Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Cigányok Önkormányzati
Érdekegyeztető és Képviseleti
Szervezete

5300. Karcag, Délibáb u. 1/b.

5301. Karcag, Délibáb u. 1/b.

____

5

Karcag Városi Polgárőr
Egyesület

5300 Karcag, Kossuth tér 1.

5300. Karcag, Kántor S. u. 15. fsz. 2.

www.polgaror.karcag.hu

6

Karcagi Diáktűzoltó Szövetség

5300. Karcag, Madarasi u. 2.

5300. Karcag, Madarasi u. 2.

____

7

Karcagi Díszmadártenyésztő
Egyesület

5300 Karcag, Szövetkezet u. 11.

5300 Karcag, Szövetkezet u. 11.

______________

8

Karcagi Független Női
Szövetség

5300. Karcag, Szabó József u. 30/A.

5300. Karcag, Szabó József u. 30/A.

____

30/336-9693

Kövesi Tamás

DSE elnök

5300 Karcag, Kisújszállási u 47.

30/460-1792

Varga István

elnök

5302. Karcag, Délibáb u. 1/b.

30/381-6404

Rigó Zoltán

elnök

5300. Karcag, Kántor S. u. 15. fsz. 2.

70/334-6839

Lévai Kálmán

elnök

5300. Karcag, Varró u. 21/b

20/9242-514

Vajó Sándor

elnök

5300 Karcag, Szövetkezet u. 11.

59/313-664

Kovács Istvánné

elnök

5300. Karcag, Szabó József u. 30/A.

20/5774294

A képviselő
e-mail címe

4

5300. Karcag, Sport u. 10.

tkovesi@freemail.hu

5300. Karcag, József A. u. 1.

elnök

mici4@freemail.hu

5300. Karcag, József A. u. 1.

Magyar Sándor

rigci@index.hu

"Györffy" Diáksport Egyesület

4100. Berettyóújfalu, Bessenyei Ltp.
21. III./12.

A képviselő telefonszáma

kgtpk@T-online.hu

3

egyesületi elnök

tuzpinty@freemail.hu

5300. Karcag, Sport u. 10.

Kocsis Csaba

____

5300. Karcag, Városudvar 1.

A képviselő
titulusa a
szervezetbe
n

Csökkent Munkakép Állás
Keresők Egyesülete

e-mail címe

____

2

____

5300. Karcag, Dózsa György. u. 29.

tkovesi@freemail.hu

5300. Karcag, Dózsa György. u. 29.

polgarorség@ph.karcag.humici4@freemail.hu

Barbaricum Irodalmi és
Művészeti Egyesület

A képviselő címe

kgtpk@T-online.hu

Honlapja

1

A képviselő neve

tuzpinty@freemail.hu

levelezési címe:

____

Címe:

www.gyorffy-karcag.sulinet.hu

Sorszám:

Neve

Számlavez
ető
pénzintézet
ének neve,
címe

18826706-1-16

4507 OTP Bank Nyrt. É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth tér 15.

15

igen

18827518-2-16

4507 OTP Bank Nyrt. É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth tér 15.

helyi

509

igen

18836176-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet 5300. Karcag,
Kálvin u. 1-3.

szervezet

országos

50

nem

1995

egyesület

helyi

48

igen

18827776-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet 5300. Karcag,
Kálvin u. 1-3.

Karcagi Diáktűzoltó Szövetség

1992. február 18.

egyesület

helyi

19

nem

19222071-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet Karcagi
Kirendeltsége Karcag, Kálvin u. 1-3.

7

Karcagi Díszmadártenyésztő
Egyesület

2003.03.09

egyesület

helyi, megyei

29

19

nem

18836970-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszüövetkezet 5300 Karcag,
Kálvin u. 1.

8

Karcagi Független Női
Szövetség

1991.

egyesület

helyi

40

____

igen

18837957-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet Karcagi
Kirendeltsége Karcag, Kálvin u. 1-3.

Alakulásának időpontja

Típusa

Hatásköre

1

Barbaricum Irodalmi és
Művészeti Egyesület

1996. január 29.

egyesület

országos

46

2

Csökkent Munkakép Állás
Keresők Egyesülete

1996

egyesület

helyi

3

"Györffy" Diáksport Egyesület

2002

egyesület

4

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Cigányok Önkormányzati
Érdekegyeztető és Képviseleti
Szervezete

2003.

5

Karcag Városi Polgárőr
Egyesület

6

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

igen

Neve

Taglétszám
a (fő)

Adószáma

Sorszám:

Közhasznúe

Egyesületek, érdekképviseleti szervezetek

___

Könyvkiadás,könyvbemutatók szervezése, írótáborok szervezése.

Könyvbemutatók, író - olvasó táborok szervezése.

Könyvbemutatók elsősorban a kiadó által megjelentetett
művek, szerzők megismertetését. Kulturális
rendezvények szervezése.

_____________

1

Barbaricum Irodalmi és
Művészeti Egyesület

11745073-20103095

2

Csökkent Munkakép Állás
Keresők Egyesülete

11745073-20009180

Csökkent munkaképességűek munkavállalásának
elősegítése, munkahelyhez juttatása.

Az egyesület a jogszabályi lehetőségeket figyelembevéve
megváltozott munkaképességű munkavállalókat kíván foglalkoztatni
saját lehetőségein belül.

Ez idáig nem vett részt a városi közéletben.

Rendezvények szervezései

_____________

3

"Györffy" Diáksport Egyesület

70100114-11068154

A tanuló ifjuság egészséges életmódra nevelésének
elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás
megkedveltetésére, a rendszeresen sportoló tanulók
számának növelése. A tanulók mindennapos testedzésének
biztosítása.

A diáksport foglalkoztatása és verseny rendszerének kialakítása,
működtetése fejlesztése. Edzőtáborok, versenyek koordinálása
szervezésének lebonyolítása. A diákok öntevékenységének
fejlesztése. Nyelvtanulás, oktatás. A számítástechnikai
alapismeret elsajátítása.

Györffy úszóverseny, hosszú táv úszóverseny, táborok.

Rendezvényszervezés, tábor.

_____________

4

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Cigányok Önkormányzati
Érdekegyeztető és Képviseleti
Szervezete

Szorgalmazza a településen élők képzését. Segíti a
családok társadalmi helyzetének javítását.Lehetőséghez
mérten anyagi segítséget nyújt a rászorulók részére.

Integráció elősegítése, érdekképviselet, ügyintézés.

Élelmiszer osztása, továbbképzések, munkavállalás
elősegítése.

?

_____________

Karcag Városi Polgárőr
Egyesület

Közrend és közlekedésbiztonság védelme.
Büncselekmények megelőzése, a külömböző tulajdoni
formák védelme. Szükség esetén önkéntes tűzoltásban,
mentésben, katasztrófa elhárításban való részvétel. A
bűnmegelőzés és vagyonvédelem érdekében propaganda
tevékenység.

7

8

A tűz elleni védekezéssel kapcolatos
ismeretekmegismertetése a tanulóifjusággal. A diákokon
keresztűl a tűz elleni védekezés szélesítése a lakossági
valamint más szerveknél. Kapcsolattartás az állami,
önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságokkal.
Rendezvények, vetélkedők, kiállítások, versenyek
Karcagi Diáktűzoltó Szövetség 70100114-10000939-00000000 szervezése és megtanítása. Iskolában, és a lakosság
körében a tűz elleni védekezés propagálása. Iskolák és
diákok összefogása.

Karcagi Díszmadártenyésztő
Egyesület

Karcagi Független Női
Szövetség

70100114-11071558

70100114-11078476

Természetvédelem:
- ezen belűl
kiemelten a madárvédelme (téli etetés, gyűrűzés,
madárszámlálás)
-Európai szintű
díszmadártenyésztési kultúra elérése,
- Ifjuság természetbe való nevelése, hasznos szabaidő
elfoglaltság biztosítása, - Washingtoni egyezmény
betartása a magyar madarászatban,
Városunk és környékek kulturális programjának szinesítése,

Hátrányos idős, nyugdíjas, beteg, gyermekes családok
támogatása. Jogi és más képviseleti szervek felé nyújtott
támogatás.

Tűzoltó szakkör működtetése. Szakmai kirándulások. Nemzetközi
kapcsolatok ápolása / Bácskossuthfalva/ . Ifjusági tűzoltó táborok
szervezése.
Laktanyalátogatási program támogatása, segítése.
Városi gyereknap tűzvédelmi programjainak támogatása, segítése.
Részvétel a J-N-Sz Megyei, valamint az országos tűzoltó szövetség
elnökségi munkájában. Ifjusági tűzoltó versenycsapat felkészítés
országos és nemzetközi rendezvényekre. Tűzvédelmi nevelést
előkészítő kiadványok támogatása.

