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LEHAJTOM FEJEMET … 
 

Gönüz Ös-IstenApám, kérlek,  
fordítsd felém Naporcádat, 

Ukkó Ős-IstenAnyám, kérlek, figyelj rám  
homlokodon Holddal ékes tekinteteddel és 

Boldogasszony képében védj  
Ármán és az ő bandája minden mesterkedésétől! 

Má, Fehérlófia, az égbe szállott nagy hős,  
ki a Magyarok Istene vagy, kérlek:  

Ha Isten és ember ellensége, az Üdag által  
csalfába vitt Emese hűtlenségét követendően,  

a második nagy elhagyatásod után is,  
van még annyi könyörület, vitalitás benned,  

oszd meg és rontsd az ellenünk támadók,  
a velük egy húron pendülők erejét! 

Vitatható-méltóságú, nevesembiztos gyarló utód 
szitáló ködnél finomabb szelleméből,  

lélekanyagából igyekszik itt könyvet gyúrni most, 
Mindannyiunk hasznosulására,  

meg szépet fösteni, (ha már ríkatni nem tud,  
faragott kép, írott kép csinyálásában csökött), 

a silány gyalulódására, 
meg bölcseletet fölmutatni,  

Hozzátok tekeredésére, 
tudást, tapasztalatot adni tovább, 

hogy ki-ki, aki erre méltó  
ne vigye magával sírba tudományát; 

fékező-ellenerő gyöngítésére, 
hogy értelme legyen a küzdelemnek! 

 

ÁTOKRONTÓ ÁTOKKÖTÉS  
AZ AU®IGA SZELLEMÉNEK , A KÖNYV  

TARTALMÁNAK ÉS A KRÓNIKÁS OLTALMÁRA  
 

Egy, egyből kettő, kettő meg egy! 
Íme, én, a hagyomány, az emberi értékrend 
meglett elkötelezett őre, 
oltalmazó szellemet állítok helyettem őrül, 
e könyv tartalmának és a krónikásának védelmére. 
Vörösfenyőn, fürge nyest képében 
égi lakából földre suhanó őrszellemem 
strázsálja, oltalmazza az itt leírt helyes elveket, 
jeges szelekkel gyürkőző ősi ősök 
számtalan szitáján tisztult hagyatékát, 
osztva a rontókra balsorsot, halált! 
Óvjon üdvös igék bénítóitól, 
ferdítőitől, hamisítóitól, nyúzóitól, 
védjen szabadság, jó szomszédság ellenségeitől,  
mint a bélsárosi bélsár dobogón topogó 
nyeregtolvaj, kocalovas három kappan pap, 
ki sárga irigység, meg fekete gyűlölet  
rontó, átkozó mérgét okádja. 
Rontásuk üssön rájuk vissza hétszeresen! 
Védőszellem rontsa, bontsa, kötözze őket 
hétrétű egek bűvös erejével! 

Máté Imre bácsa nyomán 

 

Szokványos kezdete ez egy évkönyvnek? 
Nem! 

De maga a történet sem szokványos!



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 
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Figyelem! Fontos közlemény! 
A hagyományos emberi értékek őrzésén túl, a fiatalok egészséges testi-lelki fej-
lődését fontosnak tartó, azt elősegítő Au®iga Centrum Tagság (az évek során 
fémjelként, minőségjelzőként használt Auriga értékrend egyedüli őrzője), hatá-
rozottan elhatárolódik és semmiféle közösséget nem vállal az Auriga nevet bi-
torló, (leírt és írásba nem foglalt saját) céljaik elérése érdekében törvénysértő 
cselekedetek elkövetésére is hajlandó tömegsport klubbal! 
 

ACT - Au®iga Centrum Tagság 
 

A fiatalok egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése,  
a hagyományos emberi értékrend őrzésének megvalósítása érdekében  

a továbbiakban forduljon az ACT-hoz! 
 
FIGYELEM! HAMISÍTÁS! HAMISÍTJÁK! 
Mint a legtöbb, magas minőséget magába foglaló dolgot, az Aurigát is hamisít-
ják. Ha hamisítatlan Auriga-elvekre van igénye, annak érdekében, hogy elke-
rülje a silány utánzatokat, csak a www.apaklub.hu, illetve a www.szefe.info ol-
dalakkal kapcsolatba hozható forrásból merítsen. 
Az Au®iga Centrum Tagság (ACT), mint megalkotójuk, az egyedüli, aki ezeket 
az elveket képviseli, őrzi és gondozza. Ilyen vonatkozásban senki nem kérte és 
nem is adtunk jogot/megbízást ezeknek az elveknek a képviseletére. Az ACT-on 
kívüli egyéb szervezet, nagy valószínűséggel az Auriga nevet csak bitorolja1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A későbbiekben az „Auriga” és az „Au®iga” neveket vegyesen fogom használ-
ni. Az egykori dokumentumok szövegében, valamint a még javításra nem ke-
rült, vagy már hosszabb ideje alkalmazott megjelenésekben (pl. az évtizedes is-
mertséggel rendelkező logón) és az Auriga SSK-val kapcsolatos tevékenységek 
leírásában, magában az Auriga SSK elnevezésben értelemszerűen nem használ-
hattam az „Au®iga” formátumot, egyéb helyen azonban igyekeztem következe-
tesen ezzel a megkülönböztetéssel élni. 

                                                           

1Bitorlás jelentése, magyarázata: 
Aki más szellemi alkotását, találmányát, újítását vagy ipari mintáját sajátjaként tünteti fel és ezzel a jogosultnak va-
gyoni hátrányt okoz, bűncselekményt (bűntettet) követ el. Szintén bitorlás miatt vonható felelősségre az is, aki gazdál-
kodó szervezetnél betöltött munkakörével visszaélve más szellemi alkotásának, találmányának, újításának vagy ipari 
mintájának hasznosítását vagy érvényesítését attól teszi függővé, hogy annak díjából, illetve az abból származó ha-
szonból vagy nyereségből részesítsék. 
(bit-or-ol-ás) fn. tt. bitorlás-t, tb. ~ok. Erőszakos törvénytelen cselekvés, midőn valaki bizonyos jószágot, hatalmat, 
címet, hivatalt jogellenesen magának tulajdonít és gyakorol. 
bitorló (melléknév) Jogtalanul tulajdonló (személy, csoport), aki vagyont, jogkört, sajátított ki magának erőszakkal, 
vagy más, nem törvényes úton 

Forrás: Internet 
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AZ EMLÉKKÖNYV ELS Ő KÖTETE ! 
A két kötet minden tekintetben egy egységet, egy könyvet alkot, ami kizárólag a digitális 

formátum méretének megnövekedése folytán, a kezelhetőség, letölthetőség miatt került kü-
lön két kötetbe. 

 
 
 

Az első  könyv! 
 
 

 
 
 

Attribution Non-Commercial No Derivatives  
(CC-BY-NC-ND-4.0) 

Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 

 
 

Kivételt képeznek azok a szövegek, amik egyéb szerzőktől úgy kerültek beemelésre ebbe a könyvbe. Ezekkel kapcso-
latban meg kell tudakolni a szerző véleményét, meg kell szerezni a hozzájárulását a további felhasználás tekintetében. 

 
PDF változat 

 
ISBN 978-963-12-8322-8 
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MEGFONTOLÁSOK  
Szeretném, ha jól (meg)értenétek, ezért (kicsit szájbarágósan), jó bő lére eresztem…! 
 
Déry Tibor óta tudjuk, hogy íróval nem lehet kibaszni, mert mindenből irodalmat csinál. Az a leg-
fontosabb, hogy az író figyeljen, csak figyeljen, és írja le, amit lát, tehát bármi történhet, az anyag. 
Bármi. Nem kell truváj, csak figyelni kell…  
Noha kiadtam közel 30 kötetet és számtalan publikáció is megjelent tőlem, én nem tartom maga-
mat írónak, csak leírónak, legjobb esetben is csak grafománnak; ami kikerül a tollam alól, azt nem 
tartom irodalomnak, csak írásnak, esetleg ko(ó)r-rajznak, történelem(?)nek…, ettől függetlenül… 
(Így aztán szeretetem csöndjében…, csak figyelek magam is csöndben.) 
 

Hasonlatos ez ahhoz, amit Hamvas Béla úgy fejez ki: „ Látni. A dolog magától értelmeződik.”  
 

Én még abban az időben cseperedtem, amikor nagyon komolyan kellett venni az alábbi intelmet: 
„Ha valamit (ki)gondolsz, ne mond el! 

Ha valamit elmondasz, ne írd le! 
Ha valamit leírsz, ne publikáld! 

Ha valamit publikálsz, ne csodálkozz!” 
 

Figyelmeztetőül szolgál Gyóni Géza Przemyslben, 1914. októberében írott versének két sora is: 
„…elsodorja véres áradat 

ki vérengzők között védtelen marad!” 
(Rókusfalvy Pál nyomán) 

 

Most(anában) ismételten érdemes megfontolni mindezt…, meg is tettem…, de én már egyre keve-
sebb dolgon csodálkozok, mindenre föl vagyok készülni és ennek az ellenkezőjére is… Ezért aztán 
kénytelen voltam jó előre gondoskodni a saját védelmemről… De föl lehet készülni ilyenre(?)…, 
akkor, amikor az élet gyakran a legmerészebb fantáziát is képes túlszárnyalni? 
 

Amit itt, (ebben a kötetben a későbbiekben is) írok a lincs-élményeimről az nem kamu…, amit a 
muszlimokról írok annak valóságtartalmáról is meg vagyok győződve, (egyébként le sem írtam 
volna). 
Ebben a kötetben nem említem ugyan, de máshol („Mennyit ér egy emberélet…, ha magyar!?”- 
című útleírásomban) részletesen leírom azt a katartikus élményt, amikor kivégezni vittek a siva-
tagba. Főleg ez utóbbi okán van már gyakorlatom, praxisom a saját magam védelmének tekinteté-
ben (különben most nem írhatnám ezeket a sorokat). Ezt a fajta védelmet szükségszerűen jó előre 
most is megtettem… Egyrészt a saját, másrészt az ügy biztonsága érdekében… 
 

Nincsen semmi okom, hogy ne a valóságot, az igazságot írjam. Nincsen semmi takargatnivalóm, 
(de ha valaki mégis rágalmazni akar, azt tegye nyíltan és akkor állok elébe); nincsen semmi szépí-
teni valóm, minek is lenne, hiszen úgy gyönyörű az egész önmagában is, ahogyan van… 
Hitelességemet nem az általam ajnározott haverok igazolják viszont, hanem az egész eddigi életem 
a tanú e mellett. 
Természetesen nem zár(hat)om ki, hogy akadhat olyan, amire nem a kellő pontossággal tudok visz-
szaemlékezni. (Korábbi könyveimbe időnként belelapozva magam is meglepődök néha, a közvetlenül 
az eseményeket követő leírásom és a jelenlegi kopottas emlékezetem közötti eltérést tapasztalva.) 
Éppen ezért ha valaki hibát talál a leírtakban, kérem, jelezze ezt felém a szefe@szefe.info mailcímen. 
 

Az „ítélethirdetéskor”, miután a számban szétfutott az a bizonyos különös íz, (Tamási Áron nyo-
mán): „Ahogy ezt meghallottam, egyszerre két érzés szakadt fel bennem: egy violaszínű és egy pi-
ros. A violaszínűvel mélységesen sajnáltam az embereket, akik az igazság bajnokát, ha bagoly ké-
pében is, de felakasztják; a pirossal pedig lobogtam és szerettem volna felégetni a gyarló emberi 
rendet, hogy méltóbbat lehessen a helyébe ültetni.” 

 
 

„Ki fog engem igazolni? Senki. Az egyedüliek, akik megtehetnék, a hozzám hasonlók.” 
Hamvas Béla: A magyar Hüperion 
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Miért íródott az évkönyv? 
Ulpianus adja meg maradandó érvénnyel az igazságosság klasszikus definícióját: állandó és állha-
tatos akarat, hogy megadjuk mindenkinek az őt illetőt. (Illetve, a későbbiekben még sokat idézett 
Máté Imre szerint, (aki azért harcolt 1956-ban), hogy minden embernek saját véleménye lehessen!) 
A természetjogot a három jól ismert és egyetemesen elfogadott praecepta iurisban foglalja össze: 
tisztességesen élni, a másikat meg nem károsítani, megadni mindenkinek az őt illetőt. 
 

Arthur Schopenhauer szerint: Minden igazság három fokozaton megy keresztül. Először kicsúfol-
ják. Másodszor haragosan ellenzik. Harmadszorra magától értetődöttként elfogadják. 
 

Vass Csaba szerint: Tolerancia csak ott lehetséges, ahol az ártó és az áldó nem keveredik össze, 
ahol mindenről tudhatjuk a saját értékét. Ellenkező esetben az ártó által az áldón elkövetett erő-
szak, kratikus hatás lép fel. E kettő megkülönböztetése azonban nem vezet valamelyik megsemmi-
sítéséhez, csak nem követi el a különböző előjelűek egyneműekké változtatásának „léthibáját”. 
 

