
Iskolai Közösségi Szolgálat keretében kötött megállapodások helyszínei 

Intézmény neve, címe Kapcsolattartó neve, elérhetősége Tevékenységi körök, feladatok 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
5540 Szarvas, Deák F. u. 7. 

Letyán Györgyné tű. főhad. 
06-66/312-733
06-20/496-67-99
szarvas.ht@katved.gov.hu

 a tűzoltóság szarvasi kirendeltségén fo-
lyó feladatok megismerése (a tanítási
szünetekben)

Körös-szögi Kistérség Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény 
5540 Szarvas, Kossuth u. 19. 

Bohus Tünde 
06-66/311-728
oszinapfeny@szarvasnet.hu

 közreműködés az Idősek Átmeneti Ott-
honában

 közreműködés egyéb szociális alapellá-
tásban részesülők számára szervezett
szabadidős tevékenységek szervezésé-
ben, megvalósításában

Kistérség   Egységes   Szociális   és 
Gyermekjóléti Intézmény Szeghalom  
5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. 

Tóth Julianna 
06-20/770-7325
jutka.ig@gmail.com

 szociális és jótékonysági feladatok
 idős emberekkel közös sport és szabad-

idős tevékenység
Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár Kulturá- 
lis Intézménye 
5441 Öcsöd, Kossuth tér 1. 

Séráné Domokos Györgyi 
06-56/310-301
konyvtarocsod@gmail.com

Könyvtárban: 
 olvasószolgálati munka, katalogizálás,

könyvrendezés, katalógusszekrény ren-
dezés, a helyi újság aktuális számába a
cikkek digitalizálása

Művelődési Házban: 
 rendezvények előkészítése, meghívók,

plakátok készítése, nyomtatása, terjeszté-
se, rendezvények előtt a termek berende-
zése, aktív segítség a lebonyolításban

Nagyrév Község Önkormányzat 
5463 Nagyrév, Árpád út 78. 

Burka István 
06-56/457-001
nagyrev.polgarmester@gmail.com

 környezet  és  természetvédelmi  terültek
megóvásában való részvétel

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 
5650 Mezőberény, Liget tér 5. 

Kovács Annamária 
06-66/421-870
óvoda@mezobereny.hu

 segítségnyújtás az óvodásokkal kapcsola-
tos tevékenységekben

 a sajátos nevelési igényű gyermekek
mindennapi tevékenységébe való bekap-
csolódás

 óvodásokkal való játékos foglalkozás
 közös sport és szabadidős tevékenysé-

gek, kulturális programok szervezése
 környezetrendezés
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Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Vá- 
rosi Könyvtár 
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 1. 

Baginé Tóth Erika 
06-20/970-3940 
konyvtar@szarvasnet.hu 

 digitalizálás 
 gimnáziumi értesítők szkennelése, szer- 

kesztése 
 helytörténeti kutatómunka: adatgyűjtés a 

Régi Gyűjtemény könyvtári könyveiről 
 leltározási feladatok 
 gyerekkönyvtári feladatok: a könyvek 

raktári jelzésének felcímkézése, közre- 
működés a Törpi Könyvkuckó program- 
szervezésében, nyári olvasótáborban való 
közreműködés 

 gyermekkönyvtári programokban való 
részvétel 

Hársliget Óvoda Csabacsűd – Örménykút 
5551 Csabacsűd, Petőfi u. 57/2. 

Kórógyi Angyalka 
06-66/219-588 
csovi@szarvasnet.hu 

 segítségnyújtás az óvodásokkal kapcsola- 
tos tevékenységekben 

 óvodásokkal való játékos foglalkozás 
 közös  sport  és  szabadidős  tevékenysé- 

gek, kulturális programok szervezése 
 környezetrendezés 

Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum 
5540 Szarvas, Rákóczi u. 25. 

Paróczai Anita 
06-66/514-236 
idosekoszarvas@szarvasnet.hu 

 adminisztratív feladatokban való részvé- 
tel 

 mentálhigiénés feladatok (beszélgetés az 
ellátottakkal, felolvasás, foglalkozásokon 
való aktív részvétel, intézmény díszítése) 

 takarítási  feladatok  (udvarseprés,  avar- 
gyűjtés, növénygondozás, locsolás) 

Tóth József Alapszolgáltatási Központ 
5451 Öcsöd, Hunyadi M. u. 57. 

