
2.sz. melléklet            1 

 

Fogadóintézmények által felkínált közösségi szolgálati tevékenységek 

 
VÀCI EGYHÀZMEGYEI IFJÙSÀGI IRODA 
Helyszín: 2241, Sülysáp, Kápolna u. 3. 

feladatok:   média (bekapcsolódás a Mente Média Misszió önkénteseinek 
munkájába: videózás, újságírás, honlapszerkesztés, fotózás…) 

    irodai csapatmunka önkéntesekkel 

rendezôi feladatok ifjúsági programokon, stb. 
 kapcsolattartó:  ifiiroda vezetôje: Cseri Sára 

    +36-30-473-95-97 

    ifiiroda@vaciegyhazmegye.hu 
 

IFJÚSÁGI RÉGIÓK 
A regionális ifjúsági találkozók és táborok helyszíne mindig az adott régió területén belül vándorol.  

 

Dél-Dunamenti Nagyboldogasszony Közösség 

feladatok:   ifjúsági találkozókon játékvezetés 
    kézmûves foglalkozás 

médiás szolgálat 

csoportvezetésben való segédkezés konyhai szolgálat 
 kapcsolattartó:  Tóthné Ledniczki Teréz  

   +36-30-964-86-15  

   tlt343@gmail.com 
 feladatok:   tábori játékvezetés 

kézmûves foglalkozás 

sportprogram szervezése 
médiás szolgálat 

konyhai szolgálat 

 kapcsolattartó:  Tóthné Ledniczki Teréz  
    +36-30-964-86-15 

   tlt343@gmail.com 

 
Észak-Dunamenti Nagyboldogasszony Közösség 

feladatok:  ifjúsági programok (találkozók, táborok, hétvégék) szervezése, 

elõkészítése, lebonyolítása 
kapcsolattartó:  Hadi Rita  

+36-20-365-81-51  

hadi.rita@bonafort.hu 
 

Galgamenti Nagyboldogasszony Közösség 

 feladatok:   ifjúsági találkozók szervezése:  
konyhai-, zenei szolgálat 

sport-, kézmûves foglalkozások 

játékok levezetése 
szabadidõs programok tervezése 

adminisztratív munka 

beszélgetés ifjúsági csoportokkal 
kapcsolattartó:   Tóth Márta  

 

 

+36-30-523-21-07 
mettyke@freemail.hu                    

Turay Tünde  

+36-20-200-15-25 
turay17@gmail.com  

 feladatok:   táborszervezés:  

konyhai-, zenei szolgálat 
sport-, kézmûves foglalkozások 

játékok levezetése 

szabadidõs programok tervezése 
adminisztratív munka 

ifjúsági csoportokkal beszélgetés 

kapcsolattartó:   Tóth Márta  
+36-30-523-21-07 

mettyke@freemail.hu                    

Turay Tünde  
+36-20-200-15-25 

turay17@gmail.com  

 
Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség 

                    feladatok:    ifjúsági találkozók szervezése:  

konyhai-, zenei szolgálat 
sport-, kézmûves foglalkozások 

játékok levezetése 

szabadidõs programok tervezése 
adminisztratív munka 

beszélgetés ifjúsági csoportokkal 

 kapcsolattartó:  Kis Domonkos László   
                        +36-30-553-68-04     

                        kis.domonkos.l@gmail.com 

feladatok:   táborok helyszínén:  
tereprendezés 

gyermekfelügyelet programok alatt 

gyerekeknek játékos, kézmûves programok szervezése 
közösségi összejövetelek szervezése 

lebonyolításban segédkezés  

énekkari szolgálat 
kapcsolattartó:  Kis Domonkos László   

                      +36-30-553-68-04     

                        kis.domonkos.l@gmail.com 
 

Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség 

 feladatok:   ifjúsági találkozók szervezése: 
   kézmûves foglalkozások vezetése 

sport és szabadidõs foglalkozások szervezése 

   beszélgetés ifjúsági csoportokkal  
   konyhai és zenei szolgálat 
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 kapcsolattartó:  Katus Norbert 