Manapság igen erős az emberek lelkében a ragyogni, feltűnni vágyás. Jelentéktelen senkik is talmi 
külsőségekkel próbálják pótolni belső ürességüket. „Celebek”, akik minden áron ismertté akarnak 
válni. Vannak, akik ennek érdekében a legnagyobb gaztettekre is képesek. – Kr. e. 356-ban 
Herostratos, egy ephesosi ember azzal kívánta nevét halhatatlanná tenni, hogy a világ hét csodájá-
nak egyikét, az ephesosi Artemisz templomot felgyújtotta. Azóta is herostratosi tettnek neveznek 
minden ilyen súlyú, a közügy rovására elkövetett cselekményt.  (Rókusfalvy Pál nyomán) 
Meggyőződésem, hogy ebben a kötetben leírtak ehhez mérik magukat. 
Azonban mi van akkor, amikor ez a celeb-allűr már közdolgokat is érint…? 
Kölcsey Ferenc intelme szerint: „Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatko-
zik, hű polgárnak nem szabad.” 
De ne távolodjunk még el ettől a filingtől egy csöppet… 
Böröcz Sándor evangélikus lelkész 1948-tól hét évet a legészakibb gulágon, a szibériai Vorkuta 
szénbányájában töltött. Rabtársaiban imádsággal, igehirdetéssel tartotta a lelket. Passiótörténete 
itthon is folytatódott s nemcsak a börtönben. 
Szabadulása után egyháza a megbélyegzett lelkésznek nem engedte meg – egészen a 90-es évek 
elejéig, – hogy folytassa szolgálatát a mérgezett lelkű hazában. 
1993-ban megjelent „Kiáltás a mélyből” c. könyvének bevezetésében így ír: „A történelemnek az 
árnyoldalait is meg kell írni, vagy legalábbis nem elhallgatni, … nemcsak a fényoldalait. Ezek 
egybevetéséből alakul ki az igazság. Az a bosszúmentes, férfias szellem, amely képes elviselni a 
megtörtént tények megtorlás nélküli napfényre hozatalát, bármennyire fájdalmas is az.” 

(Rókusfalvy Pál nyomán) 
Az érett ítélőképességű olvasó már sejtheti, hogy ez a szemnyitogatás nem mindennapos tapaszta-
laton alapszik. 
A Codex Regius kódexben fennmaradt Hávamál, (ami Óðin „dolgait” regéli el számunkra), az 
előzőekhez hasonló szemléletű… 

Figyelj rám, Loddfáfnir, 
fogadd meg tanácsom, 
hasznos lesz hallanod, 

jó, ha megjegyzed: 
veszedelmekkel 

vedd föl a harcot, 
bitangot békén ne hagyj. 

(…) 

tolvajt ne tűrj meg. 
A kötet belsejében visszaköszön még ez utóbbi gondolatvilág egy ősi magyar eszmerendszer kapcsán… 
 

Ipolyi Arnold mottója szerint, melyet „Magyar Mithológia” című munkájához írt: „Introite et hic 
dii sunt.” - Lépjetek be, itt is megtaláljátok az örök emberit.  
(Szószerinti fordításban: Lépjetek be, és itt isteniek vagyunk.)  (Harai Dénes nyomán) 
 

„ I t t  a z  í r á s ,  f o r g a s s á t o k  
É r e t t  é s s z e l ,  j ó z a n o n . ”  

(Kölcsey Ferenc) 
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Márai Sándor meglátásai „Arról, hogy semmitől nem kell félni”: 
„Ha jó ügyet védesz, mitől is félhetsz? Mi is történhetik veled? Letepernek, 
megrágalmaznak, kirabolnak, meggyaláznak? [ERRE MÉRGET VEHETSZ] 
Sőt próbálnak megalázni… [EZT SOHA NEM HAGYJÁK KI] Vádakkal for-

dulnak ellened, hamisan ítélnek? [MEG RÁGALMAZNAK, AZT NAGYON 
SZERETIK] 

Mindez nem változtat azon, hogy az ügy, melyet védtél, jó volt, s ezért jó 
volt az is, amit csináltál, mikor a jó ügy védelmére szegődtél. Ilyenkor ne tö-

rődj senkivel és semmivel, csak az ügy igazával, melyet meg kell védened. 
Végül is tehetetlenek az igazsággal szemben. Letiporhatnak, de meg nem 

győzhetnek, vádolhatnak, de meg nem hazudtolhatnak, elvehetik életed, de 
nem vehetik el igazságod. Csak akkor nem vagy magányos az életben, ha jó 

ügyet védesz. Nincs fizetség és jutalom az ilyen perben. 
De nincs alku sem. Ezért soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel 

tudod, hogy igaz.” 
 

A történelmet mindig a fizetett krónikások írják, azonban az igazság 
előbb-utóbb (néha) kivigyorog a lapok mögül. 

SzeFe 2016. szeptember 1. 
 

Nem a győzelemre esküdtem, csak arra, hogy igaz legyek. Nem a sikerre 
esküdtem, csak arra, hogy érdemes legyek a lángra, mely bennem ég. 

Abraham Lincoln 
 

Az igazak szenvednek ugyan üldözéseket, de 
csak azoktól, akik elvetik maguktól a törvényt; 

börtönbe kerülnek, de csak az alávalók miatt; 
megkövezik őket, de csak a szentségtörők végett; 

megölik őket, de csak azok miatt, akiket 
elragadott a mocskos és igaztalan féltékenység. 

Római Szent Kelemen 1Kor 45,4 
 

„Nem tehetek arról, ha az igazság föltárásával sokan nem tudnak mit kezdeni…” 
„Jogom van megmondani az igazat, és nem vagyok felelős azért, ha 

mások nem tudnak vele mit kezdeni.” 
(Ismeretlen szerzők) 

 

(04. AXIÓMA) NINCS ITT SEMMI PROBLÉMA KOMÁM :-) 
(részemről) 

Amíg te a pénzt, 
(Addig) én könyveket olvastam. 

Ez látszik meg rajtunk… 
SzeFe 2013. február 28. 

 

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis. 

József Attila 
 

Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás. 
(Ismeretlen szerző) 
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Hogy mireföl ez a körülményes „előjáték”,  
egy évkönyv színére…? 

 
Kiderül / nyilvánvalóvá válik a második kötetből! 

 

Szekeres Péter rajza 
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1. RÉSZ(LET )  
 
 

 
 

Ez az emlék-évkönyv az elmúlt 20 év rengeteg dokumentumát tartalmazza. A dokumentumok jelen-
tős részének az eredeti számítógépes változatát használtam föl, de sok esetben még így is kénytelen 
voltam ezeket a dokumentumokat kép-ként beemelni ide. (A minimális méret érdekében ezek a ké-
pek a lehetőségek szerint „lebutításra” kerültek, ami természetszerűen minőségromlást eredmé-
nyezett; amennyiben valaki igényli, az egyébként rendelkezésre álló, jó felbontású verziót, azt arra 
kérem, hogy jelentkezzen nálam ezzel az igényével.) Bármennyire is törekedtem a végső állomány 
méretének minimalizálására, ennél többet nem tudtam tenni érte. 
Aki ehhez a kötethez nem egyben, hanem több részletben fért hozzá, és most nem az egészet, hanem 
annak csak egyik részét olvassa, annak csak az lehet az oka, hogy az elektronikus kezelhetőség, le-
tölthetőség érdekében az egységet kénytelen voltam megbontani; azonban ez úton is szeretném fel-
hívni a figyelmet arra, hogy ezek a részek szerves egységet alkotnak és pusztán technikai okok, (ki-
zárólag az internetes megjeleníthetőség, letölthetőség és az elektronikus könyvtárakban történő el-
helyezhetőség) miatt került a kötet egésze külön állományokba! 
 

1. rész rövid ismertetője 
Az Au®iga története, fontosabb programjai, az általa képviselt témakörök tematikus kigyűjtésben. 
Elég száraz anyag, viszont az Au®iga lényegi tevékenysége ezekből a dokumentumokból ismerhető 
meg hitelesen. 
 

2. rész rövid ismertetője 
Az Au®iga története a közhasznúsági jelentések fölhasználásával kronologikus ismertetőként. Az 
előző részhez hasonlóan elég száraz anyag, viszont az Au®iga történetét időrendben mutatja. 
 

3. rész rövid ismertetője 
Főként az Auriga ÉRTE igaz történetét tartalmazza ez a rész, ami önmagában is több, jól elhatá-
rolható egységre bontható:  

• Az egyik az előző részekhez hasonló száraz dokumentumgyűjtemény, a kronológia egyfajta 
folytatása, kiegészítve a jövőre vonatkozó tervekkel és néhány, eddigiekben nem érintett 
témával, mint például a „logótörténelem”. 

• További részletei az itt ismertetettekből kialakult helyzet Au®igás megoldásának bemutatá-
sát, a jövőre vonatkozó elképzelések mellett irodalmi mellékletet tartalmaz. 

 

4. rész rövid ismertetője 
• Ez a rész az igaz történet dokumentumaiból származtatható erkölcsi, etikai, morális meglátá-

sok, helyenként breviáriumszerű gyűjteménye, keveredve irodalmi jellegű betétekkel; pilla-
natnyi asszociációk útján néha messzi témák felé elkalandozva. A kaotikussága ellenére, az 
egész emlékkönyvnek ez a legolvashatóbb, a legtanulságosabb és a legközhasznúbb része.  

 
Figyelem! A 3. és 4. részben több olyan idézet is előfordulhat, amire nem vonatkozik az egész kö-
tetre megadott „Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd!” elv, ezért azok továbbidézése a szerzők 
hozzájárulása nélkül kerülendők.  
Ebben a kötetben közreadott idézetek, a szerzőknek nem a konkrét példával kapcsolatos vélemé-
nyét tükrözik. 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/12 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

 
 

BEVEZETŐ 
Utálom a hosszú bevezetőket… A szerelemben gyönyörű lehet az 
ilyesmi, de egy könyvben…? Azonban, azt már előre látom, hogy 
ezt a bevezetőt nem sikerül a kedvem szerinti tömörségben elkészí-
tenem; mint ahogyan azt is sejtem, hogy ez a jelenlegi nem lesz egy 
túlságosan szép kiadvány, (főleg a nyomtatott változat nem), de tar-
tozok annyival/ennyivel az utókornak (talán az okulására is válhat-
nak a leírtak) és tartozok ezzel a Nemzeti Bibliográfiának, hogy 
megírom és átadom számára  

az Au®iga (igaz) történetét. 
Azzal is tisztában vagyok, hogy ez a mostani, nem lesz egy kifejezet-
ten olvasmányos mű (sem), (meg azon túl hogy nem lesz túlságosan 
népszerű sem, még bestseller sem lesz) (azt hiszem). Elsősorban 
olyanok lelik majd kedvüket benne, akik egy korszak hiteles feltárá-
sát kívánják elvégezni…, az ő számukra minden bizonnyal 
bonanzának számítanak majd az elkövetkezendő oldalak. 

Leginkább egy dokumentumgyűjteménynek nevezhető ez, amit az Au®iga iránti felelőségen (és az 
iméntiekben említetteken) túl, az utókor kedvéért állítottam össze, annak érdekében, hogy minél 
kevesebb munkába kerüljön a vele kapcsolatos hiteles információk összebogarászása. Egyfajta 
mementó ez annak emlékére, hogy a XX.-XXI. század küszöbén a planétánkat lakták olyanok is, 
akik az emberi faj értékrendjét képviselték hitelesen és felelősen. 
Noha végig benne éltem ebben a folyamatban, ennek ellenére nekem sem volt egyszerű dolog ezt a 
kötetet összeállítanom, elég sok időmbe telt mire úgy éreztem, már csak kevés érdemi információ 
lehet megbújva valahol. Másnak ez lehetetlen vállalkozás lenne/lehetett volna… 
Mindezek ellenére, van azonban egy kifejezetten fontos okom ennek az emlék-évkönyvnek az össze-
állítására: történetesen az, hogy az utókor csupán a mendemondák alapján ne tartsa jobbaknak, 
de ne is ítélje rosszabbaknak az elmúlt 20 év, Au®igához fűződő, azzal kapcsolatba hozható törté-
néseit.! 
De térünk vissza ehhez a kiadványhoz…  

����� 
 

Még tovább ront a helyzeten az, hogy (jogilag) két külön(böző), azonban lényegét (az Au®iga szel-
lemiségét) tekintve azonos, helyenként egymásra hivatkozó időszakot kell bemutatni, ami helyen-
ként ismétlésekhez fog vezetni, azonban a helyi érthetőség kedvéért nem lett volna szerencsés eze-
ket az ismétlődéseket elkerülni. 
 

Sokat gondolkodtam azon, milyen formában tegyem közzé a dokumentumokat és még inkább az én 
meglátásaimat. Végül arra jutottam, hogy a dokumentumokat eredeti stílusukban hagyom meg, 
ami meg nekem jut eszembe minderről, azt elbeszélésként adom közre (az ilyen, úgymond valóside-
jű szövegek kurzívval szedve, a jobb láthatóság kedvéért egyes helyeken sárga színnel kiemelve). 
 

Mivel a klub programjainak tervezését, szervezését, bonyolítását, a kapcsolattartásokat, megnyil-
vánulásokat, tanulmányok készítését, fölmérések elvégzését, ötletek kigondolását 2008-ig gyakor-
latilag egyedül, egy személyben végeztem, (amihez G. Judit elnökségi tag biztosította a könyvelést 
és alkalmanként a klubtagok segítettek be a kivitelezésbe), tehát ennek okán a számítógépemen sok 
dokumentum elektronikus változata megtalálható. Ebben az emlékkönyvben elsősorban ezeket, 
vagy ezek részleteit használom föl és csak elengedhetetlen esetben veszek igénybe külső, (szkenelt) 
dokumentumokat. Az alkalmanként több mint 20 éves ilyen elektronikus dokumentumok fölött több 
operációs-rendszer, szövegszerkesztő-verzió is átjárt, a fontkészletek alaposan kicserélődtek, en-
nek következtében nem biztos, hogy mindig sikerül az eredeti kinézetet/megjelenést biztosítanom. 
Van ahol ennek nincs is sok jelentősége, azonban néhány helyen virtuális nyomtatóra történő 
nyomtatást követően, képként emeltem vissza egyes dokumentumokat. 
 

Nem biztos, hogy mindennek precízen utána fogok/tudtam nézni.  
 