Dr. Talmácsi Edit 
06-56/310-589 
alapszolgocsod@freemail.hu 

 házi szociális gondozásban részesülők 
gondozási tevékenységének segítése a 
szociális gondozónő mellett 

 étkezésben  részesülők  részére  az  étel 
házhoz szállításában való segítés 

 az Idősek Otthonában a gondozottak ellá- 
tásában való közreműködés (beszélgetés, 
szoba rendezése, bevásárlás, étkeztetés- 
ben segítés) 

 mentális tevékenységben való  részvétel 
az Idősek Otthonában és a nappali ellátás 
(Idősek Klubja) keretében 
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Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 

Bencsik Gábor 
06-66/536-413 
bencsikg@szarvasnet.hu 

 környezet- és természetvédelem 

Benka  Gyula  Evangélikus  Angol  Két  Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Óvoda 
5540 Szarvas, Kossuth u. 17. 

Molnár Eteléné 
06-20/462-9420 
benka@lutheran.hu 

 nyári napközis és szaktáborokban való 
aktív részvétel 

 teremdekorációs és rendezési – felújítási 
munkálatokban való részvétel 

 szertárrendezés 
 az iskolai, óvodai kulturális, sport prog- 

ramok megszervezésében és lebonyolítá- 
sában való közreműködés 

 iskola és óvoda környezetében fa- és nö- 
vényültetés, kertgondozás 

Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. 
5540 Szarvas, Kossuth tér 3. 

Kugyeláné Décsei Mónika 
06-66/311-464 
06-20/545-4842 
kulturasokk@gmail.com 

 közreműködés nyári kulturális rendezvé- 
nyek, színházi előadások, nyári szaktábo- 
rok lebonyolítása során 

 közreműködés a Szarvasi Szilvanapok 
lebonyolításában 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatá- 
nak Gondozási Központja 
5561 Békésszentandrás, Kálvin u. 10. 

Virág Sándorné 
06-66/218-104 
gondozohaz@szarvasnet.hu 

 idősek foglalkoztatásában való részvétel 
(szójátékok, festés, rajzolás, ragasztás) 

 közös tornán részvétel 
 idősek sószobába kísérése 
 idősek levegőztetése, kerekes székes el- 

látottak segítése 
 gyengén látó idősek számára felolvasás 
 lemezhallgatás 
 az  intézményben  készült  fotók  megte- 

kintése DVD lejátszón 
 hangszeren játszó diákok előadása, 

éneklés 
 sakkozás, társas játékok, malmozás 
 jó idő esetén a kinti kemence körüli 

programokon, kerti sütéseken való 
részvétel 

BCE Szarvasi Arborétum 
5540 Szarvas, I. kk. 9. 

Szabó Anikó 
06-30/945-0336 
aniko.szabo@pepikert.hu 

 általános  parkgondozás,  levelek,  ágak 
gyűjtése 

 sétaútvonalak tisztítása, üvegházi munka 
 Arborétumi programokon (pl. nyári tá- 

bor) való aktív segítség 
 irodai adatfeldolgozás 
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
5540 Szarvas, Kossuth u. 30. 

Körmendi Erzsébet 
06-20/291-4821 
maltaiszarvas@gmail.com 

 ügyeleti idő alatt a rászorulók kiszolgá- 
lása (nyári idő alatt) 

 Gyerekek nyári táboraiban a szervezők 
munkájának segítése 

 foglalkozások  tartása  (2-3  nap,  napi  4 
óra, de. du. váltásban) 

 idősek,  betegek  látogatása,  élelmiszer- 
csomag kivitele 

 ruhagyűjtési akció szervezése, lebonyo- 
lítása az iskolában 

 „Adni  öröm”  SPAR  élelmiszergyűjtési 
akcióban való közreműködés 

 szeretetdoboz gyűjtése és csomagolása 
Vackor Művészeti Óvoda 
5475 Csépa, Béke u. 133/e. 