Részt veszünk az országos szervezetünk munkájában. -Részt
veszünk madármegfigyeléseken, gyűrűzéseken és vonuló madarak
számlálásában. -Országos és regionális szervezőmunkát végzünk
(2 fő).
- Minden év csúcspontja a "Dr. Hazay Béla"
emlékkiállítás, amely 2007-ben országos magyar bajnokság
rangjára emelkedik. -Téli madáretetést rendszeresen végzik
tagjaink.
-Készülünk a 2008 évi világkiállításra
(Olaszország).

Minden évben a hátrányos embereket támogatjuk mindennemű
élelmiszer és az adott lehetőségek támogatásával. Kirándulásokat
szervezünk szegény gyerekek megsegítésére. Családos programokat
szervezünk a rászoruló gyermekek a süleikkel együtt tudjanak
szórakozni.

_____________

Tűzoltó szakok működtetése, versenycsapat felkészítése.
Ifjusági tűzoló táborok megszervezése. Nemzetközi,
testvérvárosi tűzoltó kapcsolatok ápolása. Laktanyalátogatási
programok támogatása. Városi gyereknap tűzoltó
programjának segítése. Tűzvédelmi kiadványok támogatása.

A szervezet alapszabadságában meghatározott célok
megvalósulása érdekében a karcagi diáktűzoltó
szövetség vállalja az ifjuság tűzvédelmi nevelését
fejlődését előkészítő rendezvényeken való részvételt.

_____________

Évente rendezünk három napos kiállítást, melyen egy nap a
"gyerekek" napja, amikor meghívjuk őket a rendezvényünkre
(belépő díj nélkül).

______________________

_____________

hozzájárulok

6

70100114-10005491

"Közlekedjünk biztonságosan" vándor kapu
megszervezése minden év utolsó tanítási hetében a
gyerekek biztonsága érdekében. Az idős, egyedülálló
személyek áldozattá válása megelőzése érdekében
jelző rendszer felállítását tervezzük. A szomszédok
Egymásért Mozgalom (SZEM) megszervezése,
elindítása helyi szinten.

Gazdaköri napokon ingyenesen segítségükkel támogattuk a
rendezvényt. Óvodák programjaiban is rendszeresen részt
veszünk.

Igen, szertenénk a közéletben is továbbra is szerepelni,
táborokat rendezvényeket segíteni megszervezni.

_____________

hozzájárulok

5

Karcag város közrendjének védelme érdekében járör, jelző és
figyelő szolgálatokat látunk el. Az iskolás korú gyerekek
A rendőrséggel közös, valamint egyéni járőrszolgálatok alatt kiszürni
közlekedés biztonságának javítása érdekében 2007-ben
a bűnelkövető egyéneket, valamint a bűnmegelőzést elősegítő
megalapítottuk a Közlekedjünk Biztonságosan Vándor Kaput.
körülményekről tájékoztatni az intézkedésre jogosult szervezeteket.
Minden, az önkormányzat által szervezett, és a külterületen
megrendezésre kerülő programok biztonságban részt veszünk.

Hozzájárul
az adatok
feldolgozás
ához

Megjegyzés

hozzájárulok

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

hozzájárulok

Eddigi részvétele a Karcag város közéletében

hozzájárulok

A mai magyar irodalom - elsősorban a Dunától keletre eső
országrész- értékeinek támogatása;értékesnek ítélt művek
kiadása, olvasókhoz való eljuttatása. Fiatal szerzők
támogatása, Kevésbé ismert irodalmak / finnugor, török /
kultúrák megismertetése, népszerűsítése. Irodalmi, kulturális
rendezvények szervezése.

Tevékenysége

hozzájárulok

Alapszabályban meghatározott célja(i)

hozzájárulok

Bankszámlaszáma

hozzájárulok

Sorszám:

Neve

Karcagi R-30
Postagalambsport Egyesület

5300. Karcag, Szivárvány u. 2.

5300 Karcag, Szív u. 3.

____

13

Karcagi Rákóczi Szövetség
Egyesület

5300 Karcag,Fürdő u. 4.

5300 Karcag,Fürdő u. 4.

______

14

Karcagi Sportegyesület

5300. Karcag, József Attila u. 1.

5300. Karcag, József Attila u. 1.

15

Kelet-Magyarországi
Nemzetőr Egyesület

5300. Karcag, Maros u. 2/a

5300. Karcag. Maros u. 2/a

5300. Karcag, Liget u. 25.

70/453-5560

Györfi Sándor

elnök

5300. Karcag, Széchenyi István sgt.
56.

59/503-382 30/9537189

Szekrényesi József

elnök

5300 Karcag, Szív u. 3.

59/314-963

Spisák Dezső

elnök

5300 Karcag,Fürdő u. 4.

30/338-0670 312-189

Dr. Fazekas Sándor

elnök

Karcag, Hunyadi u. 35/a

vitéz lovag Kárpáti Vince

elnök-főparancsnok

5300. Karcag. Maros u. 2/a

59/313-282

A képviselő
e-mail címe

____

12

elnök

____

5300. Karcag, Széchenyi István sgt.
56.

Hubai Imre Csaba

gyorfi.sandor@tonline.hu

5301. Karcag, Kossuth tér 1.

59/311-896

____

Karcagi Nagykun Városvédő
Egyesület

5300. Karcag, Püspökladányi út 13-15.

spisak_Dezso@yahoo.com

____

11

elnök

____

5300. Karcag, Pf: 29.

A képviselő
titulusa a
szervezetbe
n

5300. Karcag, Városudvar 1.

e-mail címe

Karcagi Nagykun Gazdakör

____

____

10

Rab János

____

5300. Karcag, Püspökladányi út 13-15.

____

5300. Karcag, Dózsa György U. 5-7

A képviselő telefonszáma

____

Karcagi Nagykun Bajtársi
Egyesület mint Közhasznú
Szervezet

A képviselő címe

karcagise@freemail.hu
spisak_Dezso@yahoo.com

Honlapja

9

A képviselő neve

____

levelezési címe:

www.karcagise.hu

Címe:

____

Sorszám:

Neve

Alakulásának időpontja

Típusa

Hatásköre

Taglétszám
a (fő)

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

9

Karcagi Nagykun Bajtársi
Egyesület mint Közhasznú
Szervezet

(1972.)

egyesület

helyi

98

97

10

Karcagi Nagykun Gazdakör

1993. december 10.

egyesület

11

Karcagi Nagykun Városvédő
Egyesület

2006. július 10.

12

Karcagi R-30
Postagalambsport Egyesület

1991. február 13.

13

Karcagi Rákóczi Szövetség
Egyesület

14

15

Adószáma

Számlavez
ető
pénzintézet
ének neve,
címe

Neve

Közhasznúe

Sorszám:

Egyesületek, érdekképviseleti szervezetek

igen

18838491-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet Karcagi
Kirendeltsége Karcag, Kálvin u. 1-3.

18829170-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet Karcagi
Kirendeltsége Karcag, Kálvin u. 1-3.

4508 OTP Bank Nyrt. É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth tér 15.

helyi

27

igen

egyesület

helyi

16

____

nem

____

____

1998.február 02.

egyesület

helyi

35

___

nem

18833616-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet Karcagi
Kirendeltsége Karcag, Kálvin u. 1-3.

Karcagi Sportegyesület

1945.

egyesület

országos

450

nem

19866695-2-16

4507 OTP Bank Nyrt. É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth tér 15.

Kelet-Magyarországi
Nemzetőr Egyesület

1990 és jogfolytonos 1956-óta

egyesület

Kelet-Magyarországi

nem publikus, csak belső használatra

igen

____

____

Parancsnoki törzs és alegységi
létszám

70100114-11076405

Szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak
gondozása. Kulturális tevékenység kulturális örökség
megóvása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése. Hagyományőrzés.

A kitűzött célok érdekében végzett tevékenység.

12

A várost szerető erők összefogása, a város történeti,
építészeti, környezetvédelmi és természeti értékeinek haladó
hagyományainak megóvása, szépítése, új értékek teremtése
érdekében. Az egyesület törekszik a lakosság széles körű
megszervezésére, a városszeretetre nevelésre, a város
védelmére és szépítésére, a városi élet színvonalának
emelésével a lakosság társadalmi közérzetének jobbítására,
a városhoz való kötődés erősítésére.