����� 
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Előkerült jó néhány beszámoló is. Azoknak egy részét közreadom. Azonban (elsősorban a rendsze-
resen megrendezésre kerülő programjaink kiírását, plakátját nem minden esetben fogom itt megje-
leníteni. Okleveleket nem minden esetben másolom be, tanulmányokat, javaslatokat, felmérések 
jegyzőkönyveit, emlékeztetőket, értékeléseket, kifogásokat, javaslatokat, tiltakozásokat szintén nem 
másolom be minden esetben, viszont a címlapjuk bemásolásával, vagy a címlap szövegének beeme-
lésével ahol tudom megidézem őket. A sajtóban megjelent számtalan hírt, rövidebb beszámolót 
szinte teljes mértékben kihagyom. Ahol nem az eredeti dokumentumot, annak másolatát teszem 
közzé, hanem csak annak szövegének számítógépes állományból másolom be, ott az „eredeti” hi-
bákat (is) meghagytam eredeti formájukban, azok javítását szándékosan nem végeztem el. 
 

Elképzelhető, hogy (főleg) neveket, csak fejből fogok idézni, esetleg a „helyi szlenget” fogom 
használni, ezért azok nem a hivatalosan korrekt formában fognak megjelenni, de ettől még rájuk 
lehet majd ismerni. 
 

A közölt plakátokon feltűntetett programok nem mindegyike volt egyformán sikeres. Az általam 
fontosabbaknak ítéltekről igyekeztem valami(féle) beszámolót is mellékelni. 
Ahol a plakátokból több változat is előkerült és nem voltam benne biztos mi volt az alternatív elő-
állítás oka és melyik volt a végleges verzió, ott esetenként mindét kialakítást elhelyeztem. 

����� 

Semmi esetre sem javaslom az egész (elejétől végéig terjedő) végigolvasását. Ennek nem látom értel-
mét. Javaslom az olvasás elkezdését, aztán egyszer csak elkezdeni „tanulmányozni” a szövege(ke)t, 
szemezgetni belőlük, elmélázni a felvetett gondolatokon, kóvályogni a dokumentumhalmazban, boga-
rászni közöttük…; a jobb/érdekesebb részeknél leragadni, (el)merengeni, egyeseket átugrani, azután 
talán mégis csak visszatérni rájuk később…, szóval javasolt a szövegek breviáriumszerű olvasása. 
 

Több száz oldalnyi jegyzet között, vagy a HDD-n biztosan van még megbújva, elrejtőzve néhány 
téma, meglátás, felvetés…, de attól tartok, az ilyen(ek) már úgy is maradnak… 
 

Lapzárta: 2017. augusztus 29. (Születésnapi ajándékként Magam-tól, Magam-nak…) 
 

Bár igyekeztem körültekintően szerkeszteni, ettől függetlenül előfordulhatnak tévedések, keveredé-
sek is. Ha bárki ilyent felfedez, kérem, értesítsen a szefe@szefe.info mailcímen. 

����� 

…és még valamit! Ha valaki tisztességesen átrágja magát ezen a kiadványon és még az elméje is 
eléggé pallérozott ahhoz, hogy némi analógiát véljen fölfedezni a sumírok gyászos történetével, vagy 
a Yotengrit intelmeinek szükségességével kapcsolatban, az (attól tartok) nem a véletlen műve…  
Én ugyanis (egy/a) magyar vagyok… (ennek mindenféle előnyével és hátrányával egyetemben), 
amit sokan igyekeztek, igyekeznek kihasználni, a saját javukra fordítani… 

Szekeres Ferenc 2017. január 10. 
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ELŐZMÉNYEK  

 
Ahogyan ennek az összeállításnak az anyagát rendezgettem rábukkantam az eredeti ismertető(k)re. 
Íme, a programhoz kapcsolódó kiadvány „Köszöntő”-je, az eredeti dokumentumok közül: 
 

- Mi az, hogy „csodálatosak” azok a semmirekelők...? - így egyesek.  
- Mi az, hogy férfiak…(?) és hol vannak a nők...? - amúgy mások.  
Szentigaz, hogy már a verseny elnevezése is kisebb vihart kavart abban a bizonyos vízügyi alkal-
matosságban, de jobbat nála ezidáig még senkinek sem sikerült javasolnia. 
Természetesen minden anyának a saját fia a leg... és jó esetben minden feleségnek a hitvese, min-
den gyermeknek az apu az akire jelképesen is fölnézhet. Viszont az is tény, hogy élnek közöttünk 
néhányan, akik a langyos sört félretolva, a terpeszkedő fotelre fittyet hányva, teszik a sokak szá-
mára érthetetlen indíttatású tevékenységeiket és inkább a futást választják a hófúvásban, pihenés 
gyanánt végkimerülésig lógnak a sziklafalon, szelek szárnyán lovagolnak, taszító titokzatos mély-
ségekbe merülnek. Noha megengedhetnék maguknak a kényelmes, nyugodt életet, ők azonban a 
szabadidejükben inkább maguk választotta módon dacolnak faggyal, forrósággal, szélviharral és 
akkor boldogok, ha egy-egy „meredekebb” kaland során kis híján enni kap a gatya, a felszökő ad-
renalin-szint a koponya homlokrészének belső felületét masszírozza zsibbadtra és a háton végigfu-
tó jéghideg borzongás fagyasztja az ember torkára a halálfélelem sikolyát, miközben az idegek ki-
egyenesedő acéldrótként akarják átlyukasztani a libabőrössé zsugorodott hámréteget.  
Másoknak az okoz örömet, ha éjt nappallá téve dolgozhatnak egy probléma megoldásán, az alko-
tásvágytól sarkalva szinte már más dimenzióban léteznek. Vannak akik életüket sem kímélik, ha a 
haza forog kockán, mások a halál képébe nevetnek embertársaik megmentése közben. 
Igen, nélkülük nem lenne technika, sem művészet, nem ismernénk még saját bolygónkat sem. 
Nélkülük talán még mindig ott gubbasztanánk a fán; azon a jó kis kényelmes ágon és talán még 
mindig rettegnénk a kardfogú tigristől, ha ugyan szerencsénkre, az idők során ki nem pusztult vol-
na mellőlünk. 
Miért keresik a kihívást ezek az emberek, miért lesik szüntelenül az alkalmat, hogy „bajba kerülje-
nek”, miért mennek, ha úgy érzik indulniuk kell? Ki tudja...? Talán ők maguk sem. 
Genetikai értelemben csak egy féle férfi létezik, de egyébként..., van ilyen is, olyan is és persze 
vannak csodálatosak is. Nos, „Ezek vagyunk mi, azok a CSODÁLATOS FÉRFIAK”, akikre talán 
az a bizonyos gyengébb nem is másképpen veti a pillantását. 
Rólu(n)k szól ez a verseny és persze az erőről, a kalandvágyról, kitartásról, bátorságról, ügyesség-
ről, küzdeniakarásról, a (jó értelemben vett) furfangosságról, férfiasságról, találékonyságról, intel-
ligenciáról, ami képességek nélkül mi Magyarok sem kerültünk volna ide-, és a sok csapás ellenére 
nem tudtunk volna megmaradni itt a Kárpát-medencében. 
Kinek szól ez a verseny? Azoknak, akik nem mondhatják el, hogy „rólunk”, viszont ők is kedvet 
kaphatnak majd az e féle időtöltéshez. Azonban akárki is veszi kezébe ezt a kiadványt, egy biztos; 
senkinek sem árthat meg egy kis kaland, ha azt felkészülten, megfontoltan keresi magának. De 
amíg neked is részed lesz ebben, addig is „hívd ki magadért a sorsot”! 
A verseny létrehozása közben a rendezők is sok emberrel kerültek kapcsolatba. Volt közöttük ilyen 
is, olyan is és persze csodálatos is. Ez utóbbiak számára különös szeretettel ajánljuk e rendezvényt. 

A Rendezők 
-o-o-o- 
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A verseny célja:  
• Nemzeti ünnepünk egyik kiemelkedő, külföldieket is vonzó eseményének megrendezése egy 

nemzetközi sportverseny kapcsán.  
• A nagyvilág figyelmének felhívása hazánk középső, kissé mellőzött régióira.  
• A klasszikus férfiasság értékeinek tudatosítása.  
• Drog, alkoholizmus, stb. ellenes demonstráció a pozitív példa értékével.  
• Egyes feladataival karitatív szolgálat.  
• Az akaraterő, az intelligencia, a kitartás, a küzdeni akarás, a bátorság minden akadály leküz-

désére alkalmas „erejének” demonstrálása.  
• Figyelem felhívása a sportos életvitelre, a megfelelő mentálhigiéniára és a testi szellemi 

egyensúly, harmónia szükségességére. Az emberek, saját magukba vetett hitének, önbizalmá-
nak erősítése, a verseny szellemiségén keresztül (a nézőkben, a közönségben is), önbecsülésre 
nevelés. 2 

• A verseny bizonyítási kísérlet arra nézve, hogy mi (a világ e szegletében élők) is képesek va-
gyunk egy közös cél érdekében történő összefogásra, és képesek vagyunk nálunk előrébb lé-
vőnek mondott társadalmak képességeinek elérésére, úgy szervezés, bonyolítás, és verseny-
szellem tekintetében, mint az információ, a tájékoztatás és a médiára vonatkozóan is.  

• Későbbiekben a verseny évenkénti megrendezésével hagyomány teremtése. 
 

Feladat:  
30db atlétikai, szellemi, ügyességi állomással nehezített 70 km táv megtétele 12 óra tiszta 
versenyidő alatt. 

 

„Actions”:  
átkelés a Tisza két partja között kifeszített 106-180m hosszú csigás drótkötél-pályán, kö-
télpályák 15-20 m magasságban, kötélereszkedés és mászás 25 m szabad magasságból, 
íjászat, mocsáron-, folyógázlón történő átkelés gyalogosan kerékpárral és tutajon, szikla-
mászás (műfalon), tájékozódás szinte a járhatatlanságig sűrű ártéri erdőkben, vízi és ke-
rékpáros ügyességi pálya, búvármerülés. 

 

����� 
 

Eddig az akkori elképzelések, tervek, az akkori megfogalmazás szerint. 
És íme, egy jóval későbbi összefoglaló az eseményeket követően: 
 

1997. augusztus 19-20.-án Szekeres Ferenc megszervezett és lebonyolított egy olyan sportver-
senyt, ami a rajthoz állók erején (testi és lelki erőt egyaránt beleértve), kitartásán, állóképességén, 
ügyességén, gyorsaságán (mint szokásos „sportképességeken”) túl a résztvevők nagy fokú, találé-
konyságát, intelligenciáját, bátorságát is feltételezte a megméretés során. A szolnok-martfű közötti 
természeti akadályok fölhasználásával lebonyolított, éjjelnappali, folyamatos (nonstop) program 
alaposan igénybe vette az ország több pontjáról érkezett induló képességeinek teljes skáláját.  
Aztán ott volt még a kerékpártúra keretén belül egy kerékpáros-csónakos átkelés a Holt-Tiszán, az 
„erőember-verseny”, a vacsorakészítés saját tűzön, az éjszakai (erdei) futás és az úszóversennyel 
egybekötött búvármerülés, a pisztolylövészet közbeiktatásával bonyolított ártéri-árvízi tájékozódá-
si és teljesítménytúra, és még sok apróság… 
A rendezvény utolsó próbatételei az augusztus 20-dikai ünnepi program részéhez is kapcsolódott 
azáltal, hogy a Tisza fölött megépített, közel 200 m-es drótkötélpályán történő „légi átkelés”, a 
mobil-mászófalon történő sziklamászás (amit a város polgárai is ingyenesen használhattak a prog-
ram résztvevői által igénybe nem vett időszakokban), a tutajépítés és vízi átkelések a Tisza városi 
szakaszán kerültek lebonyolításra. 
Ennek a rendezvénynek nem titkolt szándéka volt egyfajta példaértéket mutatni a hétköznapok 
embere számára; a programot akár csak nézőként figyelemmel kísérők érdeklődésének a hagyo-
mányos értékrendre, képességekre irányítása által kedvező mentálhigiénés folyamatok beindítása a 
társadalomban. 
                                                           

2 Rókusfalvy Pál által (nemrégiben) megfogalmazva: „Pótolni kell a lakosság elsorvadt pszichológiai kultúráját.”  
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A Jászkun Krónika így számolt be az akkori eseményekről: 
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Az Új Néplapban így jelent meg ez a program. 
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SzeFe rajza 
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Eddig a „hivatalos” beszámoló/rövid ismertető…, amikhez most az alábbiakat fűzném hozzá: 
Az ötlet még 1996-ban merült föl bennem, egy hasonló alaszkai program kapcsán.  
Fantasztikus pályát álmodtam a környékre, aminek egy jó részét nem engedték megvalósítani a ha-
tóságok, azonban még így is maradt jó néhány élményt nyújtó feladat. Igaz, a résztvevők saját épí-
tésű tutaján és az előre fölállított, közel 200 m hosszú kötélcsúszdán történő vízi átkelések kivitele-
zéséhez az akkori vízügyi hatóságok, rendőrség és a minisztérium engedélye, hajózóút-zárlat be-
szerzése volt szükséges, az egészhez pedig rengeteg csinovnyikkal kellett vesződni, engedélyeket, 
hozzájárulásokat beszerezni, statikai számításokat bemutatni, fix-pontokat meghatározni és egyéb-
ként is sok értetlen tekintetet elviselni, de végül is csak lebonyolításra került ez a program. 
Mivel hasonló, (akkoriban egyáltalán nem elterjedt) rendezvényekből néhány régió elég szépen 
profitált, megkerestem az akkori polgármestert is, aki meg is ígérte, hogy a város csatlakozik a 
programhoz és elősegíti a megvalósulást. Telt múlt az idő, de a csatlakozás helyett inkább egyre 
csak mellébeszélés érkezett. 
Aztán magamra maradtam, illetve, néhány ismerősömön túl, elsősorban az akkori Sport Centrum 
vezetője Balasi Péter, a megyei közgyűlés akkori elnöke Iváncsik Imre, a Gyorsreagálású Zászlóalj 
akkori parancsnoka Keresztúri László, az akkori Dréher Sörgyárak Rt, KOMFORT KLIMA, a (ké-
sőbbi) Rádió 2000, a VCSM, a NEFAG Rt és Martfű városa segítette elő a megvalósulást. 
(Tekintettel arra, hogy megítélésem szerint egy ilyen programnak jelentős „mentális kisugárzása” 
is van, annak érdekében, hogy minél jobban lehessen hasznosítani a programot, akár mentálhigié-
nés célokra is, fölkerestem az akkor illetékes „főpszichológust”, aki érdekes módon teljes mérték-
ben elzárkózott mindenféle együttműködéstől, mint ahogy (jól érzékelhető módon) volt kerékkötő, 
ellendrukker akár a „segítő szervezeteken” belül is.) 