Havrilla Sándorné 
06-56/323-001 
06-30/445-0607 
postmaster@vackor.ovoda.t-online.hu 

 a gyermekek mindennapi tevékenységé- 
ben előforduló mozgásos játékok, sza- 
badidős tevékenységek 

 gyermekek étkeztetésével kapcsolatos 
teendőkben való részvétel 

 séták során kíséretben való részvétel 
 szokás szabályrendszer megfigyelése, 

elsajátítása 
 munkahelyi szokások, szabályok meg- 

ismerése, munkatapasztalat szerzése 
Körös-szögi Civil Fórum Egyesület 
5540 Szarvas, Damjanich u. 64. 

Sinka Petra 
06-20/223-4388 
korosszogicfe@gmail.com 

 adminisztrációs feladatok 

ClubNetCet Internetes 
Ismeretterjesztő Egyesület 
5540 Szarvas, Szabadság u. 12. (Damjanich u. 64.) 

Sonkolyné Szekerczés Margit 
06-20/419-5549 
szekerczesmargit@gmail.com  
mozga@clubnetcet.hu 

 adminisztrációs tevékenység, 
 számítógépes tevékenység 
 rendezvények  előkészítői  és  csoportok 

szervezői munkái 
OVÖ Szántó Kovács János Területi Múzeum 
5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 5. 

Józó Tamásné 
06-30/515-7385 
jkat72@gmail.com 

 közreműködés a régészeti anyagok leltá- 
rozásában, 

 rendezvényeken való aktív közreműkö- 
dés 

Szarvasi Református Egyházközség 
5540 Szarvas, Vasút u. 66. 

Pentaller Attila 
06-20/549-5457 
pentaller.attila@gmail.com 

 óvodás és iskolás gyermekek foglalkoz- 
tatása, felügyelete, 

 gyermek és ifjúsági táborokban a veze- 
tők iránymutatása szerint kisegítő tevé- 
kenységek, programok, játékok vezetése 
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Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre 
5540 Szarvas, Kossuth u. 43. 

Tóthné Jansik Erzsébet  
jansikerzsebet@gmail.com 

 a nyugdíjas pedagógusok és a baráti kör 
idősebb tagjainak segítése, 

 közreműködés a számukra rendezett 
eseményeken, 

 tanársírok gondozása 
 aktuális  pályázati  projektekben  együtt- 

működés 
KONDI Kondorosi Ifjúságért 
Közhasznú Alapítvány 
5553 Kondoros, Hősök útja 56. 

Opauszki Anita 
06-20/403-2911 
opauszkianita@gmail.com 

 az Alapítvány által szervezett sport-, ill. 
kulturális programok előkészítése, lebo- 
nyolítása, 

 a megvalósuló programok során a szer- 
vezők munkájának segítése 

Galamb és Kisállat Tenyésztők Egyesülete 
5540 Szarvas, Dobó I. u. 14. 

Kondacs György 
06-30/664-8045 
koko.kondacs@gmail.com 

 kiállításokon, bemutatókon való részvé- 
tel, 

 a látogatókkal való kapcsolattartás, 
 gyermekek közötti vetélkedők koordiná- 

lása, 
 az Egyesület tevékenységének segítése 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatá- 
nak Bölcsődéje 
5561 Békésszentandrás, Szt. László u. 56. 

Yetik-Takács Éva 
06-30/813-9680 
bolcsode@bekesszentandras.hu 

 környezetük takarítása, rendezése, 
 segítségadás  a  gyermekek  felügyeleté- 

ben, 
 játékok fertőtlenítése, mosása 

Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon Idő- 
sek és Fogyatékos Személyek Otthona 
1029 Budapest, Báthori u. 8. 

Szvitan Erika 
06-1/391-8007 
penztar@sarepta.hu 

 szociális és jótékonysági, 
 idősekkel való sétálás, beszélgetés, 
 kulturális és közösségi, 
 környezet- és természetvédelmi, 
 idős emberekkel közös sport- és szabad- 

idős területen folytatható tevékenység 
ellátása 

Szarvasi Futball Club 
5540 Szarvas, Erzsébet liget 

Domján Balázs 
06-30/205-4044 
domjanb@szarvasnet.hu 

 a Szarvasi FC által lebonyolított vagy 
szervezett sport, kulturális vagy egyéb 
közösségi eseményeken rendezőkényt, 
segítőként való közreműködés 

Szarvasi  Úszó,  Vízilabda  és  Szabadidő  Sport- 
egyesület 
5540 Szarvas, Kossuth u. 23. 

