
Önkénteskedés karantén alatt

Ez év március közepén a vírus helyzete miatt mindenkinek otthon kellett

maradnia, ezért nem tudtam Mezőberényben önkéntesmunkát végezni. De mint

mindent, ezt is meg lehetett oldani. Segítettem, ahogy csak tudtam, bárki hívott én

mentem. Persze az otthoni munka se maradt el.

Segítettem például a szomszédnak füvet vágni másfél hetente, a másik

szomszéd bácsinak kaszálni kellett és azt behordani a malacoknak, Bélának,

Móninak, Foltosnak, Ferinek, Julcsának és még egy jópárnak amiknek nem tudom a

nevét. Minden reggel mentem etetni őket, mert a fia csak este jött haza. Van még

ezen kívül nagyon sok tyúkja, amiknek ugyan úgy reggelente szórtam az etetőjükbe a

tápot, cseréltem a vizüket. Minden reggel összeszedtem a tojásokat, bár volt egy pár

nap, hogy mire mentem már a tojásokat összetörték. Ilyenkor adott meszet, hogy

szórjam be nekik, mert azért törték össze a tojást, mert mészhiányosak. Egy másik

idősnek bevásárolni segítettem, mikor nem voltak otthon az unokái.

Július közepe volt, és néhány barátommal belefogtunk egy olyan dologba, amit

igazából a városnak kellett volna megcsinálni, de mi úgy döntöttünk, hogy

megtisztítjuk egész Mágor területét. Igaz, sok időbe telt, de a látvány magáért beszélt.

Felszedtünk 4 kukászsák PET palackot, zsebkendőt, meg minden egyéb kacatokat,

amit mindenki eldobál. Ez egyrészt jó dolog volt, de az is megdöbbentett minket, amit

sokszor találtunk. Nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen emlékhelyen ilyeneket

tudnak hagyni. Ezt leszámítva egy nagyon jó dolog volt. Kértünk engedélyt és

kivágtuk az elhalt fákat, illetve megmetszettük a bokrokat. Nem volt egy könnyű

feladat, de ami aztán fogadott az mégis olyan érzéssel töltött el, hogy mindezt

megérte.

Miután végeztem, azután lefestettem otthon a kerítéseket, ami elég vicces volt,

mert úgy kezdtem hozzá, hogy nem ellenőriztem a felszerelést, és ahogy kinyitottam

a festékesvödröt, észrevettem, hogy kemény, mint a beton. Így hát elmentem a

festékesboltba, de útközben találkoztam a szomszéddal és megkért, hogy vegyek

glettgipszet neki. Miután elvittem neki, hozzákezdhettem igazi feladatomhoz. Hamar

körülfestettem, mert van egy rész, ami borostyánnal körbe van futtatva, gondoltam

magamba, hogy ha már a festés új, megmetszem a borostyánt is, ha már nem

festem le. A metszés már nem volt olyan egyszerű a sok poloskáktól, hangyáktól,



meg minden más bogártól.

Pár nap múlva úgy döntöttem, hogy ha már annyira belejöttem a festésbe,

akkor már a szobám is ki tudom festeni. Így is lett. Hoztam fehér festéket és

színezőt, mivel azok a festékek nem tetszettek, amik ott volta, meg hát kicsit

kreatívkodni volt kedvem. Megfogtam a két színezőt és találomra öntöttem belőle a

16 literes fehér festékbe, amire aztán rájöttem, hogy ez az én szobámra nagyon sok

lesz. De annyira jól sikerült eltalálnom a színt, hogy végül a húgom szobáját és a

dolgozó szobát is lefesthettem. Ezzel megint elment egy pár nap, mert közben a régi,

illetve a rossz bútorokat kicseréltük újakra.

Eztán jött a szilvaszedős szezon. Mivel sarkon lakunk pont, ezért elég sok fánk

van és az mind szilvafa. mint minden évben, idén is megkérdeztem a

szomszédbácsit, hogy ha felszedem, akkor átvigyem-e neki. Mi nem szoktuk kifőzni

és igazából amúgy is fel kell szedni, mert elcsúsznak a járdán tőle. Felszedtem,

elvittem a szomszédba, aki szeptember elején beállított megint egy üveg pálinkával.

Otthon nem iszik senki, így hát ez az üveg is felkerült a polcra, ahol a többi volt,

vagyis lett volna, mert idén esküvők voltak és ott egy kicsit elment…

Így ment el a nyaram. Az egészben nem az volt a jó, hogy nem unatkoztam,

hanem hogy úgy nem unatkoztam, hogy még másokon is segíthettem. Nem is a

segítség volt a jó az egészben, hanem az, ahogy látom az eredményét. Mindig jó egy

olyan dolog előtt elmenni, hogy azt mondod rá, hogy „ezt én csináltam’’ és ez tölt el

engem boldogsággal.