„K”-né esete az Aurigával 
Különös dolgot vet föl ez utóbbi gondolat… Itt írom le, mert most jutott eszembe és nem akarok 
máshol ezzel már foglalkozni, noha több helyen is megtehetném… 

Több alkalommal éreztem már, hogy árral szem-
ben úszok, sőt széllel szemben is… Mindez, a leg-
markánsabb az első 24 órás futás előkészítésekor 
jött elő. A közterület foglalását (mintha éreztem 
volna a problémát), már sok-sok hónappal a ren-
dezvényt megelőzően elkezdtem engedélyeztetni, a 
szükséges dokumentumok mégis csak az utolsó 
pillanatra került a kezembe.  
Nem volt elég leírnom az igényelt közterület elhe-
lyezkedését, előbb vázlatrajzot is kértek hozzá, 
utána méretezett vázlatrajzot, azt követően lép-
tékhelyes méretezett vázlatrajzot…, természetesen 
mindezt egymást követően a törvény által lehető-
séget biztosított „átfutási idő” kihasználásával 
(teljesen jogszerűen). 
Előbb nem értettem ezt a fokú „körülményessé-
get”, mintha az eljárást lefolytatók nem is itt lak-
nának ebben a városban. Később véletlenül tud-
tam meg, hogy egy bizonyos ügyintéző férjének az 
én vállalkozásom konkurenciát jelentett abban az 
időben, sőt akaratomon és tudtomon kívül alapo-
san belerondíthattam valamibe, mert egy olyan 

cégnél kaptam munkát, ahol az ügyintéző apja vezető beosztásban volt, ennek ellenére a cég igaz-
gatója engem tartott alkalmasabbnak a munka elvégzésére és engem bízott meg vele. 
És jajjj…, de sok hasonló allűrrel kellet szembesülnöm az elmúlt (közel) negyed évszázadban…! 
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ALAPÍTÁS  
A szervezet létrejötte 
 

A rendezésben segítséget nyújtók közül többen úgy gondolták, hogy hasonló megfontolások sze-
rint érdemes lenne egy olyan szervezetet létrehozni, aminek a fő feladata lenne a fiatalok egészsé-
ges testi-lelki fejlődésének elősegítése, az imént említett program eszmeiségének felhasználásával, 
a verseny ideológiáját mintegy intézményesítve. 
Így jött létre az alapítójáról elnevezett, Auriga Sport- és Szabadidős Klub (ASSK), a későbbi Au®iga 
Centrum Tagság (ACT), ami 1997. október 28-án alakult meg Szekeres Ferenc kezdeményezésére. 
Az eredetileg tervezett feladatkör több olyan tevékenységgel is kibővült, ami a fő feladatként kitűzött 
cél eredményes megvalósítását segítette elő (lásd később az alapszabály kivonatában). 
A Klub létrehozásakor is fontosnak tartott szempontoknak köszönhetően, a „közhasznúsági tör-
vény” megalkotásakor az ASSK gyakorlatilag „automatikusan” megkapta a közhasznú civil szer-
vezet státuszt. 
Tekintettel arra, hogy az elmúlt évek alatt több olyan írás, tanulmány is született, ami a klub életét, 
tevékenységét mutatta be, az alábbiakban ezek közül szemezgetünk néhányból3: 

RÖVID ISMERTET Ő 
(Interneten is megtalálható szöveg; 2008, április 3 - 17:02 — SzeFe ) 
 

Az 1997-ben alakult Auriga Sport és Szabadidős Klub a fiatalok egészséges testi-lelki fejlődését, a 
hagyományos emberi értékrend ápolását határozta meg legfőbb céljaként. 
Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében az elmúlt években sok olyan rendezvény (elsősor-
ban, kerékpáros, futó és turisztikai) került lebonyolításra, amelyeken a fiatalok mellett a családok 
is hasznos szabadidős programot találtak maguknak. 
A klub egyes tagjai, a klubalapítást megelőzően már korábban is rendeztek a célok között megfogal-
mazott elvek szellemében gyermek és egyéb szabadidős programokat. Ezeken, az elsősorban nyári tá-
borokon a fiatalok koránt sem kényszerből, hanem szemmel láthatóan nagy élvezettel vettek részt. 
A velük történő foglalkozás csöppet sem volt hiábavaló időtöltés, testben-lélekben mindenki jelen-
tősen gyarapodva fejezte be az egyes „kurzusokat”. 
A korábbi, elkülönülten lefolytatott, szerkezetükben is, tematikájukat tekintve is különálló prog-
ramok rendszerbe foglalásával összeállt egy olyan tematika, ami a szó szoros értelmébe véve az 
„embercsinálást” célozza meg. A módszer keretében a résztvevők hagyományos értelembe vett, 
kívánatos mintákat kapnak, mind erkölcsileg, mind etikailag és egyéb téren is, nyugodt lelkiisme-
rettel követhető példaképek és életformák kerülnek megismertetésre, valamint jelentősen növe-
kednek a fizikai, szellemi képességeik egyaránt.  

* * * * * 
A föntiekbe integrálva, vagy (külön kérésre) azoktól függetlenül, speciálisan képzett szakembe-
rekkel állunk rendelkezésére az egészséges életforma népszerűsítése, az egészségnevelés területén. 
Kérje tőlünk az intézményére szabott egészségprogram elkészítését, működtetését! Segítünk eleget 
tenni törvényi kötelezettségeinek.  

* * * * * 
Ez, a nemzetgazdasági, morális és egyéni szempontból egyaránt hasznos program az Önök iskolá-
jában, szervezeténél is bevezethető, az érdeklődők számára elérhetővé tehető. 
Hogyan lehet ezt megtenni, miként lehet a meglévő rendszerbe illeszteni ezeket a foglalkozásokat 
és mi is ez a módszer? - arról szeretnék egy tájékoztatást tartani az Önök részére. 
Az időpont egyeztetése végett, kérem, szíveskedjenek fölkeresni a 20/515 26 40-es telefonszámon. 
A korlátozott lehetőségek, valamint a pályázati határidők betarthatósága miatt az igényeket a meg-
keresés sorrendjében elégítjük ki a meglévő szabad kapacitás erejéig. 
Szeretettel várom érdeklődő képviselőjük megkeresését. 

Szekeres Ferenc ASSK elnöke 
                                                           

3 Mivel teljesen különálló dokumentumokról van szó, átfedések, ismétlések lehetnek ebben a részben. 
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Önként vállalt Célok – Feladatok és a Tagság 

Fontos (ACT) rendezőelvek: 

- Te nem egy vagy a sok közül, hanem Te vagy az az egy(etlen), aki Te vagy önmagad! 
- A gyermek érték (!), akit/amit a megfelelő példamutatással és szeretettel kell őrizni, védeni; az 

egészség érték, a lelki egészség érték, amiket tudatossággal, gondoskodással és szeretettel kell 
megvalósítani, fönntartani. 

- A tudatosság fejlesztése (általánosságban és minden téren) rendkívüli jelentőségű és nélkülöz-
hetetlen fontossággal bír az alábbi célok megvalósításának érdekében. 

 

AURIGA SPORT ÉS SZABADIDŐS KLUB alapszabályának kivonata 

(Interneten is megtalálható szöveg; 2008, április 3 - 17:07 — SzeFe ) 
 

A klub céljai: 
-Versenyek, rendezvények, túrák és ezekre történő felkészítő programok szervezésével alkalmat 
teremteni mindenki számára saját képességei kipróbálására, mert meggyőződésünk szerint a hét-
köznapok emberei között is vannak követésre érdemes példaképek (sztárok) csak lehetőséget kell 
adni számukra a bizonyításra. 
-Figyelem felhívása a sportos életvitelre, a megfelelő mentálhigiéniára és a testi szellemi egyen-
súly, harmónia szükségességére. 
-Az emberek, saját magukba vetett hitének, önbizalmának erősítése, a klub szellemiségén keresztül 
(a kívülállók körében is), önbecsülésre nevelés. 
-Az akaraterő, az intelligencia, a kitartás, a küzdeni akarás, a bátorság, az egyéni nagyság erejének 
demonstrálása. 
-Drog, alkoholizmus, brutalitás, korrupció stb. ellenes tiltakozás a pozitív példa ereje által. 
-Keressük azokat (az elsősorban magyar férfiakat, nőket), akik úgy érzik, hogy erő, bátorság, kitar-
tás, önzetlenség, erkölcsi hozzáállás, (szépség) tekintetében megközelítik, esetleg túlszárnyalják a 
ma népszerűnek kikiáltott szuperideálok valós, vagy vélt képességeit, ezt be is akarják, és tudják 
bizonyítani, hajlandók versenyre kelni a meglévő bálványok „dicsőségéért”, vállalják e bizonyítás-
sal járó kihívást! Keressük a Magyar Példaképet! 
-Küzdelem a kivagyiság, a természetrombolás, az értelmetlen pusztítás, az értelmetlen és indoko-
latlan fogyasztás, a természet kizsarolása ellen annak érdekében, hogy az emberiség ne legyen sa-
ját maga sírásója. Egy hagyományos értelemben vett „tiszta” élet megvalósítása. 
-Küzdelem az „amerikanizálódás”, az uniformizál(ód)ás (a divathóbortok, az öntudatlan népre 
mesterségesen rákényszerített értékrendek, számító módon megtervezett életérzések) ellen, az em-
berek és nemzetek egyéni sajátosságainak megtartásáért, önálló arculat megteremtéséért, az egyén 
saját értékeinek felszínre hozása és a nemzettudat erősítése által úgy, hogy az mások etikusan vett 
emberi érdekeit ne sértse. 
-A szabadidő kulturált eltöltése. 
-Egyes tevékenységekkel karitatív szolgálat. 
-Fiatalok önállóságra és a hagyományos értékek tiszteletére történő nevelése, önbizalmának, önbe-
csülésének fejlesztése, egészséges életmódjuk elősegítése. 
-Alkotásra, kreativitásra (de nem a szerzésre) való ösztönzés. („Hass, alkoss gyarapíts...”) 
-Az élsport számára érdektelen versenyzők befogadása, más sportágakban alternatíva felajánlása, 
számukra színvonalas versenyzési lehetőség keresése, biztosítása. 
-A tagok rendszeres és sokoldalú testi- lelki edzésének, versenyeztetésének megteremtése, egyéb 
képességeinek, ismereteinek gyarapítása. 
-Megteremteni a lehetőséget arra, hogy a tagok saját erejüknek és ne csak izomerejüknek tudatára 
ébredjenek. Ilyen irányú képességek fejlesztése, képzése, miáltal mentális problémák előzhetők meg. 

* * * * * 
A klub feladatai: 
-A célok között megfogalmazott elvek érvényesítése, ezek kifejezését célzó kezdeményezések tá-
mogatása, elősegítése, kiszolgálása, e kezdeményezések számára erkölcsi, társadalmi alap biztosí-
tása. E szellemben felnövő fiatalság nevelése. 
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-Lehetőséget és alkalmat nyújtani, hogy a tagok a célok között megfogalmazottakat gyakorolhassák. 
-Sportrendezvények, kulturális, művészeti események, szenvedélybetegség elleni, természetvédő 
kampányok és egyéb, a célokat kifejező programok, események, rendezvények szervezése, bonyo-
lítása, kiszolgálása, ezek (mások által meghirdetett is) látogatása, ezeken történő aktív részvétel, 
ezektől függetlenül a kulturált és sportos szabadidő eltöltés elősegítése, a célok között megfogal-
mazott ideológia népszerűsítése. 
-Az 1997.évi CLVI. törvény 26.§ C/ pontja szerinti 1., 4., 5., 8., 9., 10., 12., 14., 19., szám alatt 
felsorolt közhasznú tevékenység végzése, amikkel kapcsolatos szolgáltatásokból a klub nem zárja 
ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen, amennyiben a szolgáltatást igénybevevő elfogadja, 
be- és tiszteletben tartja szolgáltatás igénybevételére felszólító felhívásban, illetve a klub alapsza-
bályában leírtakat. 
-Kiemelkedő, elsősorban a célok között megfogalmazott ideológia népszerűsítését célzó sport és 
kulturális események támogatása. (Ide sorolható a kiemelkedő teljesítményeket elérő személyek 
eredményeinek elősegítése is.) 
-Kapcsolatok keresése és ápolása hasonló kül- és belföldi szervezetekkel. 
-A klub rendezvényein a lehetőségekhez mérten tiltani, illetve kerülni kell a dohányzást és az al-
koholtartalmú italok, élelmiszerek fogyasztását. 
-A klub közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat. 