Zalán Csaba 
06-20/620-2974 
csibuscsabi@freemail.hu 

 az Egyesület által szervezett sportren- 
dezvényeken, nyári táborokon való aktív 
részvétel 

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 
5540 Szarvas, Kossuth u. 66. 

Galla Józsefné 
06-66/313-727 
jatekvar@szarvasnet.hu 

 bölcsődei, óvodai ellátás 
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Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete 
5540 Szarvas, Jókai u. 48. 

Gombár Györgyné 
06-20/260-1665 
halenka11@gmail.com 

 minden péntek és szombat délután Ifjú- 
sági Klub segítése, 

 kézműves foglalkozások tartása gyere- 
keknek, időseknek és szenvedélybete- 
geknek, 

 ajándékcsomagok csomagolása ünne- 
pekre, rászorulóknak, 

 Mikulás csomagok készítése rászoruló 
családoknak, 

 gyermek sportprogramok, túrák és ki- 
rándulások megszervezésnek és lebo- 
nyolításának segítése, 

 illegális szemétlerakó helyek felszámo- 
lása, 

 gyermekeknek szóló kulturális és ha- 
gyományőrző szabadidős programokban 
való részvétel (diafilmvetítés, meseolva- 
sás, hagyományőrző farsang, főzőklub, 
stb.), 

 nyári gyerektáborokban segítségnyújtás, 
 drogprevenciós programok segítése 

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi 
Óvoda 
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. 

  gyermekek gondozási tevékenységeiben 
való segítségnyújtás, 

 dajkai feladatok segítése 
Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola 
5551 Csabacsűd, Petőfi S. u. 37. 

Sutyinszky Zoltán 
06-20/264-7087 
iskolacs@szarvasnet.hu 

 rendezvényeken való részvétel 

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága 
5540 Szarvas, Anna-liget 1. 

06-66/313-855 
kmnp@kmnp.hu 

 aktív részvétel a Nemzeti Park tevékeny- 
ségeiben 

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. 
5540 Szarvas, Rákóczi u. 3. 

Rónyai Ágnes 
06-20/584-4242 
tabor@szarvas.hu 

 a Szarvasi Ifjúsági táborban gyermek- 
programok lebonyolításában való rész- 
vétel 

Szent  István  Egyetem  Gazdasági,  Agrár-  és 
Egészségtudományi Kar 
5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3. 

Futó Szilvia 
06-20/399-1970 
futo.szilvia@gk.szie.hu 

 rendezvényeken, kiállításokon való 
részvétel, 

 host- és hostess munka, 
 könyvtári munkák, 
 kertészeti feladatok, 
 adatrögzítés, irodai munkák, plakátozás, 
 szervezői munkák 

mailto:halenka11@gmail.com
mailto:iskolacs@szarvasnet.hu
mailto:kmnp@kmnp.hu
mailto:tabor@szarvas.hu
mailto:futo.szilvia@gk.szie.hu


 

Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért 
Állatvédő Egyesület 
5540 Szarvas, Gyóni G. u. 30. 

Sutyinszki Szilvia 
06-70/245-4011 
szarvas.dogs@gmail.com 

 a szarvasi gyepmesteri telepen elhelye- 
zett kutyák szocializációs foglalkozása, 
ápolása, mozgatása, 

 adománygyűjtő napokon, egyéb rendez- 
vényeken történő részvétel, 

 szóróanyagok terjesztése, 
 városi és térségi rendezvényeken történő 

megjelenés, az egyesület tevékenységé- 
nek népszerűsítése, széles körben történő 
megismertetése, 

 a felelős állattartás alapelveinek oktatá- 
sa, elméletben és gyakorlatban 

Kardos Község Önkormányzata 
5552 Kardos, Gyomai út 24. 