    +36-20- 479-98-22 
    katus.norbert@sulysap.hu 

feladatok:   nyári táborok helyszínén: 

   gyermekfelügyelet programok alatt 
   gyerekeknek játékos 

   kézmûves programok szervezése 

   énekkari szolgálat 
   tereprendezés 

   közösségi összejövetelek szervezése 

   lebonyolításban segédkezés 
 kapcsolattartó:  Tutkovics Csabáné 

    +36-30-473-93-44 

    
Tiszamenti Nagyboldogasszony Közösség 

  feladatok:   tereprendezés,  

kézmûves foglalkozások vezetése,     vetélkedõk szervezése,  
gyermekfelügyelet 

 kapcsolattartó:   Farkas Zsuzsanna 

   +36-30-580-2023 
   zsgesztenye@gmail.com  

 

Zagyvamenti Nagyboldogasszony Közösség 
feladatok:  regionális ifjúsági találkozókon és táborokban rendezõi, konyhai 

vagy ifjúságsegítõi feladatok (pl. besegítés kiscsoport vezetésben) 

 kapcsolattartó:  György Balázs  
                        +36-30-850-28-30 

                       vaskoscsabak@gmail.com 

 
CIGÁNYPASZTORÁCIÓ 
Helyszín: Dejtár,  Ceferino Ház Családi Napközije (Balassagyarmat környéke) 

feladatok:  a délutáni foglalkozás részesévé válni, segíteni a csoportvezetõket a 

cigány és nem cigány gyerekekkel való közös munkában: akár 
korrepetálni, akár együtt játszani,  

a délutáni foglalkozás részesévé válni 

 kapcsolattartó:  Bari József   
+36-30-757-99-55 

+36-30-393-81-22 

    bari.jozsef@ceferino.hu 
 

Helyszín: Kálló,  Ceferino Ház Családi Napközije (Hatvan, Aszód, Pásztó környéke) 

feladatok:  a délutáni foglalkozás részesévé válni, segíteni a csoportvezetõket a 
cigány és nem cigány gyerekekkel való közös munkában: akár 

korrepetálni, akár együtt játszani 

 kapcsolattartó:  Bari József   
+36-30-757-99-55 

+36-30-393-81-22  

    bari.jozsef@ceferino.hu 
 

 

Helyszín: Valkó,  Ceferino Ház Családi Napközije (Gödöllõ környéke) 

feladatok:  a délutáni foglalkozás részesévé válni, segíteni a csoportvezetõket a 
cigány és nem cigány gyerekekkel való közös munkában: akár 

korrepetálni, akár együtt játszani 

 kapcsolattartó:  Bari József   
+36-30-757-99-55  

+36-30-393-81-22  

    bari.jozsef@ceferino.hu 
 

Helyszín: Vanyarc,  Ceferino Ház Családi Napközije (Balassagyarmat, Aszód környéke) 

feladatok:  a délutáni foglalkozás részesévé válni, segíteni a csoportvezetõket a 
cigány és nem cigány gyerekekkel való közös munkában: akár 

korrepetálni, akár együtt játszani 

 kapcsolattartó:  Bari József   
+36-30-757-99-55  

+36-30-393-81-22  

    bari.jozsef@ceferino.hu 
 

SZERZETESI FOGADÓHELYEK  
Balassagyarmat, Bosco Szent János Szalézi Plébánia 
Cím: 2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 41. 

 feladatok:   gyerekfoglalkozás 

oratóriumi és plébániai szolgálatok 
ifjúsági szolgálat  

takarítás 

rendrakás 
kapcsolattartó: Hartai Gábor 

+36-20-823-33-24 

hartai.gabor.sdb@gmail.com 
 

Ferences Mária Misszionárius Nõvérek Rendháza és nyílt kápolnája 

Helyszín: 1146 Budapest, Hermina út 19. 
feladatok:   idõs nõvérekkel beszélgetés 

sétálás 

ételkészítés és megosztás szegényeknek 
foglalkozás fogyatékos gyerekekkel  

kézmûves programok 

ház körüli teendõk 
kapcsolattartó:  Zajac Malgorzata (Gosia nõvér) 