* * * * * 
Mottó:  Te nem egy vagy a sok közül, hanem Te vagy az az egy(etlen), aki Te vagy önmagad! 

* * * * * 
A klub tagja lehet (rendes tag): Korra, nemre, állampolgárságra, ideológiai és politikai nézetekre 
való tekintet nélkül minden természetes és jogi személy, aki a fönti célokat magáénak érzi, vallja, ki-
nyilvánítja, szellemiségével azonosulni tud és azok kifejeződésében, érvényre jutásában tevékenyen 
részt vesz, azokhoz méltóan, példamutatóan él, belépési nyilatkozatban vállalja, hogy a klub munká-
jában tevékenyen részt vesz, azt erkölcsileg és anyagilag támogatja, az alapszabályát betartja. 
Tiszteletbeli tag: Az a természetes személy, aki példamutató életvitelével, eredményeivel támogatja 
a klubot és erre figyelemmel a klub közgyűlése az elnökség ajánlatára tiszteletbeli taggá választja. 
Pártoló tag: Az a természetes, vagy jogi személy aki a klub munkájához, céljainak megvalósítá-
sához erkölcsi vagy anyagi segítséget nyújt. 
A jogi személy tagok jogai és kötelességei: 
-Képviselője útján részt vehet a közgyűlésen, ahol észrevételeket, javaslatokat tehet a klub műkö-
désével kapcsolatban. 
-Képviselője szavazati joggal rendelkezik a közgyűlésben. 
-A jogi személy dolgozói, tagjai külön megállapodás alapján részesülhetnek a klub által a saját tag-
jai számára biztosított kedvezményekben. 
-A klub tevékenységéhez kapcsolódóan élhetnek az elnökség által meghatározott standard nyilvá-
nossággal. 
-Megillető őket a klub saját rendezvényeinek nevének elővásárlási joga. 
-Az alapszabály betartása. 
-A klub erkölcsi és anyagi támogatása. 

Elvek 

Az AU®IGA  szemlélet 

• Ahelyett, hogy gyorsabb s jobb dolgok megalkotásá-
ba fektetnénk minden energiánkat, arra kéne töre-
kednünk, hogy olyan társadalmakat teremtsünk, ame-
lyekben több az „önmegvalósító” ember, akik erejük, 
de ne csak izomerejük tudatára ébredt. 

• Az életben való siker és az igazi megelégedettség – a 
hiteles boldogság – túlnyomó részt képességeink fej-
lesztéséből ered. 

• Etika nélkül a jogszerűség csak látszat(tá), joggal va-
ló visszaéléssé, jogászkodássá válik. 

Az AU®IGA  

• egy minőség 
• értékrend 
• kreativitás 
• kvalitás, 
• kiválóság 
• egyediség 
• nagyszerűség 
• hagyományos emberi értékek és értékrend 
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Értékrend 
(Interneten is megtalálható szöveg; 2008, április 3 - 17:36 — SzeFe ) 
 

Sokat gondolkodtam azon, hogyan lehetne egy olyan szöveget 
megfogalmazni, ami röviden is kifejezi azt az értékrendet, amit 
kívánatos lenne követniük az apáknak. Amíg összeszedem ma-
gamat és korrekt módon sorjába rendezem ez irányú meglátáso-
mat, álljon itt néhány, Weöres Sándor több mint 50 éves, de ta-
lán még mindig aktuális (megfontolásra érdemes) gondolataiból: 
 

* * * * * 
A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha 
egyoldalú irányítással az ítélőképességét tönk-
reteszik. Az ilyen nép elzüllik és mennél vásá-
ribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben oda-
dobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszede-
lem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ez-
zel fölérne. 

* * * * * 
A pénz, vagyon, rang, érvényesülés mindenek 
fellett való becsülése, az ökonomizmus, amit a 
mai ember a legteljesebb realizmusnak lát: tu-
lajdonképpen idealizmus, ha negatív és paro-
disztikus módon is. A pénz nem étel, nem ital, 
nem ruha, nem műtárgy, alapjában véve hasz-
navehetetlen valami, tulajdonképpen nincs, csak 
puszta idea és ideál; s ennek a fiktív dolognak 
gyűjtögetését tekinti a mai ember teljes józan-
ságnak. A felgyűjtött vagyon, mely a szükségle-
ten túlburjánzik, csak nyűg és gond, s előbb-
utóbb kicsúszik gazdája alól, úgy, hogy a szük-
séges sem marad meg. A rang eltávolít minden 
elviselhető emberitől, értelmetlen korlátokat 
emel, melyek gyűlölséget és irigységet szítanak. 
Az érvényesülés nem vezet sehova, mert ezen 
az úton mindig van tovább és mégtovább, az ér-
vényesülési vágy elviselhetetlen viszketegség, 
mint a bőrbaj. Ráadásul a mai ember a legködö-
sebb közösségi elvekből rakásra gyűjti magára a 
képtelen bilincseket. A rögeszmék és indulatok 
zűrzavarában emberevő bálvány lett a közösség, 
nemzet, faj, nép, otthon, közbiztonság, köteles-
ség, határaink megvédése, életszínvonalunk 
emelése, kultúránk terjesztése. Ha körülnézel: 
tilalom, kényszer, jelszó, zsibvásár, mákony, 
maszlag, propaganda, haszonlesés, törtetés, ré-
mület, bizonytalanság. Rendszereink tűrhetet-
lenségét a mai ember maga legjobban nyögi és 
valami fellengzős kultúra-tisztelettel akarná el-
lensúlyozni: mindegyik rendszer önmagát neve-
zi a kultúra megmentőjének és a többit kultúra-
rombolónak. De a mai ember, ez a minden rea-
litásról elrugaszkodott negatív idealista, hiába 
akar a kultúráért rajongani, rajongása üres szó-

halmaz, intézkedés-garmada, hadonászás, saját 
ásításainak folytonos takargatása; és a kultú-
rát is vásári handabandának nézi, szakadatlan 
ember-, nép-, közösség-mentésnek, ,,zsenik” 
ízetlen önmutogatásának, társadalmi esemény-
nek. A kultúra sztatikus, nyugodt, nem intéz-
ményesíthető; az izgő-mozgó mai ember men-
nél többet ugrál körülötte, annál jobban szétta-
possa. Mennél inkább ,,szívén viseli” a kultúrát, 
annál inkább látszik, hogy semmi érzéke sincs 
hozzá; mennél inkább ,,menti és védi” , annál 
inkább látszik, hogy ő szorulna annak védelmé-
re. Pénzt, hadsereget, szándékosan butított em-
bercsordát mozgat és elpusztul, pedig a kultúrá-
nak egyetlen lehelete megmenthetné. Csakhogy 
éppen ez az egyetlen lehelet elmarad, s a pénz, 
hadsereg, embercsorda tovább őrlődik. 
Az emberi életnek, emberi érzésvilágnak e kín-
barlangjából egyetlen kijutás volna, de ez nem 
fog bekövetkezni: ha az emberiség áttérne a jó-
zan, ráállható alapra: szükségleteit elégítené ki 
és nem az agyrémeit, indulatait. Minthogy erre 
nincs remény, mindenki csak önmagában, ön-
magának teremtheti meg az elviselhető világot, 
ha elég erős ahhoz, hogy lemondjon minden 
előítéletről és saját szemével lásson mint a 
gyermek: Mindenki csak magának érheti el a 
negatív idealizmus helyett a realizmust, pénz, 
vagyon, rang, érvényesülés, külső rendezettség 
lidérce helyett a belső, törhetetlen biztonságot. 
S csak az a kevés érheti el még önmaga számára 
is, kinek erre érzék adatott. 

 

* * * * * 
 

Nemsokára (hatóságilag) szabják meg, hogy 
melyik vezetőembernek képét kell a falra akasz-
tanod, milyen könyveid és egyéb tárgyaid le-
hetnek, mit ehetsz-ihatsz és mikor, s nemcsak a 
munka, de a szórakozás is kötelező lesz, meg-
szabott módon és megszabott időben; s az 
egyéniségük alá süppedt embereknek ez tetszeni 
fog... 
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...most a szeszélyekből alakult ördögi rend 
nemcsak az egyéniségét, de az emberi létét is 
maga alá temeti. 
S a mai ember ezzel elégedett és boldog lenne, 
ha körötte az ól nem imbolyogna szakadatlan. 

 

* * * * * 
A tehetetlen meghunyászkodást polgári köteles-
ségnek nevezik, a tömeggel együtt-üvöltést bá-
torságnak, az érzelgősséget költői lelkületnek, a 
dióhéjak csörgetését haladó-szellemnek, a kap-
zsi, szűkhomlokú élelmességet észnek, a cso-
portos unatkozást szórakozásnak, a mirigyek já-
tékát élvezetnek. 
A polgári kötelesség, bátorság, költői lelkület, 
haladó-szellem, ész, szórakozás és élvezet 
együttesét társadalmi és gazdasági egyensúly-
nak nevezik. 

* * * * * 
Minden megnyilvánulásod, mely szépen, üdén, 
szabadon kibontakozik: ajándékod; minden 
megnyilvánulásod, mely mohóságodtól bűzlik: 
ürüléked. Bármelyikünkből sokkal több salak 
fakad, mint adomány, s ez ellen nincs más se-
gítség, mint hogy salakunkat eltakarítjuk; ehe-
lyett az európai ember kezdettől fogva és mind-
inkább, ürülékéből rendszert, törvényt, er-
kölcsöt épít, amit fegyverrel, pénzzel, hatósági 
pecséttel rangos testülettel őriz és mindenkitől 
megköveteli, hogy e bélsár-palotákhoz és ünne-
pélyes ganajszobrokhoz igazodjék. Ezek folyton 
repedeznek, omlanak, általános bűzt és viszke-
tegséget terjesztve; s egyre több, frissebb, pu-
hább ganajjal kell toldani-foldani őket. Lassan-
ként az emberiség egész ürülék-metropoliszt 
emelt maga fölé, mely most, a húszadik század-
ban ráomlott a gazdáira. Ahogy valamikor az 
eget ostromló óriássá nőtt emberiségre tűz- és 
víz-özön zúdult, most a ganajimádóvá törpült 
emberiséget utolérte a trágya-özön. Évszázad-
okig nem lesz egyéb, mint fojtogató bűz, mo-
csokban evickélés, háborúzás durrogó, rotyogó, 
trágyaszagú fegyverekkel a régi fényes fegyve-
rek helyett, míg a ganaj-kor embere ki nem 
pusztul. Aki az egész földgolyóból pöcegödröt 
csinált, most belefullad. 

Mit lehet tenni a trágya-özön ellen? Orrunkat 
befogni, semmi egyebet. Mert aki valamelyik 
ganajtornyot le akarja bontani, csak egyik hely-
ről a másikra hordja és közben maga is szaporít-
ja a rondaságot. A trágya-özön magától fog le-
folyni, lassan, míg a trágya-korszak embere az 
utolsóig bele nem fullad. Aki bármilyen irány-
nak, rendszernek, emberi kigondolásnak szív-
vel-lélekkel behódolt, azt elborította a trágya-
özön; aki a tiszta érzést, szabad látást, örök 
mértéket őrzi, bárkában lebeg a trágya-özön fe-
lett. S ahogy a vízözön után megjelent az égen a 
szivárvány, jeléül, hogy vízözön nem lesz töb-
bé: majd megjelenik az égen a tiszta fehérnemű, 
jeléül, hogy trágyaözön nem lesz többé. 

 

* * * * * 
A sötétbe-merülés, általános pusztulás, egyete-
mes kínszenvedés ellen mit tehetsz? Semmit és 
mindent. Ez a semmi és minden: ha saját érzé-
seiddel nem veszel részt a sötétségben és meg-
teremted önmagadban a teljes-emberség állapo-
tát: nem vágyaiddal, hanem az örök mértékkel 
vezetteted magadat. Az áradat bármerre sodor: 
nyomorba, jómódba, kényszermunkára, harctér-
re, vezetőhelyre, vesztőhelyre: ne törődj vele; a 
sötét hatalom nem adhat neked semmit és nem 
vehet el tőled semmit, ha az egyedül-érvényes 
mérték működik benned. Odaveszhet kényel-
med, vagyonod, egészséged, szabadságod, éle-
ted? Mindezt úgyis elveszíted előbb-utóbb, a 
sírba nem viheted magaddal; de a mélyedben 
rejlő tökéletes mértéket nem sértheti még a vi-
lágpusztulás sem, ezért kívánj hozzáigazodni. 
Az örök mértékre bízd magad: ez a Noé-bárka a 
mindent beborító áradat fölött. 
Embertársaidért nem tehetsz többet, mint 
hogy az egyetlen menekülési módot tudatod 
velük. Erőszakkal megmenteni senkit sem 
lehet, amikor az özön mindent beborít. 
Nem igaz, hogy özönvízkor a tömeg a Noé-
bárkára akar felkapaszkodni. A Noé-bárka lát-
szik a leggyöngébb, legegyügyűbb tákolmány-
nak, melynél egy bokor alja is többet ér.  
 

 

* * * * * 
 

További (értékrendre is vonatkozó) gondolatok találhatók még az „ApaKlub” egyes rovataiban... 
 