Karcagi Nagykun Városvédő
Egyesület

Karcagi R-30
Postagalambsport Egyesület

Karcagi Rákóczi Szövetség
Egyesület

70100114-11062392

14

Karcagi Sportegyesület

11745073-20100762

Kelet-Magyarországi
Nemzetőr Egyesület

Kulturális tevékenység.

A szakszerű postagalamb-tenyésztésnek és versenyzésnek Az egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. A szövetség által
tömegsporttá való fejlesztése. A postagalamb-versenyzés
rendezett kerüti, országos kiállításokra és versenyekre kuldendő
szakszerű irányítása. Postagalamb-tenyésztők, postagalamb- postagalambok kiválogatása, gyűrűzése, azok szállításának intézése.
állományuk, és a kötelező lábgyűrűzés ellenőrzése.
Az egyesület tagjai közös érdekeinek a hatóságok, szövetségek,
Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése.
kerület és más szervezetek felé való képviselete, tagok között
felmerülő vitás kérdések eldöntése.

13

15

A tagok érdekeinek képviselete. A gazdálokodási
szakértelem fejlesztése. A mezőgazdasági termelés
minőségi és mennyiségi javítása. A termények
értékesítésének előmozdítása. A föld termőerejének
fokozása. A természetes környezet megóvása, valamint a
paraszti hagyományok és emberi kapcsolat ápolása.

Képviseli a tagok érdekeit a helyi önkormányzat, a mezőgazdasági
kamara, a szakhatóságok, a bíróságok és más szervek előtt. Állást
foglal, javaslatot tesz, véleményt nyílvánít, a gazdálkodókat illetőleg a
gazdálkodást érintő bármely kérdésben. Gazdálkodási tárgyú
előadásokat, szakmai estéket rendez, lehetőségeket biztosít a
gazdáknak a kölcsönös tapasztalat cserére. Támogatja tagok
szakmai továbbképzését, a természeti adottságoknak legmegfelelőbb
növényi kúltúrák elterjesztését. Önálló érdekképviseletoi rendszert
A város mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságában
alakít ki. Előmozdítja a beruházásokat, és a gépesítést. Törekszik a
Bizottsági munkában (Mg, Környezetvédelem) Szakmai
részvétel, javaslatok a mg-i vízgazdálkodáso munkában.
tagjai szabadidejének hasznos és kulturált eltöltése
napok szervezése. Bemutatók szervezése. Más civil
Mezőgazdasággal kapcsolatos tervkoncepciók előkészítése,
megszervezésére. Támogatja a környezetkímélő eljárás bevezetését
szervezetekkel életmódprogramok szervezése.
Bio
Gazdanapok
szervezése.
Szakmai
előadások
szervezése.
és alkalmazását.

____

Állandó kapcsolatot tartunk a határon túli magyarság különféle
A határon túli magyarság sokoldalú támogatása. Felkeltse
szervezeteivel. (iskolák, helyi közösségek, Rákóczi szervezetek, stb.)
az érdeklődést az Egyesület céljai iránt, és azok
Kirándulások vetélkedők, előadások, vitaestek szervezése.
megvalósításába igyekezzen bevonni minél több érdeklődőt,
Kapcsolatot tartunk magyarországi Rákóczi Szövetség
különösen a fiatalokat. Ápolja II. Rákóczi Ferenc emlékét és
tagszervezetekkel. (Köröm, Sátoraljaújhely stb.) Részt veszünk a
kultuszát. Hozzájárul nemzeti hagyományainak őrzéséhez és
Rákóczi Szövetség és a helyi szervezetek rendezvényein,
a magyarságtudat erősítéséhez.
vetélkedőin, táborozásain) Segélyakciókat szervezünk.

1848-as , 1956-os hagyomány ápolása. 2007-es évvégéig
még szervezés. Eredeti 1956-os nemzetőrök, özvegyük és
gyermekeik, hozzátartozóik felkutatása. Az alapszabály
feltételeinek megfelelő jelentkezők felvétele. Érdeklődési
körök felmérése és ennek teljeítési lehetőségeinek
felkutatása.

A nemzeti hagyományokat valló és segítő szervekkel az
eggyütműködés felvétele és kétoldalu eggyütműködés rögzítése,
mely a Magyar nemzet és a haza érdekeit kell, hogy szolgálja.
Rendezvények biztosítása az igények szerint. Katasztrófa és egyébb
események elhárításában aktív részvétel. Önképzés.

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

A testvérvárosokból és más határontúli településekről érkező
vendégek programjának szervezése. Szükség szerinti
segítséget nyújtunk a városi rendezvények szervezésében.
Nyilvános vitaesteket, előadásokat rendezünk, elsősorban a
határon túl élő magyarságot érintő témakörökben (például a
DMIK-al közösen rendezett trianoni megemlékezés, a
nagymuzsalyi színjátszó kör részvételével.) Nyolc alkalommal
szervetünk március 15-én kirándulást valamelyik határon túli
településre, és a helyi magyar közösségekkel közösen
ünnepeltünk. A többnapos kiránduláson már mintegy négyszáz

Az eddigi tevékenységek folytatása…

_____________

Önálló sportrendezvények. Kapcsolódás a városi
rendezvényekhez.

Hasonlóan az eddigiekhez.

_____________

hozzájárulok
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Karcagi Nagykun Gazdakör

70100114-10004074-00000000

_____________

Az eggyütműködési megállapodások megkötése az évvégi
szervezés befejezése után kezdődnek.

A 21-es pontban leirtak bármelyikében és az igény
szerint amennyiben az az alapszabályal nem ellentétes.

_____________

hozzájárulok
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Megjegyzés

Hozzájárul
az adatok
feldolgozás
ához

Karcagi Nagykun Bajtársi
Egyesület mint Közhasznú
Szervezet

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

hozzájárulok

9

Eddigi részvétele a Karcag város közéletében

hozzájárulok

Tevékenysége

hozzájárulok

Alapszabályban meghatározott célja(i)

hozzájárulok

Bankszámlaszáma

hozzájárulok

Sorszám:

Neve

A képviselő
titulusa a
szervezetbe
n

Karcag, Hunyadi u. 35/a

59/500-610

Nagyné László Erzsébet

szakszervezeti titkár

5300. Karcag, Kossuth tér 1.

Buzás Julianna

elnök

5300. Karcag, Takács Pérer u. 37.

30/5749779

____

Dr. Varga Gyöngyi

elnök

5300. Karcag, Liget u. 14/a

70/2088860

vargagyo@gmail.com

karcagiallatvedok@gmail.com

Dr. Kovács László

elnök

5300 Karcag, Nap út 4/a

20/938-4462

dokikovi@gmail.com

5300. Karcag, Kossuth tér 1.

5301. Karcag, Kossuth tér 1.

18

Közalkalmazottak és
Köztisztviselők
Alapszervezete Karcag Városi
Bizottsága

5300. Karcag, Kossuth tér 1.

5300. Karcag, Kossuth tér 1.

19

Kultúrszkóp Ifjusági
Egyesület

5300. Karcag, Püspökladányi u. 11.

5300. Karcag, Püspökladányi u. 11.

20

Kunhalom Polgári Kör

5300. Karcag, Dózsa György u. 29.
Városi Csokonai Könyvtár

5300. Karcag, Dózsa György u. 29.
Városi Csokonai Könyvtár

21

"Kunkarcagi" Állatvédő és
Állatbarát Egyesület

5300 Karcag, Nap út 4/a

5300 Karcag, Nap út 4/a

59/500-630

30/2393-073

fnemarica@freemail.hu

Kováts Mihály Baráti Társaság
Egyesület

buzás.jutka@vi bobke@ph.kar
pmail.hu
cag.hu

17

A képviselő
e-mail címe

e-mail címe
kiskulcsos@freemail.hu
____

egyesület elnöke

5300. Karcag, Kisújszállási u. 112.

kulturszkop@vipmail.hu
____

Dr. Fazekas Sándor

Honlapja

59/503-126

5300. Karcag, Kisújszállási u. 112.

kiskulcsosi-dse.uw.hu

5300 Karcag, Jókai u. 25.

Kiskulcsosi Általános Iskola
Diáksport Egyesület

____

elnök

16

____

Futóné Szabó Margit

levelezési címe:

____

A képviselő telefonszáma

Címe:

www.karcagiallatvedok.hupont.hu

A képviselő címe

Sorszám:

A képviselő neve

Neve

Közhasznúe

Számlavez
ető
pénzintézet
ének neve,
címe

___

igen

19218274-1-16

Otp Bank Nyrt. Karcagi Fiókja 5300
Karcag, Kossuth tér 15.

nem

19221018-2-16

K&H Bank Rt. 5300. Karcag, Kossuth
tér 2/3.

