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AU®I G A  CE N T R U M  TA G S Á G 
 

Hungary  5000   Szolnok   Nagy Imre krt. 14. 8/1.   Tel.: (36) 56/ 372 248 
E-mail: szefe@szefe.info / szefe@apaklub.hu      Mobil:    20/515 26 40 

El ődje 1997-ben alapítva.  
 

Tisztelt Korábbi-, és Leendő Partnerünk!  
Kedves Érdeklődő! 
 

Az általam alapított és sokáig vezetett Auriga Sport és Szabadidős Klub megszűntét követően, az 
utóbbi időben több alkalommal előfordult, hogy magukat „auriga”-ként nevező tömegsport szervezet, a 
hagyományos Auriga-értékeket keresőket, ilyen szolgáltatásokra igényt tartókat nem tisztességes tájékoz-
tatással, fontos, érdemi információk elhallgatásával, azok visszatartásával, nem korrekt felvilágosítással 
megakadályoztak a kapcsolatfelvételben, illetve egyéb problémát okozott a névhasonlóság. Ez szélsőséges 
esetben meghiúsította az Au®iga Centrum Tagság közhasznú tevékenységének érvényesülését is. 
 

A további hasonló esetek megelőzése érdekében fontosnak tartom nyilvánosságra hozni az alábbiakat: 
1997-ben, (többek között) a hagyományos emberi értékrend ápolása, a fiatalok egészséges testi-lelki fejlődé-
se érdekében megalakult egy, (az alapítójáról AURIGA-nak elevezett) civil szervezet, ami már a következő 
évtől közhasznú minősítéssel végezte tevékenységét és ami az alapító okiratban megfogalmazott céljai meg-
valósításának és a potenciális célcsoport (fiatalok, családok) elérésének érdekében a futást, kerékpározást, tú-
rázást mintegy eszközként használta föl. (Természetesen mindeközben elkerülhetetlen volt a számtalan ha-
gyományos sport-, és gyermekprogramban való részvétel, valamint észrevétlenül belesodródtunk a kerékpá-
ros érdekképviseletbe, egyéb városvédő és civil kezdeményezésekbe is.) A rengeteg saját-program létrehozá-
sa, kitartó szervezése és megvalósítása, valamint az önként vállalt elvek hiteles képviselete nyomán, néhány 
év elteltével, az AURIGA fogalommá, egyfajta védjeggyé vált bizonyos körökben. 
Azt követően, hogy egy baráti társaság létszámfölényét kihasználva, a demokratikus elvekkel visszaélve, 
az 1997-es eredeti alapítói szándékot elutasítva, az Auriga-értékektől elfordulva, a szervezetből kivált és 
létrehozott egy tömegsport egyesületet, az eredeti szemlélethez töretlenül hűséges Au®iga Centrum Tag-
ság (ACT) vált az egykori értékrendnek egyedüli őrzőjévé, ilyen formában a jól ismert (az alábbiakban 
fölsorolt) Auriga-rendezvények utódjává. 
 

2014. februárjától az AURIGA-elvek megfogalmazója, civil társasági formában képviseli az eredeti célo-
kat. Ettől az időponttól kedve az Au®iga Centrum Tagság kizárólag 
� saját képességére számítva,  
� a tagjai tehetségére, kreatív adottságaira hagyatkozva,  
� pusztán az ACT céljait fontosnak tartó jó-emberek önzetlen közreműködésével,  
� a jövő nemzedék iránt elköteleződve,  
� mindenféle támogatás nélkül  

végzi tevékenységét! 
Ettől függetlenül együttműködik mindazokkal, akik az AURIGA-elveket vallják, azokat elfogadják, a 
programjai minél színvonalasabb létrejöttét elősegítik, a megvalósulásban közreműködnek. 
 

Au®iga Centrum Tagság határozottan elhatárolódik az Auriga nevet bitorló, (leírt és írásba nem foglalt 
saját) céljainak elérése érdekében törvénysértő cselekedetek elkövetésére is hajlandó tömegsport egyesü-
lettől (Auriga Életmód, Rekreációs és Tömegsport Egyesülettől), aminek módszereivel messzemenően 
nem ért egyet, amivel semmiféle közösséget nem vállal! 
 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a közel 20 éves hagyomány megtört volna. Az Au®iga Centrum Tag-
ság, (többek között) Szolnok megyei jogú város kulturális, szabadidősport és morális támogatása érdekében 
továbbra is megrendezi a földrajzilag, tradicionálisan ehhez a városhoz köthető hagyományos programjait: 

• a szolnoki csatához kapcsolódó Vörössipkás túráját, 
• Május 1. Au®iga Családi Kerékpározás és Majálisát, 
• a Gyereknaphoz kapcsolódó ApaNap-ot, 
• Szent Iván éjszakájához kapcsolódó „Megtapasztalni az elmondhatatlant…”-t, 
• az aradi vértanuk megemlékezéséhez kapcsolódó Au®iga Emléktúrát. 

A fiatalok egészséges testi-lelki fejl ődéséért…! Élményeket alkotunk!  
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A föntieken túlmenően az Au®iga Centrum Tagság évtizedes tapasztalatokkal, gyakorlattal, bizonyos té-
mákban elismert publikációkkal, az alábbiak szerint áll az érdeklődő megrendelők rendelkezésére: 
 
 

MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÁLLALJUK 
 
Szabadidős rendezvények, programok iskolák, közösségek részére (gyermekek, családok számára is 
hasznos programok rendezése): 
• Diavetítések 
• (Ismeretterjesztő) előadások 
• Fotókiállítások 
• Táncházak 
• Kézműves foglalkozások 
• Mobil kötélpályák készítése, üzemeltetése 
 
Szabadidős sportolási lehetőségek szervezése, bonyolítása: 
• Kerékpártúrák 
• Gyalogostúrák 
• Vízitúrák 
• Hegymászótúrák 
• Íjászat 
• Kalandtúrák, kalandprogramok 
• Sport rekreációs tevékenységek végzése, egyéb sport-, és szabadidős programok 
• Kerékpáros, futó, természetjáró és túra programok megszervezése, lebonyolítása 
 
Kapcsolódó tevékenységek: 
• Vízi ismeretek oktatása 
• Hegymászóismeretek oktatása 
• Vizuális és zene ismeret, zenetörténet oktatása 
• Táncházak, néptánc, folklór, népszokások oktatása 
• Közlekedési és kerékpáros ismeretek oktatása 
• Egészséges-életmódra nevelés 
• Intézményi egészségnevelési programok (egészségnevelés óvodától-felnőtt korig, ezzel kapcsola-

tos előadások, programok szervezése, bonyolítása) 
 
A programok megvalósíthatóságának feltételei, a rendelkezésre álló erőforrások folyamatos (térbeni, idő-
beli) változása miatt idejében érdeklődjön az elérhetőségeinken. 
 
A fiatalok egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése, a hagyományos emberi értékrend őrzésének 
megvalósítása érdekében a továbbiakban forduljon az Au®iga Centrum Tagsághoz, az ACT-hoz. 
 
Ez a nyilatkozat szabadon terjeszthető. Kérem, hogy a korrekt, tisztességes tájékoztatás érdekében, a lehe-
tőségeihez mértem minél nagyobb körben szíveskedjen megtenni. 
 
Tisztelettel: 
 
       
                Szekeres Ferenc 
                 ACT ügyvivő 
 
 
Mellékelve 1 db plakát. 
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