Az imént idézettekből az látható, hogy az Au®iga, az alapító okiratában megfogalmazottakkal 
több mint tíz évvel előzte meg a „2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről”-ben leírtakat. 
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Képességek, vállalások 
Megbízás alapján vállaljuk: 
 

Szabadidős rendezvények, programok iskolák, közösségek részére (gyermekek, családok szá-
mára 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 

kapcsolatos előadások, programok szervezése, bonyolítása) 
 
 
 

����� 
 
 

Fontosabb tevékenységek röviden 
 
Létrejöttét követően, 2008-ig bezáróan (egy, kifejezetten Szekeres Ferenc nevével fémjelzett 
korszakban) az alábbi fontosabb tevékenységek kapcsolódtak az Au®igához: 
 

1. Kerékpározás, mint a fiatalok többrétű nevelésének, képességfejlesztésének lehetősége, ke-
rékpáros érdekképviselet 

• Autómentes Nap és Mobilitási Hét szolnoki programsorozatának önálló szervezése, a város 
„képviselete” a kezdeti években (gazdasági minisztériumi egyeztető megbeszélések, szak-
ma-specifikus országos fórumokon részvétel) 

• Elfogadott és bevezetett javaslat a Mobilitási Hét kapcsán az abban részt vevő országos cé-
gek saját programjaiban 

• Az Auriga SSK elnöke a Magyar Kerékpáros Klub alapító tagja elnökségi tagja egy ideig 
• Kerékpáros programok szervezése családoknak, fiataloknak 
• Elfogadott javaslatok Szolnok környéki kerékpáros túraútvonalakra (megyei turisztikai tér-

képek, szakirányú internetes portálok) 
• Kerékpáros atlaszhoz szakvélemény adása 
• Szakanyag biztosítása a városi kerékpáros közlekedés szervezésével kapcsolatban. 
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2. Fiatalok nevelése 
• Általános iskolai nevelés elősegítése az Au®iga Módszer segítségével 
• Au®iga Módszerben résztvevő csoport „Nyomorból gyomorba” országos program külön-

díjazottja 
• Történelmi túrák, programok szervezése 
• Au®iga Matiné szervezése 
• Vízi, kötéltechnikai ismereti oktatások szervezése 

 

3. Több éves hagyományokkal rendelkező saját programok 
• Vörössipkás túra 
• Május 1-jei kerékpározás (családok, fiatalok részére) 
• Családi Majális 
• ApaNap 
• Október 6-dikai kerékpáros emléktúra 
• Apátok Útja kerékpáros túra útvonalának megtervezése és a hozzá kapcsolódó itiner meg-

szerkesztése, kiadása 
 

4. Néhány alkalommal megrendezett, vagy alkalmi jellegű saját szervezésű programok 
• 24 órás futás szervezése, bonyolítása 
• 24 órás kerékpározás szervezése, bonyolítása 
• Au®iga Trophy szervezése, bonyolítása 
• Autómentes Nap-ok szervezése, bonyolítása 
• Kerékpáros fórumok szervezése, bonyolítása 
• Filmvetítések, diavetítések, előadások szervezése, bonyolítása iskolák részére 
• Táncházak, kézműves foglalkozások szervezése, bonyolítása 
• Az önkormányzat által szervezett napközis táborban néptáncoktatás 
• Íjász program szervezése gyengén látók részére 
• Kerékpáros ügyességi versenyek szervezése, bonyolítása 
• Különféle túrák szervezése, lebonyolítása az ország több pontjára (Mátra, Bükk, Balaton 

körül, Attila vára, Zemplén, Budai hegyek, Bakony) 
• Sportprogramok szervezése (korcsolyázás, síelés, kajakozás, kerékpározás) 

 

5. Megbízás alapján lebonyolított programok, illetve segítségnyújtás a lebonyolításban 
• Városi Gyermeknap (táncház és kötélpálya üzemeltetés) 
• Városi Majális, Tiszaligeti Napok (kötélpálya és csúszda üzemeltetés 
• Egészségnap, Városi tanulmányi verseny (diavetítés, táncházi program) 
• Túrák lebonyolítása 
• Országos szakmai napon íjászat bonyolítása 

 

6. Közélet és egyéb 
• Civil kerekasztalok alapítója, aktív résztvevője 
• Előadó civil kerekasztal programjain 
• Városi civil fórumon hozzászólások 
• Városi kerékpárút-hálózat kialakításában aktív részvétel (egy ideig) 
• Több városi rendezvényen közreműködőként részvétel az ünnepi műsorokban 
• ApaKlub szervezése, működtetése 

 

7. Kapcsolatok 
• Több városi civil szervezet (városvédő, kerékpáros, ifjúsági tömegsport) 
• Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége 
• Magyar Kerékpáros Klub 
• Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége (KEROSZ) 
• Balesetmegelőzési Bizottság 
• Szakmai minisztériumok 

 

����� 
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Látogatási jegyzőkönyv 
Több alkalommal adtunk igazolást az Au®iga tevékenységéhez köthető témákban, vagy nyújtottunk 
segítséget, adatokat a felsőfokú intézményekben tanulmányokat folyatók szakirányú feladatmegol-
dásaihoz. Tekintettel arra, hogy az alábbiakból sok mindent meg lehet tudni az Au®igáról is, ezért 
bemásolom ide egy ilyen „látogatási jegyzőkönyv” érdemi részét: 
 
Tárgy:   Ismerkedés nonprofit civil szervezet működésével 
Időpont: 2007. október 9. 
Helyszín:  Auriga Sport és Szabadidős Klub székhelye (Szolnok Nagy Imre krt. 14. 8/1.) 
Jelen vannak Szekeres Ferenc Auriga SSK elnöke 
  és a látogatást végző 
 

Látogatást végző kérdésére az ASSK elnöke elmondja: 
 

Az Auriga Sport és Szabadidős Klub 1997 év végén alakult a fiatalok egészséges testi-lelki fejlő-
désének elősegítésének, a hagyományos értelembe vett emberi értékrend ápolásának szándékával. 
Olyan, napjainkban már-már feledésbe menő mentalítás továbbélésének biztosítása a cél, amik év-
ezredeken keresztül biztosították az emberiség túlélését, hozzájárultak a faj, állatvilágból történő 
kiemelkedéséhez, a változó környezethez történő nagyfokú alkalmazkodóképesség által a szélső-
séges körülmények közötti helytállást, túlélést. 
 

A globalizáció, a politikai érdekek, a hatalmi harcok és egyéb „praktikus” szempontok miatt ez az 
értékrend egyre kevésbé kívánatos; ez a tendencia azonban az emberiség elsilányodásához vezet. 
Az amúgy is hirtelen változás következtében, az amúgy sem felkészült fiatalságban visszafordítha-
tatlan és káros folyamatok indulnak el és a kialakult helyzetet a felnőtt populáció sem képes meg-
felelő módon a helyén kezelni. Az eredmény: az egykor biztos „támpontok”, „kapaszkodók”, az 
irányt adó normarendszer fölbomlásával, a tradicionális társadalmi rendszer, szerepkörök összeku-
szálódásával, az erkölcsi normák elvesztésével egy talajátvesztett, elbizonytalanodott társadalom, 
kiszolgáltatott, frusztrált egyedek, középszerűség, silányság, értéktelenség... 
 

Az ASSK alapító tagjai egy, a fönti célok szellemében lebonyolított sportrendezvény rendezői 
gárdájából kerültek ki, akik úgy gondolták, hogy a törvény adta lehetőségek kihasználásával haté-
konyan tudják képviselni az általuk képviselt/vallott mentalitást. 
A vonatkozó jogszabályok nem csak lehetőségeket hordoznak magukban, hanem kötelezettségeket 
is rónak az ambiciózus állampolgárokra, úgymint egy civil szerveződés, alaki, formai, tartalmi kö-
töttségeit. Ennek megfelelően készültek el a szervezet dokumentumai, különös tekintettel az alapí-
tó okiratra, amit az illetékes bíróság hagyott jóvá és a felügyeleti ügyészség ellenőrzött. A szerve-
zet minden tekintetben (szervezeti fölépítés, tisztségviselők választása, gazdálkodás, jogosultsá-
gok, stb.) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell, hogy működjön.  
 

Az Auriga SSK-nak nincsen fizetett alkalmazottja, a működéssel kapcsolatos tevékenység 80-
90%-a önkéntes munka keretében valósul meg. Ez nem kis feladat, ha a szervezet maradéktalanul 
meg kíván felelni a sokféle törvényi előírásnak. Ez utóbbi szándék megvalósulása érdekében elke-
rülhetetlen, hogy bizonyos, (különös szakértelmet igénylő) tevékenységek elvégzéséhez, megren-
delés alapján megfelelő szakember segítségét vegyük igénybe. Ezt az előre sejthető körülményt 
már az alapító okirat elkészítésekor figyelembe vettük és a vonatkozó előírások keretein belül 
igyekeztünk úgy megfogalmazni a tisztségviselők jogosultságát, kötelezettségét, az egész szerve-
zeti „procedúrát” úgy kialakítani, hogy a szervezet „praktikusan” működtethető legyen és lehető-
leg indokolatlan, (bár látványos, de fölösleges) eljárást ne tartalmazzon. 
 

Tekintettel arra, hogy az Auriga SSK a céljai megvalósításának érdekében megszervezett és lebo-
nyolított programjai mindenki számára nyilvánosak, viszont a „fizetőképes kereslet” gyakorlatilag 
elhanyagolható, továbbá figyelembe véve, hogy megfelelő színvonalú önkéntes munkára nehezen 
kaphatóak az emberek, az elkerülhetetlen kiadásokat pályázati pénzekből fedezzük, illetve sikerült 
néhány céggel olyan kapcsolatot kialakítani, akik (elsősorban a saját tevékenységük keretein belül) 
hajlandóak hozzájárulni a programjaink minél magasabb színvonalú sikeréhez. 
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Mivel az ASSK közhasznú fokozatú szervezet, jogosult az adó 1%-ának fogadására, azonban egy 
kevés időnek el kell még telni ahhoz, hogy a társadalom fölnőjön ennek a lehetőségnek a teljes ki-
használásához. 
 

Sokrétű programjaink között vannak, évek óta jól működő, hagyományosnak számító rendezvé-
nyeink, úgymint a családok részére rendezett Május elsejei kerékpározásunk, az Október 6-dikai 
emléktúránk, az Autómentes Nap alkalmából megtartott túránk, illetve a gyermeknapi programja-
ink. Ezeken túlmenően rendszeresen meghirdetünk, illetve részt veszünk túrák, különféle szabad-
idős programok, táncházak, kézműves foglalkozások, vetítések, előadások megvalósításában, 
olyan programokban, ahol a fiatalok, lehetőleg a szüleikkel közösen, hasznosan tölthetik el szabad-
idejüket. 
 

Tevékenységünket a lehetőségekhez mérten publikáljuk. Egyrészt a programjaink kiírását rendsze-
resen eljuttatjuk éves rendezvénynaptárak szerkesztőihez, a médiumokhoz, civil szervezeteket tö-
mörítő fórumokhoz és folyamatosan jelen vagyunk az interneten is; másrészt véleményünket írásos 
formában, javaslatokként, tanulmányokként is eljuttatjuk az arra illetékes fórumokhoz, sajtóhoz, 
hivatalokhoz.  
 

Tapasztalataink szerint, ebben a „sikerorientált” világunkban az általunk képviselt mentalitás nem 
túlságosan népszerű, csakúgy mint a civil szféra léte sem kívánatos a nagypolitikát művelők szá-
mára. Természetesen ez így sehol sem kerül deklarálásra, azonban ezeken a területeken a verbali-
tás nagyon gyakran ellentétben áll az egyéb megnyilvánulási formák által képviseltekkel, a tettek-
kel. Ezek a tények egy csöppet sem teszik egyszerűvé egy aurigás habitusú szervezet mindennap-
jait, azonban elvétve lehet még találkozni hasonló mentalitású emberekkel, valamint a rendezvé-
nyeken hallható gyermekkacaj, a csillogó szempárok mindenért kárpótolnak, minden nehézséget 
feledtetnek. 
 

Az Auriga SSK-nak jelenleg közel húsz fős a tagsága, azonban a rendezvényein több százan meg-
fordulnak és ezrekre tehető azok száma, akik ugyan tevőlegesen nem vesznek rész a programok-
ban, viszont akikhez a céljaink között megfogalmazott eszmék eljutnak. 
A küldetésünket több aspektusból is próbáltuk már megfogalmazni, kinyilvánítani, mások számára 
érthetővé tenni. Ezek némelyike elég jól publikálásra került az interneten is, azonban megítélésem 
szerint a legkidolgozottabb, legösszefogottabb információval a www.apaklub.hu oldalon lehet ta-
lálkozni. 
 