Neve

Alakulásának időpontja

Típusa

Hatásköre

Taglétszám
a (fő)

Adószáma

Sorszám:

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

Egyesületek, érdekképviseleti szervezetek

16

Kiskulcsosi Általános Iskola
Diáksport Egyesület

1989. szeptember 28.

egyesület

helyi

260

17

Kováts Mihály Baráti Társaság
Egyesület

1991.

egyesület

helyi

34

18

Közalkalmazottak és
Köztisztviselők
Alapszervezete Karcag Városi
Bizottsága

1987.

egyesület

helyi

6

19

Kultúrszkóp Ifjusági
Egyesület

egyesület

helyi

10

20

Kunhalom Polgári Kör

1996. január 29.

kör /egyesület/

helyi

40

nem

188227154-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet Karcagi
Kirendeltsége Karcag, Kálvin u. 1-3.

21

"Kunkarcagi" Állatvédő és
Állatbarát Egyesület

2008

egyesület

helyi

109

igen

18842298-1-16

OTP Bank Zrt. 5300 Karcag Kossuth
tér 11-13.

____

4507 OTP Bank Nyrt. É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth tér 15.

nem

18

Közalkalmazottak és
Köztisztviselők
11745073-20100779-00000000
Alapszervezete Karcag Városi
Bizottsága

Kováts Mihály huszárezredes emlékének ápolása, az
amerikai-magyar kapcsolatok felkutatása, ápolása.

19

20

21

"Kunkarcagi" Állatvédő és
Állatbarát Egyesület

Üdülések szervezése, segélyezés (tagok részére), nyugdíjas
találkozók szervezésében közreműködés. Rendezvények (Mikulás
ünnep, nőnap) szervezése. Tagok munkáltatói átsorolásánál
véleményezés.

Sportversenyek szervezése, rendezése. Sporttábor
szervezése, lebonyolítása. Edzések szervezése,
lebonyolítása.

_____________

Kulturális rendezvények támogatása. A Kováts Mihály ünnepi
hét városi rendezvénnyé emelése, a város önkormányzatának Kováts Mihály héten rendezvényszervezés, lebonyolítás.
támogatásával, együtt működésével.

_____________

_____________

70100114-11066066

11745073-20110912

Karcag város és a Nagykunság polgárainak részére olyan
szervezeti keret biztosítása, amely a polgárok
öntevékenységére építve a nagykunsági kulturális
hagyományokat ápolja; fejleszti az egészséges
lokálpatriotizmust, kapcsolatot épít a határon túl élő
honfitársakkal és a rokon népekkel; figyelmet fordít a régió
a Kunhalom Polgári Kör hetente egy alkalommal (hétfőn fél hattól)
szellemi és természeti értékeinek ápolására; a szociális
előadásokat tart meghívott előadókkal, akik karcagiak, Karcagról
problémák megoldására más -erre hivatott- szervekkel
elszármazottak vagy témájuk kötődik városhoz. Ez kb. évi 30
keresi a megoldást, a segítés lehetőségeit. Az egyesüklet
alkalmat jelenet. A kör vezetősége és tagjai javaslatára az
különösen fontosnak tartja felnövekvő nemzedék értelmi,
összejöveteleket az elnök és a titkár előkészíti, lebonyolítja. Az
erkölcsi és esztétikai nevelést, ezért tevékenységi körébe ezt
elhangottakról a Karcagi FHírmondóban összefoglalók jelennek meg
a réteget is bevonja. Az egyesület arra törekszik, hogy a
többnyire az elnök tollából. A kör tagjai közös kiránduláson is részt
polgári élet iránt felkeltse a lakosság igényét, fejlessze a
vesznek (évente egy alkalommal), s az évzáró közgyűlés ünnepi
demokratikus, közösségi gondolkodást, s hozzásegítse az itt
programokat is jelent. A körnek jelenleg három tiszteletbeli tagja van.
élőket ahoz, hogy sorsukat a közösség adta lehetőséggel
Alapító elnöke tiszteletére a kör megalapította a Körmendi Lajosélve maguk alakíthassák. az egyesületen belül e célok
emlékdíjat, amelyet minden évzárón a gimnázium egy arra érdemes
megvalósítására műhelyeket hoztak létre: gazdasági,
diákja vesz át kiemelkedő előadó vagy alkotóművészi
társadalmi, tudományos, kulturális művészeti, nevelési,
tevékenységéért.
környezeti, szociális műhelyeket, illetve ilyen témájú
előadásokat szervezhet.

_____________

_____________

_____________

A kör tagjai nagy létszámban és rendszeresen részt vesznek a
városi rendezvényeken, ünnepségeken, a kör nevében
koszorúznak. Javaslataik vannak a város életére vonatkozóan,
pl. az aradi vértanuk emlékművét kezdeményezték. Már
hagyományosan megrendezi a kör október 23-a tiszteletére az
Irodalmi kávéház c. ünnepi műsort meghívott előadóval a
Déryné Művelődési Közppontban. Összejöveteleit is
rendszeresen ott tartja, a erre a kör tagjain kívül a helyi
újságban meghív minden érdeklődőt (a résztvevők átlagos
létszáma 30 fő, de ennél jóval többen is eljárnak híres, ismert
előadók meghallgatása). Mindig alkalom nyílik beszélgetésre,
kérdések felvetésére. A kör más egyesületekkel is tart közös
összejövetelt (Csokonai Könyvtár, Rákóczi Szövetség,
Térségünkért Egyesület, stb.). Irodalmi programokat,
könyvbemutatókat közösen szokott a könyvtárral szervezni. az
ifjuságot is meghívja rendezvényeire (a középiskolákban
kihirdeti a programokat).

Az eddigi sikeres és sokrétű tevékenységét szeretné a
akör folytatni. A profiljának megfelelő újabb
lehetőségeket is vállal.

A kívánalmaknak megfelelő állattartás, az Állatvédelmi törvény
előírásainak megismertetése érdekében tájékoztató,
felvilágosító előadást szerveztek meghívott előadókkal, ahol
jogi, hatósági állategészségügyi kérdések kerültek
megbeszélésre. Lakossági bejelentésre méltatlan állattartás,
Fellépni az állatkínzás és a sanyarú tartás minden formája ellen;
állatkínzás megszüntetésére, elhagyott állatok sorsának
gazdátlan állatok elhelyezésére állatmenhely létesítése és
Az eddigiek további, folyamatos végzése mellett minden
A kulturált, állatbarát állattartás elterjesztése; az állatvédelmi
megoldására - a helyszínen történt szemle után - a hatóság
üzemeltetése; állattartási gondok esetén egyeztető közvetítés a
városi rendezvényen, motoros találkozón sátorban
törvény betartatása; a közvélemány figyelmét tájékoztatással
eljárását kérve segítettek, ami egész évben folyamatos volt.
szomszédok között; szoros együttműködés kialakítása a hatósággal
kutyával, "logós" pólóval népszerűsíteni az egyesületet,
és ismeretterjesztéssel felhívni az állattartás optimális
Jótékony célú bált, majd koncertet szerveztek az ideiglenes
az állattartási problémák megoldásában; városi figyelő szolgálat
az állatvédelmet, a felelős állattartást, "örökbefogadó
körülményeire; az állattartás felelősségeinek tudatosítása.
állatotthon anyagi feltételeinek biztosítására. Alapszabályukban
kialakítása a kóbor állatok felderítése; együttműködés a Gyepmesteri
napot" kapcsolva ezen alkalmakhoz.
meghatározott céljaik megvalósítása érdekében a helyi
teleppel a befogott állatok érdekében.
újságban és televízióban kapott lehetőségekkel élve, és
honlapukon is, tájékoztatták a lakosságot munkájuk lényegéről,
az elveszett, megkínzott, rosszul tartott állatok esetében
hívható telefonszámokról, a gazdátlan állatok
örökbefogadásának lehetőségéről.

_____________

Hozzájárul
az adatok
feldolgozás
ához

Részvétel a sportnapokon, sportversenyeken.

Biztosítani és szervezni olyan szabadidő kulturált eltöltését
Gyermek és ifjuságvédelem, gyermek és ifjusági érdekképviselés.
szolgáltató programokat, amelyek a tagság, illetve a
Hátrányos helyzetű fiatalok bevonása az egyesületbe és támogatása.
település és kistérség fiataljai érdeklődési körének
Kulturális tevékenység. A karcagi Ifjusági Ház működésének
megfeleljenek, generációk
segítése. Sporttevékenység.