    +36-30-686-68-87 

 
Jézus Szíve Társasága Idõsek Otthona 

Helyszín: 2119 Pécel,  Pesti út 2. 

feladatok:   sétálás idõsekkel 
beszélgetés 

szoba rendezése 

étkezésben  segítés 
rendezvényeken részvétel 

beszélgetés idegen nyelven 

irodai munka 

mailto:katus.norbert@sulysap.hu
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iratfeldolgozás 

sütés az idõsekkel 
ünnepeken való részvétel 

 kertrendezés 

kapcsolattartó:  Fegyveres Emõke  
+36-20-770-46-36 

 

Szalvatoriánus szerzetes közösség 
Helyszín: 2193 Galgahévíz, Fõ út 157. 

feladatok:   közösségi ifiprogramok szervezése,  

karitatív munka (idõslátogatás, segélyosztás) honlap- és 
kiadványszerkesztés 

kapcsolattartó:  Starostka Stanislaw  

+36-30-338-68-69 
stan@sds.org 

 

Segítõ Szûz Mária Leányai Don Bosco Nõvérek 
Helyszín: 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 37-39. 

feladatok:   nyári napközis tábor 

kézmûves foglalkozás, játékok lebonyolítása 
  szombati oratórium 

gyerek program alatt felügyelet, közös játék 

   tanulószoba 
szakkör tartása 

tanulás a gyerekekkel 

kapcsolattartó:  Kovács Katalin 
+36-30-511-41-28 

katalinkovacsfma@gmail.com 

 
Ferences Szegénygondozó Nõvérek Szociális Otthon - Ferences Betánia Idõsek Otthona 

Helyszín: 3170 Szécsény, Hajnald L. u. 12. 

feladatok:   idõsekkel való foglalkozás 
beszélgetés 

sétálás 

gondozásukban segítségnyújtás 
ház körüli teendõk 

mosogatás 

takarításban segítség 
kapcsolattartó:  Hajós Ágnes 

+36-20-770-05-86  

hajos.agnes@gmail.com 
 

PLÉBÁNIÁK (betûrendben) 
Bag, Római Katolikus Plébánia 
Helyszín: 2191 Bag, Szent András út 121. 

 feladatok:  idõsek látogatása 

Karitász csoport 
 kapcsolattartó:  Horváthné Görög Viktória 

                                           +36-20-322-36-37 

ghviki@gmail.com 

feladatok:   Don Bosco ifjúsági szolgálat 

kapcsolattartó:  Horváth Gergely 
+36-20-488-46-16 

gergo1993meister@gmail.com 

feladatok:   Mária út jelzés festés 
kapcsolattartó:  Katona Pál 

+36-30-334-64-20 

     katona.pal@mariaut.hu 
feladatok:   Gyerekvigyázás közösségi alkalmakon 

kapcsolattartó:  Nagy Tiborné  

+36-30-676-89-41 
nagyrozika@freemail.hu 

feladatok:   templomi énekkar 

kapcsolattartó:  Benedek József 
barocco52@gmail.com 

feladatok:   liturgikus szolgálat 

kapcsolattartó:  Benedek József 
barocco52@gmail.com 

               Katona Pál  

+36-30-33-46-420  
katona.pal@mariaut.hu  

feladatok:  helyi média (egyházközségi újság, plébániai honlap, stb…) 

kapcsolattartó:  Pintér Tóth Katalin  
+36-30-350-68-31 katalin.toth.katalin@gmail.com 

 

Berkenye, Római Katolikus Plébánia 
Plébánia cím: 2642 Nógrád, Hunyadi u. 22. 

feladatok:   Szorgos Õsz +  

beteglátogatás 
plébánia körüli munkák 

 kapcsolattartó:   Gyõry Csaba   

+36-20-916-28-09 
 

Boldog, Szeplõtelen fogantatás Plébánia 

Plébánia cím: 3016 Boldog, Tabán u. 2. 
feladatok:  plébánia és templom körüli munkák (tereprendezés, takarítás) 

jótékonysági bál elõkészítése 

egyházi ünnepek elõkészítése 
családi nap elõkészítése 

nyári napközis rendszerben üzemelõ 

tábor 
nyári tábor (ott alvós) 

 kapcsolattartó:  Pongó Csilla 

+36-30-654-90-77  
Maksa Szabina    

+36-30-850-55-39 
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Cserhátsurány, Római Katolikus Plébánia és Egyházközségek:  