Egy egykori 1%-os kampány-ismertető 
(Interneten is megtalálható szöveg; 2008, április 3 - 17:42 — SzeFe ) 
 

Céljaink, tevékenységünk (röviden): 
Elsősorban a fiatalok egészséges (testi-lelki) fejlődésének elősegítésére, valamint a hagyományos 
emberi értékek őrzésének céljával alakult klubunk, ez a kis létszámú, de sok nyilvános programot 
rendező közhasznú civil szervezet. 
Szándékunk szerint olyan nyílt programokat szervezünk, ahol a fiatalok képességeinek fejlesztése 
mellett a családok egymással is hasznosan tudják eltölteni a szabadidejüket. 
Nehéz lenne elhelyezni magunkat az általános besorolási rendszerbe, mert hatékony tevékenysé-
günk érdekében programjaink egy része az egészségmegőrzés, másik része az ismeretterjesztés, 
képességfejlesztés, hagyományőrzés vagy a természetvédelem kategóriába kerül. Mindenképpen 
ifjúsággal és családokkal foglalkozó szervezettnek tartjuk magunkat és arra törekszünk, hogy em-
beri gondolkodású, sokrétű képességekkel rendelkező, a (természeti) környezetét tisztelő, adottsá-
gaival tisztában lévő, valós értékeket képviselő példaképeket követő fiatalok növekedjenek föl. 
A fiatalok számára leginkább elérhető közlekedési eszköz, a kerékpár biztonságos használatának 
megteremtése érdekében a rendezvények szervezése mellett észrevételeket, szakmai javaslatokat 
juttatunk el a polgármesteri hivatal és egyéb hivatalok részére. 
Egyre inkább erősíteni kívánjuk a fiatalok és kerékpárosok jogainak- és érdekvédelmével kapcso-
latos tevékenységünket. 
Ezeknek a céloknak a megvalósításához kérjük adója 1%-ának, részünkre történő felajánlását. 
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HŐSKOR 

Állandó programok 

Október 6 emléktúra 

Valamikor a ’90-es évek második felében szokás volt, hogy október 6-dikának délutánján, a város 
iskolásai egy emlékfutás keretében jutottak el a Széchenyi István Gimnáziumtól, a (központi) meg-
emlékezés színhelyére, a várkonyi-téri dombokhoz. Ez alkalomból néhányszor én és a környeze-
temben lévő kerékpárosok biztosítottuk a futók, kerékpáros „fölvezetését”. Később ez a szokás ki-
halt, (mert állítólag a pedagógusok nem vállalták ezzel a programmal járó leterheltséget). 
Nagyjából ebben az időszakban keresett meg Balasi Péter, a Sport Centrum akkori igazgatója az-
zal a kéréssel, hogy a Szolnoki Csatához kapcsolódóan találjak már ki valami jó programot. (Ak-
koriban még a Malomszögben voltak a csatához kapcsolódó „haditornák”.) Hogy mit sikerült ki-
ötlenem, az a „Duatlon versenyek leírása” között megtalálható. 
Nagyjából ez a két dolog (a fiatalokat megmozgató program elmaradása, a Damjanichhoz köthető 
útvonal bejárása) nyomán jött létre az Au®iga Kerékpáros Emléktúra, október 6-dikán, a vértanúk 
emlékére. Az emléktúra lényegesebb ismertetői megtalálhatók, az alábbiakban mellékelt plakát-
mintákon. 
(Később ennek a programnak, mintegy kiterjesztéseként valósult meg a Vörössipkás Túra.) 
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Az egykori plakát érdemi része: 

OKTÓBER 6-I KERÉKPÁROS 
EMLÉKTÚRA  

„Vajon mit ünnepelünk a 48-as szabadságharccal kapcsolatos minden egyes évfordulón, ha nem 
elsősorban és mindenekelőtt a férfias, bátor helytállást, ha nem a fegyveres ellenállásra való el-
szántságot, ha nem a világszabadság ügyével való tudatos összeforrást, és a saját sorsunk magunk 
általi irányítására való törekvést?” 

(Idézet Révai József után szabadon.) 

Az Október 6-i mártírok emléke előtt tisztelegve  
az AURIGA SPORT ÉS SZABADIDŐS KLUB,  

a SZOLNOKIAK SZOLNOKÉRT EGYESÜLET segítségével  
e gondolatok jegyében rendezi meg kerékpáros túráját  

1998. október 6-án,  
aminek keretében a résztvevők felkeresik a Szolnok környéki, 48-as Szabadság-
harchoz kötődő fontosabb helyszíneket, Vécsey tábornok hadosztályának 

szolnoki csatát megelőző állomáshelyét, Damjanich János hadosztá-
lyának városba történő bevonulásának, útvonalát, ütközeteinek hely-

színeit.  
Ez a túra a fiatalok számára olyan programot kínál, ami a testmozgás mellett nemzeti identitásukat 

is erősíti. 
A túra távja : 20 km (a résztvevők saját kerékpárjával). 
Program: Gyülekező 1998. október 6-án 14.3o-tól 15 óráig a Damjanich 
uszoda parkolójában. 
Kerékpártúra  15.oo-tól 17.oo óráig. 
Esti megemlékezés a Zagyvaparti sétánynál. 
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Bővebb információ: 

Auriga Sport és Szabadidős Klub 
a fiatalok egészséges fejlődéséért! 

5000  Szolnok Ispán krt. 9. 7/6. 
Tel.: 56/ 372 248 
E-mail: aurigask@mail.externet.hu        Web lap: http://www.externet.hu/kaland 
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A VMZK plakátja 
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A VMZK plakátja 
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A VMZK plakátjának hátoldala 
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Később, sokáig használtunk az alábbihoz hasonló plakátformátumot: 
 

 
 
 
 

����� 
 
 
 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/35 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

A előző plakát, kézbe vehető változatának a hátoldalán a következő ismertetőt helyeztük el: 

 

����� 
Ehhez a programhoz kiváló partnernek bizonyult a VMZK akkori vezetése és kollektívája, Vas La-
jos, Fügedi Andrásné, Balázs Ildikó személyében. Azon túl, hogy a városi program szervezésével 
egyszerre intézték a túra hivatalos engedélyeit is, amíg mi, Damjanich egykori útvonalát kerékpá-
roztuk végig, a központi megemlékezés kezdetére visszaérkezve, nekik köszönhetően a hivatalos 
programon való részvételhez koszorú várt bennünket, amit a túrán részt vevő és még, mindig kitar-
tó néhány gyerekkel közösen helyeztünk el a többi virág között. 
Az őket váltó intézményvezetők, már közel sem voltak ennyire együttműködők, mint ahogyan az a 
városi televízió akkori híradásából és az alábbi (egykorú) feljegyzés(részletek)ből is látszódik. 

 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/36 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

����� 
 

A belbecs rovására változott a külcsín...? 
... avagy ki vagdossa el a város és a civil szervezetek egyébként is gyengécske szálait? 

 
Közel 10 éve, néhány felelősen gondolkodó ember kitalálta Szolnok október 6-ai emlékprogram-
jának forgatókönyvét. Akkoriban a fiatalok nemzeti tudatának erősítése, lokálpatrióta szemléleté-
nek elősegítése, a szolnokiak hasznos szabadidő-eltöltése, valamint egy sor „idejétmúlt” eszme ér-
dekében emlékfutás és kerékpáros emléktúra is bekerült a városi rendezvény programjába, még-
hozzá úgy, hogy a futók és a kerékpározók eltérő indulással, azonban a szervezésnek köszönhető-
en, az utolsó kilométereket együtt megtéve, közösen érkeztek az esti koszorúzás színhelyére, a 
Várkonyi téri kopjafákhoz. 
Időközben bizonyos okokból az emlékfutás „elmaradozott”, a szabadságharc helyi fontosabb esemé-
nyeinek helyszíneit fölkereső kerékpározás iránt viszont egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott. 
Az eltelt idő alatt a VMZK (Városi Művelődési és Zenei Központ) volt a városi rendezvény szer-
vezője, akivel egy ilyen nemes cél érdekében könnyen, gördülékenyen lehetett közösen programot 
szervezni. Az eltérő helyszíneken zajló események felelősei, ahogyan mondani szokás, félszavak-
ból is megértették egymást, minden jól, sőt tökéletesen működött..., de hát meg is követelte ezt a 
méltó módon történő emlékezés szellemisége. 
Nemrégiben új, gyönyörű külsőt kapott Szolnok kulturális fellegvára, ezzel egy időben a neve is 
változott Aba-Novák Kulturális Központ-ra... És történt még valami, ami nem ennyire szembeötlő; 
változott a szemléletmód. Ami az október 6-a eszmeiségével kapcsolatos szemléletmódot illeti, az 
biztosan. Mindenestre az „új intézmény” egyoldalúan, teljes egészében elhatárolódott a korábbi 
megközelítéstől és nem kíván a továbbiakban együttműködni azzal a civil szervezettel, aki a ke-
rékpáros emléktúra szervezését, bonyolítását a kezdetek óta grátisz magára vállalta. Más megfo-
galmazásban, a városnak még ingyen sincs szüksége egy olyan programra, amit nemes célok hív-
tak életre, ami hagyományokkal rendelkezik, ami pedagógiai szempontból is kívánatos és ami még 
egy sor olyan tulajdonságot hordoz, aminek a jelentőségét csak az nem érti meg, aki nem akarja 
megérteni. 
Ez enyhén szólva aggályos, ha mint állampolgár értékelem a fönti hozzáállást. Ha viszont civil 
szervezetként vizsgálom az esetet, újabb bizonyítékot tudok fölmutatni a város, Civil Stratégiájá-
ban megfogalmazott eszméinek kudarcára. A civilek megint kiszorultak, (vagy kiszorították őket) 
saját városukból. A város pedig ismét megelégedett azzal, hogy egy kötelezettségét valahogyan, 
valamilyen szinten „kipipálhatta”. 
Hát igen, („milyen meglepő”), itt a „magyar ugaron” előfordul a nemes eszmék kudarca, története-
sen éppen többről is beszélhetünk. De minden érthetővé válik azon nyomban, ha korunk vezető 
eszméjét is bevonjuk ebbe a rövid eszmefuttatásba: csak a külső számít, a belső érték kit érde-
kel...???!!! 
Ezek után az emléktúra, mint külön program, a város igényeibe be nem illeszthető rendezvény fog 
megvalósulni. Ez a tény némi útvonal-változtatást igényelt, azonban ennek indoklása, a háttérben 
húzódó okok kifejtése, már egy másik hasonló írás feladata... 
És még valami „szokványos” dolog is történt, a föntiekkel kapcsolatban, ugyanis a vétlen civil 
szervezetről elkezdtek „hírek” terjengeni... 
Ettől a pillanattól azonban némi napi aktualitása is lesz ennek az írásnak, hiszen jelen esetben sem 
meglepő, hogy vannak akik hazudhatnak bátran..., reggel, délben, este, valamint az önzetlen civi-
lek rovására is, (de ez utóbbit már csak én teszem hozzá)! 

Szekeres Ferenc Auriga SSK elnöke 
Szolnok, 2006. október 3. 

 
A hitelesség kedvéért, a szöveghez mellékelve az alábbi e-mail-váltás másolat. 
 
Egy kis háttérinfó, az érthetőség kedvéért. 
A megkereső e-mail a következő volt. (Csak két olyan személy nevét töröltem belőle, akik a „téma” 
szempontjából teljesen vétlenek.) 
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Dátum: Mon, 18 Sep 2006 18:03:42 +0200 (CEST) 
Feladó: Szekeres Ferenc <szefer@freemail.hu> 
Címzett: farkashazi@vmzk.hu 
Tárgy: Október 6. 
----------------------------------- 
Tisztelt Farkasházi Úr! 
Délutáni beszélgetésünknek megfelelően az alábbiakban juttatom el Önnek a tegnap délután 
XXXXX XXXXXné és YYYYY YYYYYY részére megküldött e-mailemet. 
************************ 
Tisztelt Hölgyeim! 
 
A művelődési központ munkatársaival folytatott beszélgetés szerint, a korábbi években kialakultak-
nak megfelelően az alábbiakban foglalom össze a kerékpáros emléktúránk fontosabb tudnivalóit. 

A Polgármesteri Hivatalt arra kérem, hogy az alábbiakat (és személyesen eljuttatott plaká-
tot) szíveskedjen az iskolák tudomására hozni, hozzájuk eljuttatni. 

A Művelődési Központtól a korábbi évek gyakorlatának megfelelő szervezési segítségre 
(rendőrség, programok közötti szerepeltetés, koszorú, stb.) számítok, valamint kérem, hogy lehető-
ségeihez mérten szintén hozza nyilvánosságra a személyesen eljuttatott plakátot, illetve annak in-
formációtartamát (lásd alábbiakban). 
Amennyiben lehetséges, a résztvevők számának előzetes felmérése, az iskoláktól október 4-ig ér-
demes lenne erre vonatkozó visszajelzést kérni. Visszajelzés hiányában a rendőrség felé 50 fő kö-
rüli létszámot kellene bejelenteni. 
Amennyiben az esti megemlékezéshez az emléktúra résztvevői nevében rendelkezésre áll egy ko-
szorú, vállalom, hogy azt a túrán résztvevők nevében a szokásos módon (2-4 fő kisdiák közremű-
ködésével egy felnőtt felügyelete alatt) elhelyezem. 
Kérem, hogy a megfelelő és gyors tájékoztatáshoz, a továbbiakban a lényegesebb információkat 
mindannyian adjuk át a másik két fél számára.  
Az én korrekt e-mail címem: szefer@freemail.hu, telefonszámom: 20/ 515 26 40. 
 
*************************************************** ******* 
 
II tttt  aazz  eerreeddeettii   ee--mmeeii llbbeenn  aa  ttúúrraa  rréésszzlleetteess  iinnffoorrmmáácciióóttaarrttaallmmaa  kköövveettkkeezziikk..  EEzztt  nneemm  mmáássoolloomm  bbee  iiddee,,  
mmiivveell   aazz,,  eebbbbeenn  aa  kkiiaaddvváánnyybbaann  iiss  mmeeggttaalláállhhaattóó  ééss  eeggyyéébbkkéénntt  ssiinnccsseenn  jjeelleennttőőssééggee  aa  ttöörrttéénneett  eezzeenn  
ppoonnttjjáánn..  
 
*************************************************** ******** 
 
Bízok benne, hogy fáradozásaink nem lesznek hiábavalóak és méltó, sokak számára hasznos, élve-
zetes programot tudunk megvalósítani. 
Levelem kézhezvételét, szükség szerinti további illetékeseknek továbbítását, kérem szíveskedjenek 
egy rövid visszaigazolásban a tudomásomra hozni. 
Szolnok, 2006. szeptember 17. 
Tisztelettel: 
Szekeres Ferenc 
  ASSK elnöke 
mob.: 20 / 515 26 40 
szefer@freemail.hu 
 
 

-o-o-o-o-o- 
 
 
Az előző e-mailra az alábbi válasz érkezett: 
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Feladó: "Farkasházi István" <farkashazi@vmzk.hu> 
Címzett: <szefer@freemail.hu> 
Másolatot kap: <Magyarne@vmzk.hu> 
Tárgy: Válasz Aurigának 
Dátum: 2006. szeptember 20. 13:59 
 
Tisztelt Szekeres Úr! 
 