Kultúrszkóp Ifjusági
Egyesület

Kunhalom Polgári Kör

Közalkalmazottak és Köztisztviselők érdekképviselete.

A huszárezredes emlékének ápolása: Kováts Mihály ünnepi hét
(kulturális, sport rendezvények) megrendezése, lebonyolítása.
Amerikai-magyar kapcsolatok ápolása. Kováts Mihály Ált. Iskola
rendezvényeinek támogatása, segítése. Bekapcsolódás a város
kultúrális rendezvényeibe.

Megjegyzés

hozzájárulok

Kováts Mihály Baráti Társaság
Egyesület

A diák sportkörök működösének biztosítása. Tagjainak
rendszeres játék, versenyzési lehetőség biztosítása
intézményen belül és intézmények között. Állami és
társadalmi erőforrásának szervezése. Sporttanfolyamok
működése.

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

hozzájárulok
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11745073-20008907-00000000

A DSE a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Sz. 26§ c
pontjában meghatározott, a cél szerinti tevékenységeit végzi:
-sportcsoportokat működtet: kosár, foci, úszás, sorverseny, kerékpár,
duatlon-triatlon.
-ersenyeket
szervez.
-más által szervezett
versenyekre viszi tagjait.
-pályázatokat ír, elszámol
azokkal.
-csoportokat keres.
-igyekszik a tanulók mindennapos testedzését biztosítani.

Eddigi részvétele a Karcag város közéletében

hozzájárulok

Kiskulcsosi Általános Iskola
Diáksport Egyesület

Tevékenysége

hozzájárulok
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Alapszabályban meghatározott célja(i)

hozzájárulok

Bankszámlaszáma

hozzájárulok

Sorszám:

Neve

70/946-5355

Dr. Fazekas Sándor

elnök

Karcag, Hunyadi u. 35/a

59/500-610

polgmester@p
h.karcag.hu

Hodosi sándor

elnök

5301. Karcag, Arany J. u. 37.

59/300-921

nincs

Dr. Fazekas Sándor

elnök

____

____

____

Kisari Lajos

elnök

5300. Karcag, Ketel u. 13.

59/300-262

____

Ébner Józsefné

területi vezető

5300. Karcag, Horváth Ferenc u. 7.

59/311-673 70/933-8479

____

22

Kunsági Cukorbetegek
Egyesülete /KUCE/

5300. Karcag, Rákóczi u. 3.

5300. Karcag, Asztag u. 12.

23

Kunszövetség

5300.Karcag, Kossuth tér 1.

5300. Karcag, Kossuth tér 1.

24

Magyar Ebtenyésztők
Országos Egyesülete Karcagi
szervezete

5300. Karcag, Arany J. u. 37.

5301. Karcag, Arany J. u. 37.

____

25

Magyar-Kazak Baráti Társaság

5300. Karcag, Kossuth tér 14.

5300. Karcag, Horváth F. u. 7.

____

26

Magyar Postagalamb
Sportszövetség R 02
Egyesület Karcag

5300. Karcag, Szivárvány u. 2.

5300. Karcag, Ketel u. 13.

____

27

Magyar Vöröskereszt Karcag
Területi Szervezete

5300. Karcag, Horváth Ferenc u. 7.

5300. Karcag, Horváth Ferenc u. 7.

____

28

Mozgáskorlátozottak JászNagykun Szolnok Megyei
Egyesülete

5300. Karcag, Rákóczi u. 3.

5300. Karcag, Bocskai u. 8/a

Szekeres György

csop. vez. elnök

____

29

Nagycsaládosok Karcagi
Egyesülete

5300. Karcag, Délibáb u. 1/b.

5301. Karcag, Délibáb u. 1/b.

Varga István

elnök

5301. Karcag, Délibáb u. 1/b.

30/381-6403

____

30

Nagykun Horgász Egyesület

5300. Karcag, Ágota u. 18.

5300. Karcag, Ágota u. 18.

Kalocsai László

elnök

5300. Karcag, Ágota u. 18.

30/3576-722

____

A képviselő neve

Kovács Istvánné

____

levelezési címe:

30/7482254

kisari67@freemail.hu
____
szekeresorama
mici4@freemail.hu
@gmail.com

59/313-336

____

____

mici4@freemail.hu

r2pgsekarcag@freemail.hu ____

meoekarcag@freemail.hu

Címe:

A képviselő
e-mail címe

A képviselő
titulusa a
szervezetbe
n

5300. Karcag, Asztag u. 12.

e-mail címe

elnök

kunszovetseg@t-online.hu
____

A képviselő telefonszáma

Honlapja

A képviselő címe

WWW.kunszovetseg.hu ____

Sorszám:

Neve

Számlavez
ető
pénzintézet
ének neve,
címe

18830833-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet Karcagi
Kirendeltsége Karcag, Kálvin u. 1-3.

20

igen

18237106-1-16

OTP Bank Nyrt. Bp. Semmelweis u.
11.

39

____

nem

19816126-2-43

4508 OTP Bank Nyrt. É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth tér 15.

____

13

____

nem

18826311-1-36

4507 OTP Bank Nyrt. É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth tér 15.

egyesület

helyi

17

____

nem

19867689-1-16

____

A magyar Vöröskereszt 1881-ben
alakult meg a Karcagi Területi
Szervezete 1949-óta működik

humanitárius társadalmi szervezet

Területi Szerv. Karcag, Kunmadaras,
Berekfürdő térségében működik.

1795

1628

igen, kiemelten közhasznú

19215109-2-16

Magyar Külkereskedelmi Bank 5000
Szolnok

Mozgáskorlátozottak JászNagykun Szolnok Megyei
Egyesülete

1981.

egyesület: karcagi csoport

helyi

15011

800

igen

29

Nagycsaládosok Karcagi
Egyesülete

2000.02.20

egyesület

helyi

170 család

30

Nagykun Horgász Egyesület

1986.

egyesület

helyi

604 felnőtt, 104 gyermek

Alakulásának időpontja

Típusa

Hatásköre

22

Kunsági Cukorbetegek
Egyesülete /KUCE/

1987.

egyesület

helyi

35

23

Kunszövetség

1999.

egyesület

országos

70

24

Magyar Ebtenyésztők
Országos Egyesülete Karcagi
szervezete

több mint 40 éve

országos egyesület helyi szervezete

helyi

25

Magyar-Kazak Baráti Társaság

1995. nov. 23.

egyesület

26

Magyar Postagalamb
Sportszövetség R 02
Egyesület Karcag

1989. május 24.

27

Magyar Vöröskereszt Karcag
Területi Szervezete

28

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

igen

Neve

Taglétszám
a (fő)

Adószáma

Sorszám:

Közhasznúe

Egyesületek, érdekképviseleti szervezetek

____

Megyei szervezetet kérem megkeresni: Mozgáskolátozottak J.N.Sz. Megyei Egyesülete 5000. Szolnok
Somogyi Béla u. 4/a.

nem

18834222-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet Karcagi
Kirendeltsége Karcag, Kálvin u. 1-3.

nem

19867335-1-16

4507 OTP Bank Nyrt. É-Alföldi Régió
5300. Karcag, Kossuth tér 15.

Kun, kipcsak öntudat és hagyományok ápolása és
megőrzés. Kulturális és hagyományőrző tevékenység.

Részt veszünk a karcagi rendezvényeken, pl.: Birkafőző Verseny,
Lovasnapok, Nagykunsági Kulturális Napok szervezésében,
támogatjuk a rendezvények lebonyolítását.

Igen, rendezvényszervezés, tábor, diabéteszes
gyerekek klubjának megszervezése.

_____________

Fent felsorolt rendezvényeken tevékeny részvétel, hírlap
kiadás, hagyományőrzés ápolása.

Hagyományőrző tábort kívánunk szervezni a
Bácskossuthfalvi gyermekek részére, hírlapunkon
keresztűl vetélkedőt szervezünk karcagi és környékbeli
általános iskolások részére, a kun öntudat és és
hagyományőrzésünk erősítésére.