Sándor Pál 
06-30/834-2315 
ikszt.kardos@gmail.hu 

 kulturális  rendezvények  szervezése,  le- 
bonyolításának segítése, 

 gyermek programok szervezése, 
 lakossági szociális feladatok segítése, 
 környezetvédelmi programokban való 

részvétel 
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény 
5553 Kondoros, Iskola u. 2/6. 

Hévizi Róbert 
06-20/323-8787 
heviz.robi@gmail.com 

 kulturális  programokon  való  közremű- 
ködés 

Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület 
5540 Szarvas 

Ardainé Tóth Anikó 
06-70/312-7903 
info@korstourist.hu 

 információszolgáltatás, 
 szórólapozás, 
 kérdőívezés, 
 plakátolás, 
 ajándéktárgyak értékesítése, 
 színházjegyek értékesítése, 
 TDM tagokkal való kapcsolattartás, 
 város népszerűsítése, 
 folyamatos online, offline marketing te- 

vékenység, 
 Egyesület munkájában való aktív 

részvétel 
Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány 
5561 Békésszentandrás, VII. kk. 86. 

Hrcsjarné Dorogi Mária 
06-20/363-1931 

 kézműves foglalkozások, 
 játék, csoportos beszélgetések 

mailto:szarvas.dogs@gmail.com
mailto:ikszt.kardos@gmail.hu
mailto:heviz.robi@gmail.com
mailto:info@korstourist.hu


 

Ótemplomi Szeretetszolgálat 
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 7. 

Kis Gabriella 
06-20/770-3566 
kisgabi0208@gmail.com 

 a szeretetszolgálat épületeinek, parkjai- 
nak ápolási munkáiban való közreműkö- 
dés, 

 a kulturális, szabadidős programok szer- 
vezésében, végrehajtásában végzett te- 
vékenységek, 

 idősekkel való mentális foglalkozásokon 
való részvétel 

Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete 
5600 Békéscsaba, Bajza u. 15. 

Pljesovszki Ágnes 
06-70/933-8294 
szarvasvk@gmail.com 

 adománygyűjtés, 
 segélyezési feladatok előkészítése, meg- 

valósítása, 
 véradásszervezés-feladatok vállalása, 
 elsősegély oktatás bemutatók, verse- 

nyek, 
 irodai adminisztratív feladatok végzése, 

táblázatok kitöltése, adatok gépbe vitele 
Ótemplomi Evangélikus Egyházközség 
5540 Szarvas, Vasút u. 10. 

  levéltári iratrendezés, 
 temető, sírgondozás, 
 rendezvényeken való közreműködés 

Tiszazugi Földrajzi Múzeum 
5430 Tiszaföldvár, Kossuth út 101. 

Gere Péter 
06-56/570-525 
tf.muzeum@gmail.com 

 gyűjtemény digitalizálás, 
 rendezvények előkészítése, 
 családi napok segítése, 
 szünidei tábor segítése 

Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
5561 Békésszentandrás, István király u. 16. 

Benedek Erika 
06-66/218-660 

 kulturális és közösségi tevékenységekben 
való részvétel 

 irodai, könyvtári szolgáltatások 

Szülők a Csabacsűdi Gyermekekért Egyesület 
5551 Csabacsűd, Petőfi Sándor u. 21. 

Pusztainé Tusjak Tünde 
06-20/2612734 
pusztunde03@gmail.com 

 rendezvények dekorálásása 
 kézműves foglalkozások segítése 
 rendezvények lebonyolításában való 

közreműködés 
Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár 
5931 Nagyszénás, Táncsics u. 24/2. 

Szűrszabóné Benkő Éva 
06-68/443-045 
nszenas.ovoda@freemail.hu 

 óvodai tevékenységekben való részvétel 
 csoportszobák dekorációja 
 takarítási, udvari munkák 
 ünnepségek előkészítése, lebonyolítása 

Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézmény 
6723 Szeged, Gáspár Zoltán u. 

