Váczi Attiláné

klub vezetı

5300.
Karcag,
Dózsa
György u.
16.

59/300-191

klub

helyi

1982.

24

____

nem

____

Megjegyzés

Hozzájárul az
adatok
feldolgozásához

105

a jövıben tervezett-e vagy
vállalna-e közéleti szerepet a
településen? Amennyiben igen,
milyen területen?

____

____

____

____

____

____

"ÁFÉSZ" Nıbizottsága ezen
cég megszünt, így a
védnöksége alatt álló
Nıbizottság feladatait az
Együtt-egymásért 2006
alapítvány vette át.

____

Évente az aradivértanuk emlékhelyével koszorúzás,
ünnepségén veszünk részt. Szívesen kapcsolódunk be
egyéb eseményekbe is. Többször ajánlottunk már a több
mint 100 fıs társaság szellemi kapacitását. /Mőszaki
ismeretek, Forgalom szervezés, Idegen forgalom,
honismeret, hagyományırzés stb./

2008-ban ünnepi klubunk 35 éves
fennállását, nyugdíjas klub találkozót
tervezünk, a nyugdíjas vasutas klubok
országos szövetségének támogatásával.

_____________

____

____

nem

60

nem

1; Mővelıdési: közösségi szórakozás havi 1.
Mivel nem önálló egyesület vagyunk - A szolnoki VOKE
csomóponti mővelıdési központ mővelıdési közössége vagyunk alkalommal társas összejövetel,
- alapszabályunk nincs.
2; Mővelıdés-országos havi, 1. alkalommal
országjáró kirándulás
3; Hagyományırzés Kiemelt rendezvény, unokás
találkozó - korábbi eseményekrıl, minden évben
beszámoltam ez évben: "Kunsági Vásár" címmel
● a szabadidı hasznos eltöltése
● érdekképviselet
● egymás segítése
● ismeretterjesztı elıadások meghallgatása
● egészséges életmód megismerése idıs korban
NINCS
● külömbözı rendezvényeken részvétel
● közösségépítés

Részt veszünk városi rendezvényeken:
Koszorúzás, Kiállítások megnyitása, Könyvbemutatók,
Kulturális események /színház, stb/

A klubbunk aktívan részt kíván a
testvérvárosi kapcsolatok ápolásában,
ennek érdekében eggyüttmőködést
kezdeményeztünk Székelykeresztúr hasonló
csoportjával. Célunk a nyugdíjasok életének
megismerése, barátságok kialakítása. Eddig
levélváltás volt közöttünk, de tervezzük
személyes találkozás megvalósítását is.

_____________

Nincs Alapszabályzat.

Kirándulással, valamint vidéki nyugdíjas
szervezetekkel közös programokon való
résztvétel. A megyei nyugdíjas szervezettel való
kapcsolat. Klubvacsorák szervezése minden
hónapban.

A karcagi vöröskereszttel való szoros kapcsolat.

Rendezvényszervezés, rendezvényen való
részvétel.

_____________

hozzájárulok

105

Eddigi részvétele a Karcag város közéletében

hozzájárulok

1975

helyi

____

Tevékenysége

hozzájárulok

Amennyiben nem
helyi szervezet, a
helyi (karcagi )
tagok száma

1973.

nyugdíjas
klub

____

Számlavezetı
pénzintézetének
neve, címe

Taglétszáma (fı)

____

Közhasznú-e

A képviselı e-mail
címe
____

____

Alapszabályban meghatározott célja(i)

hozzájárulok

Rákosbetegek
5300. Karcag, 5300. Karcag,
Országos
Szövetsége Együtt- József Attila u. Dózsa György
Egymásért
2.
u. 16.
Karcagi Klubja

____

Fási Miklósné

____

Bankszámlaszáma

2005.

baráti
társaság

helyi

30

nem

____

____

____

A karcagi birkapörkölt népszerősítése. Gasztronómiai
rendezvényeken megjelenés.

A céljaival azonos.