_____________

24

Magyar Ebtenyésztők
Országos Egyesülete Karcagi
szervezete

11745073-20101433

Az FCI (Fédération Cynologique Internationale) által elismert
fajtájú kutyákat tartó jogi és természetes személyek
tömörítése, -a magyar kutyafajták minőségének megőrzése,
javítása az FCI által elismert, mindenkor érvényben lévő
standard szerint, -tagjainak érdekvédelme és képviselete, a kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles
A helyi szervezetek az Országos Egyesület Alapszabálya, valamint
körben való népszerűsítése, -az ember és a természet
SzMSz-ének keretei között önállóan állapítja meg belső felépítését,
kapcsolatának erősítése, a környezet és természet
működési szabályait és önállóan választja meg elnökét, illetve
2007. ill. 2008. évben CAC kiállításra jogot szervezetünk
védelmének aktív segítése, kiemelt figyelemmel az
vezetőségét -az Alapszabály és az egyesület általános hatályú belső
CAC (országos szintű) kiállítások szervezése (Országos
nem kapott -városi rendezvényeken (gyermek
állatvédelmi törvényben meghatározottakra, -az
szabályzatainak megfelelő önálló szakmai tevékenysége folytat,
Egyesület engedélye alapján) -Városi rendezvényeken tagjaink
nap….stb.) ügyességi bemutatók, valamint
Egyesületben tenyésztett ebfajták tenyésztési programjának
melyért a szervezeti egység elnöke és vezetőségének tagjai
kutyabemutatók, ügyességi bemutatókat tartottak
kutyabemutató tartását
elkészítése és végrehajtása, -az összes fajta
felelősséggel tartoznak. -A tagdíj –részesedéssel és egyéb
népszerűsítése -A helyi szervezet a kynológiai munkaterületi bevételeivel az egyesület belső szabályzatainak keretei között- éves
alapon szerveződött egysége. az egyesület székhelyétől
költségvetés alapján- önállóan gazdálkodik.
eltérő földrajzi területen élő tagság részére az egyesületi élet
biztosítása és a szolgáltatások közvetítése -helyi igények
alapján, helyi szervezeteken belül szakosztályok, speciális
tagozatok, kutyakiképző iskolák stb. alakulhatnak, a fajtaklub
szakmai támogatásával -a helyi szervezetek létrejöttének és megszűnésének rendjét a az Országos Egyesület SzMSz-e határozza meg.

25

Magyar-Kazak Baráti Társaság

11745073-20008794

A kazak kultúra támogatása és terjesztése, A Magyar-Kazak
kapcsolatok terjesztése, Programok, projektek a témában,
Sajtótermékek, létesítmények létrehozása, melyek az adott
célokat segítik elő.

26

Magyar Postagalamb
Sportszövetség R 02
Egyesület Karcag

érdekében az alap- és kiegészítő tevékenységeit végzi: az
Magyar Vöröskereszt Karcag
10300002-45412400-00003285 élet, az egészség védelme, az ember személyiség
Területi Szervezete
tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, a szociális
gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres
konfiktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a fenti
A J-N-Szolnok megye területén élő mozgássérült emberek
lehető legteljesebb egyenjogi társadalmi részvételével
Mozgáskorlátozottak JászMegyei szervezetet kérem megkeresni: Mozgáskolátozottak J.N.Sz. Megyei Egyesülete 5000. Szolnok
elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogaása, a
28
Nagykun Szolnok Megyei
környezetünkben élők anyagi, erkölcsi támogatásával, a
Egyesülete
mozgáskorlátozottak szociális, rehabilitációs érdekeinek
érvényesítése, védelme, képviselete, helyzetünk javítása.
Szorgalmazza a településen élő nagycsaládosok egyesületét
az egyesületben és helyi csoportokban. Elősegíti a
Nagycsaládosok Karcagi
nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését,
29
70100114-11062309
Egyesülete
bemutatását. Javaslatokat terjeszt elő az illetékes állami,
önkormányzati és társadalmi szervezetekhez a
nagycsaládosokat érintő ügyekben. Segíti a több generációs
27

30

Nagykun Horgász Egyesület

11745073-20101426

Szabadidős és horgászati igényének kiegészítése a
tagságnak.

önkéntes véradók részvételét a véradásban.
-Egészségneveléssel foglalkozik: elsősegélynyújtó tanfolyamokat
szervez.
-Végzi a gépjárművezetők elsősegélynyújtási
ismeretekből történő vizsgáztatásokat.
-Szociális
tevékenységet végez:
-használt és
Figyelemmel kíséri a mozg. Korl. Emberek életét, társadalmi
részvételét szolgáló állami és társadalmi tevékenységet. Segíti a
sérűlt emberek cselekvőképességének készségének növelését.
Segíti munkába állásukat, művelődésüket pihenésüket,
szórakozásukat üdülésüket társas emberi kapcsolatok kialakulását.
Segítséget nyújt egyéni helyzetük javításához, jogos érdekeik
Gyermekes családok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme.
Családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás.
Gyermek és -ifjuságvédelem. Családi életre nevelés. Egészségügyi
felvilágosítás. Környezeti nevelés. Ismeretterjesztés.

Társadalmi szerveződésű horgászat és ehez kapcsolódó
szórakoztatás.

A város közéletében eddig nem igazán vettünk részt, de
bármilyen felkérésnek szívesen eleget teszünk.

* Egészségnevelés, szűrővizsgálatok rendezvényeken
vérnyomás-vércukorszint mérés. Véradás szervezése.
*
Környezetvédelem - parlagfűmenetesítési akció
*
Szociális, tevékenységlehetőségeinkhez képest a lakosság
segélyezése
*
Ifjusági munka valamennyi iskolában működik szervezetünk

Tervezni nem tervezünk, de a felkérésnek szívesen
eleget teszünk.

Továbbra is végezzük a véradás szervezést, az
egészségnevelési programokat / testi - mentál higiénia,
egészséges életmód káros szenvedélyek / a fiatalok
körében. Városi rendezvényeken szűrővizsgálatot
végzünk. Szociális tevékenységük során üdültetjük
sérült és rászoruló gyerekeket. Terjesztjük a

Felkérésre rendezvényeken tájékoztatást adunk az Ön. Korm.
Bizottságának tevékenységünkről. Részt veszünk a városi
Mozgáskorlátozottságunk korlátain belül szivesen. Részt
rendezvényeken (Pl. koszorúzás) Kirándulásokat és
vezünk a város társadalmi és közéleti tevékenységében.
klubdélutánokat szervezünk. Kistérségi, megyei találkozót
ünnepséget Könyvelői, számítógép-kezelői tanfolyamokat.

_____________

_____________

_____________

Élelmiszer osztása. Ruhanemű bútorok szétosztása.
Gyermekek kirándultatása, táboroztatása.

Eddigi tevékenységek, célok folytatása. Továbbá
szeretnénk a rászorulók körét nagyobb méretben,
hatékonyabban kielégíteni.

_____________

hozzájárulok

A szakszerű postagalamb-tenyésztésnek és versenyzésnek A szakszerű postagalamb-tenyésztésnek és versenyzésnek
tömegsporttá való fejlesztése. A postagalamb-versenyzés
tömegsporttá való fejlesztése. A postagalamb-versenyzés szakszerű
szakszerű irányítása. Postagalamb-tenyésztők, postagalamb- irányítása. Postagalamb-tenyésztők, postagalamb-állományuk, és a
állományuk, és a kötelező lábgyűrűzés ellenőrzése.
kötelező lábgyűrűzés ellenőrzése. Egyesületi versenyek, kiállítások
Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. A szövetség
rendezése. A szövetség által rendezett tagszövetségi, országos
által rendezett tagszövetségi, országos kiállításokra és
kiállításokra és versenyekre küldendő postagalambok kiválogatása,
versenyekre küldendő postagalambok kiválogatása,
gyűrűzése, azok szállításának intézése. az egyesület tagjai közös
gyűrűzése, azok szállításának intézése. az egyesület tagjai érdekeinek a hatóságok, szövetség, tagszövetség és más
közös
érdekeinek
a hatóságok,
szövetség,
tagszövetség
egyesületek
felé való
képviselet, tagok között felmerülő
vitás az
"A
Magyar
Vöröskereszt
fő célkitűzése,
amelyek
elérése és A
területi szervezet
tevékenysége:
- Szervezi

_____________

Hagyományokkal rendelkező szórakoztató hobbi jellegű
szerveződés.

rendezvényszervezés, tábor

_____________

hozzájárulok

____

Rendezvények támogatása.