Vidács Mónika 
06-62/555-615 
info@odukozpont.hu 

 csoportos foglalkozásokon asszisztensi 
feladatok ellátása 

 tanodai teendők ellátása 
 nyári fejlesztési napokon személyi segítő 

mailto:kisgabi0208@gmail.com
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Kozák Lajos Szarvas Város Fúvóskultúrájáért 
Alapítvány 
5540 Szarvas, Ady u. 13. 

Vári Ferenc 
06-20/9768421 

  

Szent Klára Plébánia 
5540 Szarvas, Kossuth u. 54. 

Jancsó Brigitta 
06-20/9356510 
brigi182@gmail.com 

 hittantáborok programjainak levezetése, 
segítése 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
4024 Debrecen, Sumen u. 2. 

Leskuné Bikki Dóra 
06-30/5657960 
dora@hnp.hu 

  

Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző 
Egyesület 
5540 Szarvas, Tanya III. kk. 411. 

Závoda Ferenc 
06-70/7748429 
zavoda.ferenc50@gmail.com 

 kulturális programok, előadások 
szervezése 

 hátrányos helyzetű csoportok segítése 

Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület 
5500 Gyomaendrőd, Kölcsey u. 6. 

Kovácsné Kozma Diána 
06-30/2913626 
ksigyoma@gmail.com 

 edzésmunka segítése 

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 8. 

Herczeg László 
06-56/461-109 
libkunsz@gmail.com 

 előkészítő, rendezési, rendzserezési 
feladatok 

 közreműködés a dokumentumok 
könyvtári rendjének fenntartásában 

Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Kollégium 
5553 Kondoros, Iskola u. 2/6, 

Barna Róbert 
06-20/5778250 
robert.barna@gmail.com 

 a nyári Horgásztábor lebonyolításában 
való részvétel 

Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 
5540 Szarvas, Ipartelep u. 2. 

Király András 
06-66/312-933 
komep@szarvas.hu 

 településüzemeltetéssel összefüggő 
közösségi feladatok 

 sporttevékenység 

Forintos Alapítvány 
5931 Nagyszénás, Táncsics u. 24/1. 

Kabainé Cseresnyés Ágnes 
06-30/5011060 
cseresnyes.agnes@freemail.hu 

 rendezvények, programok 
lebonyolításában és szervezésében való 
segítségnyújtás 

Köröstarcsa Község Önkormányzata 
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 18-20. 

Lakatosné Kurucsó Anikó 
06-66/480-824 
muvhaz@korostarcsa.koznet.hu 

 kulturális és közösségi programok 
segítése 
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Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola 
5931 Nagyszénás, Táncsics u. 24/1. 

Kunstár Hajnalka 
06-30/3214239 
kunhajla@gmail.com 

 iskolai rendezvények, ünnepségek, 
táborok segítése 

 alapítványi programokban való 
közreműködés 

Élhetőbb Szarvasért Egyesület 
5540 Szarvas, Móricz Zsigmond u. 39/1. 
 

Regős Mátyás 
06-20/4230040 
regomat2000@gmail.com 

 környezetvédelmi programokban való 
közreműködés 

Szivárvány Óvodáért Közhasznú Alapítvány 
5540 Szarvas, Toldi u. 21. 

Antal Andrásné 
60-30/6245756 

 kisgyermekek gondozásának, 
étkeztetésének segítése 

 játékos, kreatív tevékenységekben való 
részvétel 

Hallható Hang Alapítvány 
5500 Gyomaendrőd, Kisréti u. 27. 

Hevesi-Nagy Anikó 
06-30/4667181 

 közönségrendezvények lebonyolítása 
 közönségszolgálat, szórólapozás 
 gyermekfoglalkozások segítése 
 közreműködés nyári táborokban 

Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, 
Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda 
5400 Mezőtúr, Kossuth u. 2. 

Horváth Mária Alexandra 
06-30/3055250 
hmariko18@gmail.com 

 táborok lebonyolításában való részvétel 
 kísérőprogramok szervezés és 

lebonyolítása 

Babilon TSE 
5440 Szarvas, Köztársaság u. 38. 

Kovács Krisztina 
06-30/4409908 
kkrisztina715@gmail.com 

 gyermekfelügyelet 
 adminisztrációs tevékenység 
 adatgyűjtés 
 takarítás 

Körös Kajak SE 
5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi u. 4/1. 