Cserháthaláp, Herencsény, Szanda 
Plébánia cím: 2676 Cserhátsurány, Dobó K. utca 2. 

feladatok:   Szorgos Õsz:  
idõsek látogatása 
útszéli keresztek gondozása 

papi sírok 

elhagyatott sírok rendbe tétele 
plébániai park karbantartása 

falusi utak, árkok karban tartása 

Idõsek napja szervezése 
„elsõ péntekesek” látogatása a lelkipásztorral   

kapcsolattartó:  Molnár András,  

+36-20-555-44-49 
feladatok:   Szorgos Õsz:  

beszélgetés idõsekkel 

karitasz   szolgálat 
tereprendezés 

kapcsolattartó:  Molnár András 

+36-20-555-44-49 
 

Csömör, Római Katolikus Plébánia 

Cím: 2141 Csömör, Erzsébet u. 29. 
feladatok:   idõsek látogatása,  

plébánia körüli munkák,  

gyerekek korrepetálása 
kapcsolattartó:   Szabados Erika  

+36-30-911-18-28  

sznehe74@gmail.com 
feladatok:   Karitász munkájában való segítés  

(csomagok készítése, kiosztása) 

kapcsolattartó:   Szabados Erika  
+36-30-911-18-28 

sznehe74@gmail.com 

feladatok:   nyári napközis tábor 
kapcsolattartó:   Szabados Erika  

+36-30-911-18-28 

sznehe74@gmail.com 
 

Diósjenõ, Római Katolikus Plébánia 

Plébánia cím: 2642 Nógrád, Hunyadi u. 22. 
feladatok:   Szorgos Õsz + 

beteglátogatás 

plébánia körüli munkák 
kápolna környékének rendezése 

kapcsolattartó:   Gyõry Csaba   

+36-20-916-28-09 
 

 

 
 

Etes, Római Katolikus Plébánia és filiái: 

Ságújfalu, Karancsság, Szalmatercs, Piliny 
Plébánia cím: 3136 Etes, Dózsa u. 2. 

feladatok:   Szorgos Õsz + 

templomtér-templom takarítás 
színjátszó körben való részvétel (akik a helyi közösségekben adnak 

elõ) 

kerítésfestés 
fûnyírás 

ültetés 

gyomlálás 
 kapcsolattartó:  Kapás Attila  

+36-20-983-59-85  

attila.kapas@gmail.hu 
   

Fót, Római Katolikus Plébánia, Szent Erzsébet Karitász 

Helyszín: 2151  Fót, Vörösmarty u. 2. 
feladatok:   Szorgos Õsz + 

Karitasz feladatok: 

étel-, ruha-, csomagosztás 
kapcsolattartó:   Szécsi Csilla 

+36-30-839-55-88  

  
Galgahévíz, Római Katolikus Egyházközség 

Cím: 2193 Galgahévíz, Fő út 157. 

feladatok: napközis tábor gyerekek és fiatalok számára (angolul vagy 
németül) 

kapcsolattartó:  Miklusiak Krzysztof (Kristóf)  

+36-30-737-19-07  
k.miklusiak@sds.org 

feladatok:    karácsonyi csomag készítés és osztás 

kapcsolattartó:   Miklusiak Krzysztof (Kristóf)  
+36-30-737-19-07  

k.miklusiak@sds.org 

 
Galgamácsa, Szent Kereszt plébánia 

Cím: 2183 Galgamácsa, Iskola u. 7. 

feladatok:   ünnepekre elõkészület 
ünnepekre elõkészület (Anyáknapi készület) 

Tiszta környezet (szemétgyûjtés, tereprendezés) 

gyermekvigyázás 

idõs emberek látogatása, segítség 
kapcsolattartó:  Csiba Tibor 

+36-30-234-36-56 

csiba.tibor@vaciegyhazmegye.hu 
feladatok:   plébánia kertgondozás 

ünnep elõkészítés 

Plébániai Családi Nap 
idõslátogatás 

kapcsolattartó:   Kovács Katalin FMA  

+36-30-511-41-28 
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katalinkovacsfma@gmail.com 