Karcagi Birkafızı Versenyek, Tiszafüredi hal és pusztai
ételek fesztiválja, KEVI juhászfesztiválok.

Birkafızés

_____________

1991.

klub

helyi

50

nem

____

____

____

Nem vagyunk jogi személyiség, alapszabályunk nincs.

Idıskorúak szórakoztatása, társasági élet.

Városi rendezvényeken való részvétel.

Kunhegyes és Kunmadaras részvételével
nyugdíjas találkozó

_____________

hozzájárulok

5300.
Karcag,
59/312-751
Táncsics krt.
23. II/9.

5300. Karcag,
Táncsics krt.
23. II/9.

MÁV Nyugdíjas
Nıklub

59/313-136

____

Adószáma

_____________

hozzájárulok

klub vezetı

____

5300.
Karcag,
59/313-424
Kisújszállási 30/207-3595
u. 28/a.

Bartha László

____

elnök

Karcagi
5300. Karcag, 5300. Karcag,
Birkafızık Baráti Kisújszállási u. Kisújszállási
Társasága
28/a.
u. 28/a.

5300.
Karcag,
Diófa u. 21.

____

____

____

7

klub vezetı

____

6

5300.
Karcag,
30/606-7213
Tompa u. 4.

Kiss Lajos

5300. Karcag, 5300. Karcag,
Diófa u. 21.
Diófa u. 21.

____

5

Karcag
Vöröskereszt
Nyugdíjas Klub

5301.
Karcag,
klubvezetı
59/314-100
Erkel Ferenc
u. 20.

vezetı

____

4

____

Walter Jánosné

www.rakszov.hu

3

5300. Karcag, 5300. Karcag,
Dózsa Gy. u. 5- Dózsa Gy. u.
7. Déryné
5-7. Déryné
Életet az Éveknek
Mővelıdési
Mővelıdési
Nyugdíjas Klub
és Ifjusági
és Ifjusági
Központ
Központ

Shermann-né Kása
Erzsébet

____

Hatásköre

kiss49lajos@t-online.hu
walternemargo@freemail.hu

5300. Karcag, 5301. Karcag,
Erkel Ferenc Erkel Ferenc
u. 20.
u. 20.

____

Típusa

____

____

2

Egyetértés
Nyugdíjas
Vasutas Klub

____

Alakulásá
nak
idıpontja

____

____

A
A
képviselı
képviselı
telefonszá
címe
ma

agy16@t-online.hu

5300. Karcag,
Kálvin u. 13.

A képviselı titulusa
a szervezetben

"ÁFÉSZ"
Nıbizottsága

e-mail címe

Honlapja

1

A képviselı
neve

____

levelezési
címe:

____

Címe:

kiss49lajos@t-online.hu
kokeka@derynekarcag.hu

Neve

www.derynekarcag.hu

Sorszám:

Egyéb szervezıdések

2005. július
14.

szövetség országos ill. helyi

57

igen

19020855-1-43
szövetségi

Betegek támogatása a terápiás folyamatban, a rehabilitációban
csak az országos
és a megelızés tekintetében. A rákbetegek érdekeinek
szövetség rendelkezik
képviselete. A rákbetegséggel, a rákbetegek életével
bankszámlával
kapcsolatos széles körő szemléletformálás.

Megelızés: életmódtippek, hogy a lehetı
legegészségesebb maradhasson.
Szőrıvizsgálatok, Tájékoztató a rendelkezésre
Orvos-beteg találkozó. Orvosi elıadások, szőrıvizsgálatok Igen, elsısorban rendezvényszervezés. (Pl.
álló szőrési lehetıségekrıl. Kezelések,
Csongrádi Kata mősoros est 2 alkalommal.
egészségnapok, életmódtábor)
mellékhatások, fájdalomcsillapítások. Sorstársak,
párbeszéd, érdeklıdés, dilemák arról, hogy a
hasonló problémával küszködı betegek és
szeretteik hogyan viselik a megpróbáltatásokat.