Csőke Zsolt 
06-70/4201944 
koroskajak@koroskajak.hu 

 nyári táborok lebonyolításnak segítése 
 helyiségek, sporteszközök tisztán tartása 
 versnyek lebonyolításának segítése 

Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum 
5800 Mezőkovácsháza, Tanya 36. 

Szabó Tiborné 
06-68/443-049 

 irodai tevékenység 
 kültéri munkálatok 
 ellátottak segítése, közösségi 

programokban való részvétel 
Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület 
5540 Szarvas, Alkotmány u. 5/1. 

Ruzsinszki György 
06-60/6554839 
wkfsajto@gmail.com 

 sportrendezvények lebonyolítása 

Mezőtúri Közművelődési és Sport K.N. Kft. 
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. 

Barta Gyula 
06-20/4816233 
barta.gyula63@gmail.com 

 adminisztrációs és szervezési feladatatok 
 rendezványek előkészítése, megvalósítása 
 dekoráció készítése 
 takarítás 
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Mezőtúri Református Egyházközség Idősek 
Otthona 
5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 2. 

Nagy Szilvia 
06-56/350-363 
mezotur.otthon@reformatus.hu 

 idősek foglalkoztatásában való segítés 

Szarvasi Fit Life Team Sportegyesület 
5440 Szarvas, Harkály u. 13. 

Újné Hangya Anikó 
06-20/5934005 
mozduljunk@gmail.com 

 egyesületi programok segítése 
 nyári táborok, programok felügyelete, 

segítése 

Handball Club Szarvas 
5540 Szarvas, Vasút u. 26. 

Tusjak János Gábor 
0620/3816049 
hcszarvas@gmail.com 

 rendezvények lebonyolításának segítése 
 jegyzőkönyvvezetés, eredményjelző 

kezelése 
 pályarendezés 

Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha  
5551 Csabacsűd, Alkotmány tér 1. 

Gilanné Radványi Rózsa 
0630/5540126 
szocintezmeny@csabacsud.hu 

 étkeztetés 
 házi segítségnyújtás 
 idősek nappali ellátása 
 családsegítés 

Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány 
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 67. 

Havelda Jánosné 
0670/9401619 
hetszinviragtuskevar@upcmail.hu 

 nyári táborok lebonyolításában való 
közreműködés 

Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány 
5540 Szarvas, Rózsa u. 70. 

Varga Anikó 
0670/6754917 
vizhalember.szarvas@gmail.com 

 nyári rendezvények lebonyolításának 
segítése 

 tereprendezés 
 promóció 

Legendák Földje Alapítvány 
5553 Kondoros, Őr u. 36. 
 

Zsjak Ágnes 
0620/5004174 
zsjakagnes@gmail.com 

 kulturális tevékenységekben való 
részvétel 

Napsólyom Baranta Hagyományos Magyar 
Harcművészeti Kulturális Egyesület 
5465 Cserkeszőlő, Zrínyi u. 24. 

Lászlóffy Béla 
0670/4304429 
napsolyombaranta@gmail.com 

 kulturális, hagyományőrző 
rendezvényeken való részvétel 

 gyerekfoglalkozások 
 rendezvényszervezés, -biztosítás 

Csodacsalád Egyesület 
5540 Szarvas, Alkotmány u. 5. 

Timárné Hunya Tünde 
0630/3888160 
hunyatunde@gmail.com 

 kisegítő munka 
 gyermekfelügyete 
 adminisztratív tevékenység 

Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
5553 Kondoros, Csabai út 25. 

Horcsák István 
0620/3133411 
horcsaki@gmail.com 

 nyári takarítási munkálatok segítése 
 kertrendezés, udvartakarítás 
 karbantartási feldatok 
 dajkák munkájának segítése 
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Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános 
Iskola és Gyakorlóóvoda 
5540 Szarvas,  Szabadság u. 6-8. 
 

Bíró Gyula 
0666/886-035 
biro.gyula@gff-szarvas.hu 

 közösségi programok támogatása 

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. 

Ács Erika 
0630/7312627 
erika.acs35@gmail.com 

  

    

 