 
Gödöllõ, Római Katolikus Plébánia 

Cím: 2100 Gödöllő, Szent Imre utca 15. 

feladatok:   idõsek látogatása 
karitatív munka 

gyerekvigyázás 

anyakönyvi másolás 
tábor elõkészítés 

kerti munka templomnál 

kisebbek korrepetálása 
 kapcsolattartó:   Máthé László   

+36-30-423-34-96 

 
Kistarcsa, Római Katolikus Plébánia 

Helyszín: 2143 Kistarcsa, Szécsényi u. 13. 

 feladatok:   gyerekek korrepetálása 
    idôsek látogatása  

plébánia körüli munkálatok  

Karitász munkájának segítése 
 kapcsolattartó:  Méhes Zsuzsa hitoktató 

    +36-70-225-30-60 

 
Letkés, Római Katolikus Egyházközség 

Helyszín: 2632 Letkés, Petőfi u. 4. 

feladatok:   Szorgos Õsz + 

plébánia takarítás, fûnyírás rendezvényszervezés 
hittantábor 

kapcsolattartó:  Petyerák Melinda  

+36-30-591-75-42 petyerak.melinda@citromail.hu 
 

Ludányhalászi, Római Katolikus Plébánia 

Cím: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 92. 
feladatok:  nyári napközis rendszerben üzemelõ tábor 

nyári tábor (ottalvós) 

sportnap/játéknap, kirándulások szervezése 
elsõáldozókkal való foglalkozás (játék, segítés);  

idõsek pasztorációja (elsõpéntekesek látogatása, beszélgetés) 

egyházi ünnepek elõkészítése (húsvét stb.) plébánia körüli munkák 
(tereprendezés, takarítás stb…) 

kapcsolattartó: Lengyel Zsolt  

06-30-463-5763 
lengyel.zsolt@vaciegyhazmegye.hu 

Sóvári Johanna  

sovarijohanna@gmail.com 
Magyarnándor, Római Katolikus Plébánia és filiái: 

Mohora, Szente 

Plébánia cím: 2694 Magyarnándor, Kossuth u. 1. 
feladatok:   Szorgos Õsz + 

beszélgetés idõsekkel 

karitasz szolgálat  

tereprendezés 
  plébániakert, templomkert karbantartás 

elhagyatott sírok, papi sírok, helyi hírességek sírjainak gondozása 

útszéli keresztek rendbetétele 
idõsek látogatása 

egyházi énekkarban szolgálat 

kapcsolattartó:   Molnár András  
+36-20-555-44-49 

molnar.andras@vaciegyhazmegye.hu 

 
Mende, Római Katolikus Plébánia 

Cím: 2235 Mende, Fõ út 11. 

feladatok:   Szorgos Õsz + 
idõsek látogatása 

plébánia körüli munkák 

gyermek foglalkozások szervezése 
kapcsolattartó:  Puskás Orsolya - hitoktató 

+36-20-533-24-22 

 
Mogyoród, Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 

Cím: 2146 Mogyoród, Temetõ út 2. 

feladatok:   Szorgos Õsz + 
napközis tábor 

énekkar 

ruhaosztás 
kántorostyasütés 

csomagkészítés, kihordás 

plébánia kert gondozás 
ünnep elõkészítés 

Plébániai Családi Nap 

idõslátogatás 
kapcsolattartó:  Kovács Katalin FMA  

+36-30-511-41-28 

katalinkovacsfma@gmail.com 
 

Nagymaros, Római Katolikus Plébánia 

Cím: 2626 Nagymaros, Szent Imre tér 2. 
feladatok:   idõsek látogatása 

idõsek internet- és géphasználatba való bevezetése 

babysitter szolgálat a családosok alkalmain egyházközségi 
alkalmakon való segítés 

kertrendezés 

diáktársak segítése, korrepetálás 
kapcsolattartó:   Gáspár István 

+36-30-375-73-03 

 
Nógrád, Római Katolikus Plébánia 

Cím: 2642 Nógrád, Hunyadi u. 22. 

