egy biztos alapot kaptam a terveim, álmaim fele vezető úton.  

 

Barót, 2020 júniusa. 



 

Anyák napi üdvözlőlap

 

Alkotópályázatra készült rajz 

 

Saját űrhajó készítése 

Videó: Vigyázzunk egymásra! https://www.facebook.com/watch/?v=2533474443579474  

https://www.facebook.com/watch/?v=2533474443579474