_____________

Hozzájárul
az adatok
feldolgozás
ához

Regionális rendezvényeken való részvétel és közreműködés.
Két évente találkozók szervezése. Neves orvosok és eü.
Előadók meghívása, Karcag méltón híres az egyesületre
országos szinten is.

hozzájárulok

Megjegyzés

hozzájárulok

11742001-20041030

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

hozzájárulok

Kunszövetség

Segítségnyújtás a rászoruló tagok részére /rokkant társak/. Életmódi
és életviteli tanulás segítéség az elsajátításban. Szabadidős
programok szervezése. Kulturális jellegű rendezvények szervezése.
Jogi képviselet kialakítása - folyamatban. Szociális munkás
segítségét vettük igénybe a szociális háló kiszélesítése. Pályázati
figyelő kialakítása- folyamatban.

Eddigi részvétele a Karcag város közéletében

hozzájárulok

23

A krónikus betegségben szereplő betegek összefogása a
mindennapi életben való helytállás érdekében.
70100114-10007565-00000000 Segítségnyújtás egymásféle a nehéz helyzetben. Segítség a
tagok számára jogi és egyébb egészségügyi ellátás
megszervezéséhez.

Tevékenysége

hozzájárulok

Kunsági Cukorbetegek
Egyesülete /KUCE/

Alapszabályban meghatározott célja(i)

hozzájárulok

22

Bankszámlaszáma

hozzájárulok

Sorszám:

Neve

elnök

5300. Karcag, Tőkés u. 10.

30/4889-927 59/300-144

Bene Sándor

elnök

5300. Karcag, Széchenyi sgt. 37/a.

30/502-4313

elnök

5300. Karcag, Dráva u. 42.

30/626-9286

elnök

5300. Karcag, Varró u. 21/c.

30/445-8749

Béres Sándor

elnök

5300. Karcag, Tőkés u. 10.

30/4889-927 59/300-144

Bazsó István

elnök

5301. Karcag, Soós István u. 14.

59/314-870

Fodor Csaba

DSE elnök

5300. Karcag, Deák krt. 76.

70/7743002

5300. Karcag, Tőkés u. 10.

35

"Pusztai Róka" Nomád
Hagyományőrző Egyesület

5300. Karcag, Túri úti tanya

5300. Karcag, Széchenyi sgt. 37/a.

36

Szirti Sas Környezetvédelmi
Egyesület

5300. Karcag, Madarasi u. 9-11. III.
lép. 2.e. 7. ajtó

5300. Karcag, Dráva u. 42.

Kentési Sándor

37

Térségünkért Egyesület
Karcag-BerekfürdőKunmadaras

5300. Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.

5300. Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.

Balajti József

38

Történelmi Igazságtétel
Bizottság
1051
Budapest Nádor u. 36.

5300. Karcag, Rákóczi u. 3.

5300. Karcag, Tőkés u. 10.

39

V. 139. sz. Galambtenyésztő
Egyesület

5300. Karcag, Soós István u. 14.

5301. Karcag, Soós István u. 14.

40

Varró SZKI Diáksport
Egyesület

5300. Karcag, Varró u. 8.

5300. Karcag, Varró u. 8.

gdonko@gmail.com
____

www.nagykunv
t.hu
____

nobordacse@freemail.hu
____

5300. Karcag, Rákóczi u. 3. ONYPE
karcagi szervezete

Honlapja

Országos Nyugdíjas Polgári
Egyesület 1126. Budapest
Böszörményi u. 22.

A képviselő
e-mail címe

Béres Sándor

34

Kun Lajos

____

70/2227309

5300. Karcag, Püspökladányi u. 11.

5300. Karcag, Kunhegyesi u. 6. Pf. 48. 5300. Karcag, Kunhegyesi u. 6. Pf. 48.

A képviselő neve

play13@freem nmmiklos@fre
ail.hu
email.hu

5300. Karcag, Horváth Ferenc u. 7-9.
3/28.

5300. Karcag, Püspökladányi u. 11.

levelezési címe:

balajti@extern kentsandor@e
sanyi.bene@freemail.hu
et.hu
nternet.hu

elnök

Nóborda Csocsó Egyesület

Címe:

focsol@freema bazsoistvan.kg
il.hu
@freemail.hu

A képviselő
titulusa a
szervezetbe
n

nagykun@vadasztarsasag.t-online.hu
e-mail címe

Kozma György

33

sanyi.bene@freemail.hu

30/2292258

5300. Karcag, Kálvin u. 4.

__________

5300. Karcag, Kálvin u. 4.

5300. Karcag, Kálvin u. 4.

____

egyesületi elnök

Nagykunsági Népművészek
Egyesülete

www.pusztairóka.extra.hu

Dr. Nagy Molnár Miklós

32

__________

30/6554155

____

5300. Karcag, Rimaszombati u. 7/b.

Nagykun Vadásztársaság

____

elnök

31

____

A képviselő telefonszáma

Sorszám:

A képviselő címe

Neve

Közhasznúe

Számlavez
ető
pénzintézet
ének neve,
címe

____

nem

19868680-2-16

K&H Bank Rt. 5300. Karcag, Kossuth
tér 2/3.

20

nem

18836901-1-16

K&H Bank Rt. 5300. Karcag, Kossuth
tér 2/3.

96

95

igen

18240177-1-42

15

11

helyi

17

___

egyesület

helyi

26

2005.07.11

egyesület

megyei

42

40

igen

V. 139. sz. Galambtenyésztő
Egyesület

1958.

egyesület

helyi

28

15

nem

19867830-1-16

____

Varró SZKI Diáksport
Egyesület

2005.03.30

egyesület

országos

400

____

nem

18839478-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet Karcagi
Kirendeltsége Karcag, Kálvin u. 1-3.

Neve

Alakulásának időpontja

Típusa

Hatásköre

Taglétszám
a (fő)

Adószáma

Sorszám:

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

Egyesületek, érdekképviseleti szervezetek

31

Nagykun Vadásztársaság

1872.

egyesület

helyi

94

32

Nagykunsági Népművészek
Egyesülete

2002. március 22.

egyesület

regionális

32

33

Nóborda Csocsó Egyesület

2007.

egyesület

helyi

13

34

Országos Nyugdíjas Polgári
Egyesület 1126. Budapest
Böszörményi u. 22.

2000. dec.10.

egyesület

országos

35

"Pusztai Róka" Nomád
Hagyományőrző Egyesület

2004.03.20

egyesület

36

Szirti Sas Környezetvédelmi
Egyesület

2000.

egyesület

37

Térségünkért Egyesület
Karcag-BerekfürdőKunmadaras

1998. szeptember 21.

38

Történelmi Igazságtétel
Bizottság
1051
Budapest Nádor u. 36.

39

40

18838257-1-16

K&H Bank Rt. 5300. Karcag, Kossuth
tér 2/3.

nem

18833692-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet

igen

18831353-1-16

Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet Karcagi
Kirendeltsége Karcag, Kálvin u. 1-3.

14100103-324046-49-01000001

Szirti Sas Környezetvédelmi
Egyesület

37

38

39

40

70100114-11061504-00000000

Lásd: 21 pont

Varró SZKI Diáksport
Egyesület

70100114-10007730

70100114-11078902

_____________

Igen, rendezvényszervezés.

_____________

Szociális tevékenység, családsegítés időskorúak gondozása,
tudományos kutatás, kulturális örökség megóvása,
környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok
védelme.

Tevékenység = céljainak megvalósítása.

21- es pont:
Környezetvédelmi, természetvédelmi, ifjusági- és kulturális
rendezvények szervezése, vetélkedők lebonyolítása. Pályázat írásban
részvétel, közreműködés.

Az idősek világnapját államdóan ami rendezéseinken keresztül
bonyolítjuk le. A Bírkafőző Versenyre legalább
4-5
Igen válalnék, rendezvények megszervezésében,
távolabbi helyekről 50-60 főt meghívunk. Idősek megsegítése
idegenforgalom elősegítésében, közéleti szerepet. Amit
élelmiszerrel, nagyobb ünnepeken meleg étellel.
rámbíznak vállalom.
Hovatartozástól függetlenűl támogatjuk az egyszeri és a
méltányossági nyugdíj emelés ürlap kitöltésében. Besegítünk a
Kun Hagyományok Napja c. rendezvény szervezése.
Honfoglaláskori lovasnomád táborok szervezése. Diákok a
Rendezvényszervezés, Lovasnomád tábor,
Magyar Hagyományokért c. rendezvény szervezése.
Külömböző városi programokban való részvétel,
Lovasíjász bemutatók tartása / Kováts Mihály Emlék, Karcagi
Lovasnapok /. Egyéb felkérések: DE ATC KKI Gábor Áron
Gimnázium, Szentannai Sámuel Szakközépiskola, Daganatos
Hulladékgyűjtési akció szervezése, lebonyolítása. Faültetés
megszervezése lebonyolítása. 2006. tavaszán Regionális
Ifjusági Találkozó lebonyolítása.