feladatok:   Szorgos Õsz + 
Beteglátogatás 

mailto:lengyel.zsolt@vaciegyhazmegye.hu
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plébánia körüli munkák 

kapcsolattartó:   Gyõry Csaba   
+36-20-916-28-09 

 

Nógrádsipek, Római Katolikus Plébánia 
Plébánia cím: 3178 Varsány, Rákóczi út 4. 

feladatok:   Szorgos Õsz + 

Karácsonyi csomagosztás   
családi napon való segítség 

ünnepek elõkészítése 

karitasz munka 
karácsonyi színdarab 

kapcsolattartó:   Kuris Tibor  

+36-20-385-21-24 
kuris.tibor@vaciegyhazmegye.hu 

 

Pásztó, Szent Lõrinc plébánia 
Cím: 3060 Pásztó, Múzeum tér 2. 

feladatok:   Szorgos Õsz +  

Plébánia és templom körüli munkák 
ünnepek elõkészítése 

táborok és kirándulások szervezésében lebonyolításában való 

segítség 
kapcsolattartó:  Loborik Attila – diakónus, hittanár 

+36-30-504-37-58 

loborik.attila@paszto.vaciegyhazmegye.hu 
 

Sülysáp, Úri; Sülysáp I. II. Úri Római Katolikus Egyházközségek, Tápiómenti Kisbárka Egyesület 
Cím: 2241 Sülysáp, Kápolna u. 3. 

feladatok:   Szorgos Õsz: 
foglalkozás fogyatékkal élõkkel,  

plébánia körüli tereprendezés, 

faluszépítés 
idõsek látogatása 

kapcsolattartó:   Farkas László 

+36-20-823-17-19 
ifiiroda@vaciegyhazmegye.hu 

 

Szada, Római Katolikus Plébánia 
Cím: 2111 Szada, Dózsa György u. 92. 

feladatok:   Szorgos Õsz: 
családtábor szervezõ – segítõ feladatok 
templom és plébánia körüli munkák 

szeretetszolgálat 

kapcsolattartó:   Borbáth Gábor  
+36-30-463-04-87  

kgborbi@yahoo.com 

 
Szécsény, Római Katolikus Plébánia 

Cím: 3170 Szécsény, Hajnald u. 9. 

feladatok:   Szorgos Õsz + 

karácsonyi csomagosztás,  

karácsonyi színdarab 
beszélgetés idõsekkel 

családi napon való segítség 

ünnepek elõkészítése 
karitasz munka 

segítés táborban 

tereprendezés 
bálok elõkészítése 

 kapcsolattartó:   Varga Kamill  

+36-20-823-13-80 
varga.kamill@gmail.com 

 

Szentlõrinckáta, Római Katolikus Plébánia  
Plébánia cím: 2252 Tóalmás, Fő út. 24. 

feladatok:   Szorgos Õsz + 

plébániai szolgálatok 
gyerekvigyázás 

liturgikus szolgálat 

egyéb alkalmakon való segítés 
sportnap elõkészítése 

elsõáldozók kísérése 

kapcsolattartó:   Nagy Jánosné   
+36-30-496- 81-28  

anikoka0529@freemail.hu 

 
Szob, Római Katolikus Egyházközség 

Cím: 2628 Szob, Szent László utca 1.  

feladatok:   Szorgos Õsz + 
plébániai feladatok 

kapcsolattartó:   Mácsai Veronika  

+36-30-482-04-14 
maccsaiv@gmail.com 

 

Szõdliget, Római Katolikus Plébánia 
Cím: 2133 Sződliget, Szabadság tér 7. 