Rendezvényszervezés

Egészség megőrzés, betegség megelőzés. Szociális tevékenység
Részvétel a város környezetvédelmi feladataiban.
családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelési és oktatási képesség
Hulladékgazdálkodási terv, környezetvédelmi program.
fejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális
Szemléletformálás, környezet-nevelési és Egészség nevelési Rendezvény szervezés, szemléletformálás, környezeti
örökség megóvása. Természetvédelem, állatvédelem.
gyerekcsoportok megalakítása. "Jeles Napok" alkalmából
nevelés.
Környezetvédelem. Gyermek- és ifjuságvédelem. Hátrányos helyzetű
kiállítások, vetélkedőkmegszervezése," Autó-Mentes" nap
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
rendezése stb...
Az 1945 - 1989 közötti korszakban- ezen belűl az 1956
szabadsághrcost követő időkben politikai okokból ártatlanúl
A városban megrendezett 56-os rendezvényeken való
Továbbra is közreműködünk a rendezvények
kivégzettek élő hozzátartozóinak, bebörtönzöttek illetve egyéb
részvétel, és a városban élő meghurcoltak, bebörtönzöttek
megszervezésében, lebonyolításában. Bármelyen
jogsérelmet vagy súlyos megkülömböztetést szenvedett, valamint
feltárása, ügyeinek jogorvoslása. Az önkormánnyzattal
közéleti szereplést vállalok.
egyéb módon szabadságvesztéssel sújtott és politikai okból
kapcsolattartás az ünnepségek megrendezésében.
emigrációba kényszerült , magyar illetve volt magyar állampolgárok
Tevékenysége a célkitűzések megvalósítása. Kisállattenyésztés és
Rendszeresen, minden évben többnapos Galamb és díszmadár
ezen belül elsősorban a galambtenyésztés népszerűsítése, melynek
kiállítás keretében mutatja be a helyi lakosoknak, és az
Továbbra is vállalja egyesületünk az éves kiállítás
népszerűsítése érdekében kiadványokat terjeszt. Előadásokat,
érdeklődőknek a galamb és díszmadarak számos faját. Az
megrendezését.
szakmai vitákat rendez. Kiállításokat szervez, szakmai
érdeklődők megtekinthetik a kiállítást, és bővebb felvilágosítást
iránymutatással szolgál tagjai részére és segíti részvételüket más
kérhetnek a tenyésztőktől.
szervezetek által szervezett kiállításokon, egyéb rendezvényeken.
A diáksport egyesületi tagok sportfoglalkozásokon készülhetnek a A tagjainak rendszeres helyi Játék-Sport-Turisztikai
Diákolimpiai, -szakiskolai, -nagykun viadalok mérkőzéseire,
Sport és egyéb programok szervezésében, -varró-kupa,
Rendezvényszervezés, sportmérkőzések - bajnokságok
programok versenyek szervezése, lebonyolítása. A diáksport sportprogramokra. Résztvehetnek táborozási és egyéb programokon.
hagyományörző diáknap lebonyolításában.
lebonyolításában, táborozás szervezésben.
fejlesztése, támogatása.
Ennek keretében pályázati / helyi országos / lehetőséget kihasználva,
sikerült eszközöket megvásárolni és táborozásunk

Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras települések
társadalmának, s az egyén közös érdekeinek kielégítésére
irányul: Elősegíti a térség állampolgárainak egészséges
életmódját, rászorultak gondozását, oktatását,
képességeinek fejlesztését, ismeretterjesztési
tevékenységet fejti ki.
-Hozzájárul a kultúrális
A TIB jogi személyiséggel rendelkező országos társadalmi
szervezet, mely céljait szervezet, mely céljait szervezeti és
Történelmi Igazságtétel
14100103-324046-49-01000001 főbb működésszabályait az 1989 évi II tv keretei között
Bizottság
1051
határozza meg. Az 1956-os forradalomban hősihalált haltak,
Budapest Nádor u. 36.
kivégzettek hozzátartozói a forradalom és szabadságharc
után bebörtönzöttek internáltak egy csoportja az 1988 június
Az egyesület alapvető célja a társaság élővilág szeretetének
fokozása, dísz és alakgalambok népszerűsítése, a
V. 139. sz. Galambtenyésztő
tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete,
____
Egyesület
szakismereteinek gyarapítása, valamint a tenyésztés
eredményességének sokoldalú segítése.
Térségünkért Egyesület
Karcag-BerekfürdőKunmadaras

Csak saját rendezvények Pl: Nyitott kapuk
megszervezése főképpen a fiatalok számára.

A népművészeti egyesület tagjai alkotásaikat általában saját
műhelyeikben készítik, de rendszeresen részt vesznek a városi
A "Mesterségek Nap" rendezvényein a Birkafőző Versenyeken,
rendezvényeken bemutatókkal is. Az egyesület tagjai létrehozták az
illetve a Lovasnapokon vettek részt a kézművesek
Kézművesek Házának kiállítását, amelyet az ügyeleti beosztásnak
bemutatókkal, illetve árúsítással.
megfelelően bárki megtekinthet. Bemutató rendezvényeket
szervezünk főképp általános iskolás és óvodás gyerekeknek, "Nyitott
Tagjainak érdekképviselete, sporttevékenységének segítése,
versenyekre való felkészítése, versenyek, sportrendezvények
bemutatók szervezése, azonos érdeklődésű fiatalok egy csopportba
való tömörítése, kapcsolatteremtés és eggyüttműködés más ifjusági
szervezetekkel, közösségekkel.

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Hozzájárul
az adatok
feldolgozás
ához

36

_____________

hozzájárulok

"Pusztai Róka" Nomád
Hagyományőrző Egyesület

Akár vadászati, ifjusági tábor, vagy a vadgazdálkodás
bemutatása általános és középiskolás tanulók számára.

hozzájárulok

35

Célunk a nyugdíjasok érdekeinek képviselete. Ennek
körében az egyesület párbeszédet folytat a kormányzat és
az önkormányzatok tisztségviselőivel, érdemi javaslatokat,
indítványokat tesz a nyugdíjasok helyzetének javítása
érdekében. Hívei vagyunk a generációs párbeszédnek. A
nyugdíjasok részére külömböző programokat szervezünk, és
Versenyek rendezése. Bemutatók szervezése.
Hagyományápolás, lovasíjászat és egyéb nomád népek által
használt fegyverek /szablya, balta/ használatának tanítása,
10404522-45252952-00000000
népszerűsítése. Hagyományőrző nomád táborok
szervezése. Szakmai programok szervezése. Pályázatok
és egyéb szakmai lehetőségek felhasználása.

Iskolák fogadása, a vadászház (bemutatók) civil szervezetek
rendezvényeinek biztosítása a vadászháznál.

hozzájárulok

34

Országos Nyugdíjas Polgári
Egyesület 1126. Budapest
Böszörményi u. 22.

Csocsó sportág hazai népszerűsítése, a csocsó oktatás
szinvonalának növelése, valamint a fiatalság körében való
terjesztés.

Alapvetően a vadásztársaság mindent összhangban a
természetvédelemmel, az itt tevékenykedő mezőgazdálkodásokkal.
Külföldi és hazai vendégvadászok fogadása, ezen keresztűl karcag
város hírnevének megismertetése, és öregbítése.

hozzájárulok

Nóborda Csocsó Egyesület

Megjegyzés

hozzájárulok

33

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

hozzájárulok

Nagykunsági Népművészek
Egyesülete

Eddigi részvétele a Karcag város közéletében

hozzájárulok

32

A vadásztársaság célja, hogy az egyesület az egyesületre és
a vadásztársaságokra a vadgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályok és szabályzatok megtartásával a társadalom
érdekeivel különösen a helyi erdő és mg-i érdekekkel
összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi
előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű
A népművészet és a kézművesség hagyományainak,
szellemi értékeinek és technikai ismeretének,
10404522-45252749-00000000 tapasztalatainak felelevenítése, tovább éltetése, igényes
alkotásra nevelés, progresszív vizuális szemlélet kialakítása.
10404522-45290138

Tevékenysége

hozzájárulok

Nagykun Vadásztársaság

Alapszabályban meghatározott célja(i)

_____________

hozzájárulok
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Bankszámlaszáma

_____________

hozzájárulok

Sorszám:

Neve