feladatok:   idõsek látogatása 

plébánia körüli munkák 

hittanos gyerekek korrepetálása 
kapcsolattartó:   Urbanik György  

+36-70-289-71-55 

jurbaniksds@gmail.com 
 

Tiszaföldvár, Római Katolikus Plébánia 

Cím: 5430 Tiszaföldvár, Kossuth u. 121. 
feladatok:   templomi énekkari szolgálat  

egyházközségi karitász csoporton belüli feladatok  

hittanos programok és tábor szervezésében segítségnyújtás 
templom- és plébániakert rendezése 

templomi ünnepek elõkészítése, takarítás, díszítés 

mailto:varga.kamill@gmail.com
mailto:anikoka0529@freemail.hu
mailto:jurbaniksds@gmail.com
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kapcsolattartó:   Varga Ildikó Klára 

+36-30-487-60-20 
ildiko2222@freemail.hu  

Kovácsikné Gonda Anna 

+36-20-823-01-83 
annagonda15@gmail.com 

 

Tóalmás, Római Katolikus Plébánia 
Cím: 2252 Tóalmás, Fő út. 24. 

feladatok:   Szorgos Õsz + 

plébániai szolgálatok:  
gyerekvigyázás 

liturgikus szolgálat 

egyéb alkalmakon való segítés 
sportnap szervezése 

elsõáldozók kísérése 

kapcsolattartó:   Nagy Jánosné   
+36-30-496- 81-28  

anikoka0529@freemail.hu 

 
 

Új-Hatvan, Szent István király Plébánia 

Cím: 3000 Hatvan, Rákóczi u. 12. 
feladatok:  templom, templomkert, plébánia körüli munkálatok 

plébániai média önkéntesség 

plébániai nyári táborokban való segítõ részvétel 
egyházközségi rendezvényeken belüli szolgálatok, ünnepszervezés 

kapcsolattartó:   Zsigerné Mayer Zsuzsanna  

+36-30-933-07-19   
zsne.zsuzska@gmail.com 

 

Újszász Római Katolikus Egyházközség 
Újszász, Zagyvarékas 

Cím: 5052 Újszász, Szent István tér 1. 

feladatok:   Szorgos Õsz: 
idõsek látogatása 

énekkar, templom és plébánia környékén 

tereprendezés  
kapcsolattartó:   Antalicz Gábor  

+36-30-961-19-75  

antaliczg@gmail.com 

 
Varsány, Római Katolikus Plébánia 

Cím: 3178 Varsány, Rákóczi út 4. 

feladatok:   egyházi ünnepek elõkészítése 
karitasz munka 

karácsonyi színdarab 

tábor szervezés 
kapcsolattartó:   Lehoczki Dávid  

+36-30-354-26-46 

 

Vác, Vác-Alsóvárosi Plébánia 

Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 11. 
Váci  Idõsek Otthona 

feladatok:   idõsek látogatása 

kapcsolattartó:   plébániai adminisztrátorok 
+36-27-814-184    vaciszekesegyhaz@gmail.com 

Vác Szent Anna Karitász 

feladatok:   szeretetszolgálatok 
kapcsolattartó:   Tomori Pál 

+36-30-949-07-45 

tomori.pal@invitel.hu 
 

 

 
Vác, Vác-Alsóvárosi Plébánia 

Vácduka, Penc, Kosd 

Plébánia cím: 2600 Vác, Konstantin tér 11. 
feladatok:  plébániához tartozó templomok (környezet) takarítása 

kapcsolattartó:   plébániai adminisztrátorok:  

+36-27-814-184     
vaciszekesegyhaz@gmail.com 

 

Vác, Vác-Alsóvárosi Plébánia 
Vácduka, Kosd, Penc, Szügy 

Plébánia cím: 2600 Vác, Konstantin tér 11. 

feladatok:   Nyári napközis tábor: gyerekekkel játék 
kapcsolattartó:   Uracs Györgyné 

+36-30-504-48-62  

galamb@vipmail.hu 
 

Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 

Helyszín: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 2. 
feladatok:   Szorgos Õsz:  

„utcaapostolkodás” 

elhanyagolt sírok rendbetétele 
kertrendezés 

kapcsolattartó:   Frics Zoltánné  

+36-30-431-58-16  
szozili@freemail.hu   frics.zoltan@vaciegyhazmegye.hu 

 

Veresegyház, Római Katolikus Plébánia 
Cím: Veresegyház, Fõ út 93. 

feladatok:   kertészkedés, tereprendezés 

gyermekvigyázás közösségi alkalmak alatt 
gyermekvigyázás lelkigyakorlat alatt (családoknál) 

Testvértál, hajléktalanok étkeztetése szombatonként,  

kulturális szolgálat, családos csoportok kulturális jellegû 
alkalmain gyerekvigyázás, egyéb segítség, Kreatív segítségnyújtás 

(érintett családoknál) 

temetõgondozás a Római Katolikus temetõben 
adventi vásár 

mailto:annagonda15@gmail.com
mailto:antaliczg@gmail.com
mailto:galamb@vipmail.hu
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gyermeknap szervezése 

nyári napközis tábor 
Pio Otthonban idõsek látogatása 

az idõsek otthonában (elõkészítés, beszélgetés) 

kapcsolattartó:   Lajos Zoltán 
+36-30-242-48-42 

lajosz@t-online.hu 

 
Zagyvaszántó, Római Katolikus Plébánia 

Cím: 3031 Zagyvaszántó, Szabadság tér 9. 

feladatok:   gyerekek korrepetálása 
gyermek-felügyelet 

kíséret táborba 

templomkerti munka 
kézmûves-foglalkozás szervezése   

kapcsolattartó:   Mándoki György 

+36-20-368-96-05 

 
VÁCI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ 
Helyszín: 2600 Vác, Migazzi tér 6. 

feladatok:  közparkok, iskolaudvarok, temetõk takarítása 
adományok gyûjtése (kivéve pénzbeli adomány) 

adományok szétosztása, kiosztása 

raktárak rendezése, adományok válogatása 
állami, iskolai, egyházi rendezvények lebonyolításában való 

segítség (székhordás, vízosztás, stb.) 

idõsek otthonában való tevékenység (felolvasás, névnapok 
megünneplése, apróbb bevásárlás, stb.) 

idõseknek házimunkában való besegítés 

alkalmi mûsorok összeállítása, elõadása 
sport rendezvények szervezése, azokon való részvétel 

gyerek játszóházakban való közremûködés (kézmûves foglalkozás, 

meseolvasás, stb.) 
speciális oktatási intézményekben hétvégére ott maradó 

gyerekekkel való törõdés 

nyári táborokban való segítség  
igény esetén idegen nyelvû fordítás 

kapcsolattartó:  Gyurcsán Csabáné 

+36-30-474-72-94       

EGYÉB  
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház  

Helyszín: 2100 Gödöllõ-Máriabesnyõ, Kapucinusok tere 3. 
feladatok:   Szorgos Õsz   

kapcsolattartó:  Nagyné Pádár Éva  

+36-30-999-64-64 n.padar.eva@vaciegyhazmegye.hu 
Tiszta Forrás Alapítvány 

Cím: 1181 Budapest, Üllõi út 163. 

feladatok:   hajléktalanszolgálat 

kapcsolattartó:   Márkus Gábor  

+36-30-639-64-44 

veroceref@citromail.hu 
 

Verõce, Református Egyházközség 

Cím: 2621 Verõce, Rákóczi u. 43. 
feladatok:   idõsek látogatása 

segítés a ház körüli teendõkben 

beszélgetés 
kapcsolattartó:   Márkus Gábor  

+36-30-639-64-44 

veroceref@citromail.hu 
 

Verõce, Idõsek Klubja 

Cím: 2621 Verõce; Aradi utca 6. 
feladatok:  idõsek segítése otthonukban (látogatás, sétáltatás, beszélgetés, 

szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemû áthúzása) 

részvétel az Idõsek Klubjának életében (felolvasás, beszélgetés, 
interjúkészítés) 

nagycsaládok segítése (gyerekvigyázás, korrepetálás) 

közterületek rendbetétele, fizikai munka (parkrendezés, közösségi 
terek tisztítása, játszótér tisztasága, katonasírok gondozása) 

kapcsolattartó:   Bethlen Sára  

+36-20-503-88-50  
bethlensara@gmail.com                 

Frej József 

06-30-464-19-67 
piardiak@gmail.com 

 ....................................................................................................   ....................................................................................................  
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