A leírtakat köszönettel vettem, egyben megerősítem a személyes megbeszélésünk alkalmával 
mondottakat, a VMZK vezetése nem kíván beleavatkozni az önök szakmai munkájába. Az hogy az 
esemény a városi megemlékezésre van kivezetve, tudomásul vesszük és koordináljuk, de sem a 
koszorúk sem pedig az utvonalbiztosítás vonatkozásában nem tudunk szerepet vállalni. Ez az 
Auriga Sport és Szabadidős Klub kompetenciája. 
 
Szolnok, 2006. szeptember 24. 
 
Az ügyvezető megbízásából, tisztelettel: Farkasházi István 
 

-o-o-o-o-o- 
 

A szakmai munkára való hivatkozás, (a tapasztalataim szerint) csak mellébeszélés. A VMZK soha 
nem akart beavatkozni az ASSK szakmai munkájába, de ha akart volna, ha lett volna ehhez szakér-
telme, akkor sem engedtük volna a „beavatkozást”, (esetleg a párbeszédet igen...) 
Ha valaki figyelmesen elolvassa a megkereső mailt, sem a koszorúk, sem az útvonal-biztosítás te-
kintetében nem kellett szerepet vállalni a válaszadónak. A korábbi gyakorlatnak megfelelően én 
fölvállaltam, hogy elhelyezek koszorút (és nem kuncsorogtam a koszorúért, mint ahogyan ezt né-
hányan elkezdték hangoztatni), ha ezt a város igényli, az útvonalat pedig mindig az ASSK illetve a 
rendőrség biztosította. 
Ezek után mi a levél tartalma...? Mi maradt értelmezhető és helytálló szövegrész (a címzésen kívül)? 
Talán (kicsit népiesen): „Menjetek máááá innen a fenébe, hát nem látjátok, hogy láb alatt 
vagytóóóók? Ki a fene hívott benneteket ide???” 
Ez sokkal rövidebb és érthetőbb is! És megfelel az egyébként szokásos „hatalmi pozícióban lévő-
civil” „párbeszédnek”... 
 (A VMZK akkori vezetőjének hozzáállásával, azt hiszem még foglalkozni fogunk a későbbiekben, a 
„Függelék”, „Megfizethető Erények” részében.) 

 

����� 
 

Bár nem biztos, hogy minden tekintetben érthető lesz, azonban mindenképpen érdemesnek tartom a 
hiteles megítélés kedvéért, ezért közreadok még itt néhány akkori (internetes) fórumrészletet, ami 
az így kipattanó eseménysorról hű képet ad: 
 
Kedves pistabácsi! 
 

Azt hiszem egy kicsit „félre vagyok értve”!!! 
Már a legelején próbáltam kifejteni, hogy a város, úgymint Szolnok Megyei Jogú Város (személy 
szerint érts alatta azt, akit akarsz, én még gondolatban sem személyesítettem meg soha, csak mint 
fogalmat kezelem) megbízást adott valakinek valamire. A megbízott tette azt, amit... Én úgy tu-
dom, hogy a megbízó felel a megbízottja tetteiért. Pl. fővállalkozó az alvállalkozóért, de egy sike-
res október 6-ai rendezvény is a város (mint fogalom) „dicsősége”. 
Ezek előrebocsátását követően kezdtem el használni a Város megnevezést, azokra, akik valami-
lyen szinten érdekelt félként jöhetnek szóba az október 6-ai városi megemlékezés kapcsán, mint a 
megemlékezés (házi)gazdái. Megbízó, megbízott, stb. És itt nem, vagy nem csak személyekre 
gondolok, arra a félre, akinek nem kellenek a civilek!!! 
Próbálom jól kifejezni magamat, nem tudom sikerül e eléggé!!!??? 
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A köztisztviselőket eszem ágában sem volt „bántani”, sőt korábban kifejtettem, hogy velük az ed-
digiekben nagyon jó volt a kapcsolat ezen a téren, valamint az egyik érintett, de vétlen személy 
nevét ki is „takartam” az egyik általam közreadott dokumentumban (annál is inkább, mert nagyon 
korrekt köztisztviselőnek, E M B E R N E K ismertem meg és csak tisztelettel tudnám említeni a 
nevét, szívből sajnálom, hogy akaratán kívül belekeveredett egy ilyen alantas ügybe). 
Az mindenesetre érzékelhető, hogy mindenki lapít, ennek az ügynek a kapcsán. Ki sem bírnám, ha 
nem tenném szóvá! Hogy mi erről a véleményem, azt lásd a következő hozzászólásomban. 
Kedves pistabácsi! A hozzászólásod második felében említett dolgokról én órákat tudnék regélni! 
(Pontosan ma kaptam egy fölszólítást, hogy másodjára is fizessem meg a helyi adómat. Az egész-
ben az a pikáns, hogy a nyár végén egyszer már hibásan küldték ki a csekket, akkor is be kellett 
mennem és korrigálták, annak megfelelően be is fizettem akkor. Most megint kérik, sőt büntetést 
is számoltak föl... Hááát ennyit érünk mi ÁLLAMPOLGÁROK!!!) 
Szerintem indítani kellene egy fórumot az általad említett témában! 

-o-o-o-o-o- 
Vártam volna... 
 

...valami elhatárolódás félét a „városvezetés” részéről, a „Város”-ként megnevezett megbízotti 
hozzáállás tekintetében. Erre volt bőven idő, tekintettel arra, hogy a munkám néhány napra a Du-
nántúlra szólított, ezért kényszerű önmérsékletet kellett gyakorolnom pillanatnyi grafomán hajla-
maim fölött. Azonban az „illetékesek” részéről nem volt egyetlen személy sem, aki... 
Ez két okra vezethető vissza: 
-vagy nem tudnak az itt történtekről (ez aligha lehet így, figyelembe véve a korábbi szóbeszéd ter-
jedésének szédületes sebességét, illetve esetleg lehetnek híresztelések, amik terjednek és vannak 
hírek, amik nem..., milyen meglepő!), 
-vagy egyetértenek a megbízottjuk álláspontjával és ezzel ezt az egész történetet „hitelesítik”, 
megerősítik állításaim, bizonyítékaim jórészét. 
Bár lenne még észrevételem erről az egészről, a magam részéről a konkrét üggyel kapcsolatban 
nem kívánok többet hozzáfűzni, a teljesség kedvéért inkább arról az október 6-ai megemlékezésről 
akarok beszámolni, ami nem kellett a Városnak. 

-o-o-o-o-o- 
A Város leginkább azzal kívánta lejáratni... 
 

...a Civil szervezetet, hogy azt állította: tőlük a Civil szervezet elvárta a (súlyos anyagi kiadásokkal 
járó) koszorú biztosítását. Úgy gondolom a korábbiakban bizonyítottam ennek az állításnak a va-
lótlanságát, de most nézzünk erre a rágalomra egy amolyan Aurigás választ. 
Vannak különféle szervezetek, akik a Várostól függetlenül, (a gyerekek, fiatalok, családok érdeké-
ben) jó kapcsolatok fönntartására képesek, mi több, nemes célok eléréséért folyamatosan, hatéko-
nyan tudnak együttműködni. Ennek tudatában nem meglepő, hogy az együttműködés Város általi 
egyoldalú megszakítását követően, a Civil szervezet, az alapító okiratában megfogalmazottakkal 
összhangban használta ki ezt a váratlan „lehetőséget”. 
Történetesen koszorúkészítést és koszorúzást szervezett..., (városi támogatottság híján CSAK az 
egyik partnerosztálya részére). FIGYELEM !!! EZ AZ ÖTLET AZ AURIGA SSK SAJÁT SZEL-
LEMI TERMÉKE, A KÉSŐBBIEKBEN, ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ 
FÖLHASZNÁLÁSA KÖVETKEZMÉNYEKET VONHAT MAGA UTÁN! 
Ebben a programban a gyerekek maguk is részt vettek annak a koszorúnak az elkészítésében, amit 
később közösen helyeztek el a kopjafáknál. Ha valakinek el kell magyaráznom, hogy ennek a kö-
zös tevékenységnek milyen kegyeleti, pedagógiai, nevelési és egyéb értéke, haszna van, annak kü-
lön elmagyarázom, azonban itt nem akarom a szót szaporítani. 
Kérdés, hogy a Város (immár) önálló rendezvénye rendelkezett e ilyen értékekkel, értékrenddel!!!??? 

-o-o-o-o-o- 
A koszorú elhelyezése újabb alkalmat adott... 
 

... az Auriga mentalitás kiteljesítésére. Ez alkalommal a gyerekek számára „testközelbe” kerültek a 
hősök, a személyes, interaktív információátadás következtében az egész történet mesterkéletlen mó-
don, megfoghatóbbá vált a számukra. A közös munkájuk, a koszorú elhelyezése által a személyes 
„törődésük”, egy darabját hátrahagyva, maguk is részesei lettek ennek a kegyeleti folyamatnak. 
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Kérdés, hogy az (immár) önálló városi rendezvény rendelkezett e ilyen tulajdonságokkal, a műsort 
biztosító néhány fiatalon túl, hány diákot tudott „megérinteni”? 
 

  
 

  
 

 

����� 
 

 

Tehát a föntiek miatt a továbbiakban az októ-
ber 6-dikai emléktúra tisztán Au®iga prog-
rammá vált. Ez nem azt jelentette, hogy most 
megsértődtem volna és elzárkózok az őszinte 
megkeressek elől.  
A gyermekkönyvtár akkori vezetőjének, (Tele-
ki Józsefné) ilyen megkeresése kapcsán csat-
lakoztunk az Országos Könyvtári Napokhoz. 
A gyermekkönyvtár később is keresett hasonló 
kéréssel, azonban ezt nem megfelelő helyen 
(egy névbitorló szervezetnél) tette meg, ezért 
a kapcsolatunk egy időre megszakadt. 
(A civil kavalkádon az ott megjelenő Au®iga 
nevet bitorló civil szervezetnél próbálkoztak, 
azonban azt a választ kapták tőlük, hogy „az 
Auriga nem foglalkozik emléktúrákkal, ez a 
szervezet már nem az a szervezet”. Így aztán 
ez az együttműködés megszakadt egy véletlen 
találkozásig. Azt követően az Au®iga, vetí-
tett-képes előadás megtartásával, kerékpártú-
ra szervezéssel ismét részt vett az Országos 
Könyvtári Napok helyi programjának emelé-
sében.) 
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Vörössipkás Túra 

Bár az (időrendi felsorolást figyelembe véve) előző, az október 
6-dikai emléktúrával kellene befejezni az állandó Au®iga-
programok sorát, mégis a Vörössipkás Túra előtt említettem, 
mert a Vörössipkás az előző ötletéből, annak kiterjesztése 
nyomán jött létre.  
Jelen esetben is fontos szempontok voltak az: Élmény, az emlé-
kezés, a kiválóság. Ez volt az első olyan program, amit tisztán 
virtuálisan terveztem meg. 
A 2008-tól rendszeresen megrendezésre kerülő programtól sok 
minden megtalálható az alábbi weboldalon, illetve az ide be-
másolt plakátokon. 
( http://www.szefe.info/szefe/program/vorossipkas/ ) 
 

 
 

Ezt az első plakátunkat csak azért másoltam ide, mert az általam kreált látványt később egy par-
lamenti párt plagizálta el… (talán ráismer valaki). 
 

Ha már plagizálás szóba került, had említsek egy másik gusztustalanságot: 
Néhány túrát követően megkeresett egy volt katonatiszt azzal az ötlettel, hogy amennyiben a plaká-
ton elhelyezem az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete és a Civil Városmarketing Kerekasztal nevét, 
akkor olyan katonákat tudna „toborozni”, akik „zárt menetoszlopban” tennék meg a túra távját (va-
lószínűleg az első túránkról közzétett furulyaszóra történő gyaloglás adta a számára az ötletet), va-
lamint, mint lényeges „városmarketing” elem, ez a program komoly nyilvánosságot kaphatna.  
Az ötlet jónak tűnt, azonban azok közül a katonák közül, akiket ő szervezett, senki nem volt hajlandó 
menetoszlopban masírozni egy lépést sem, inkább az útvonal menti kocsmákban ragadtak le folya-
matosan (ez is szép teljesítmény, csakhogy az Auriga alapszabályával ellentétes hozzáállás). A vá-
rosmarketingnek pedig a jelek szerint valami teljesen másra volt szüksége, mint a Vörössipkás Túra 
kiválósága által a fiataloknak átadható élményekre, erényekre. 
 
A következő oldalt ennek a témának szenteltem… 
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----- Original Message -----  
From:  Szekeres Ferenc  
To: zoltán szabovik ; gulyás ottó 
Sent: Tuesday, January 17, 2012 5:07 AM 
Subject: Túra és egyéb programok 
 

Tisztelt Címzettek! 
  

Az elmúlt napokban történteket követően szeretném tisztázni hogy a  
  

-Vörössipkás Túrával korábban együtt említett szervezetek (az AURIGA Sport és Szabadidős 
Klubbal, a Városmarketing Kerekasztal és az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete) a továbbiakban, a 
"reklámozáson" túl, mivel kívánja elősegíteni ennek a programnak a megvalósulását? 
  

-Kire milyen konkrét feladatok ellátásában lehet számítani (a "reklámozáson" túlmenőleg)? 
  

Kérem, hogy a föntiekkel kapcsolatban szíveskedjetek mihamarabb nyilatkozni, annak érdekében, 
hogy a túrával kapcsolatban ménél előbb korrekt információkat lehessen kiadni. 
  

Az általam szervezett további programokat illetően (a fönti témákban) ez úton kezdeményezek egy 
megbeszélést január 19-dikén 17 órára a Civil Házba. Ezzel kapcsolatban kérnék egy visszajelzést, 
hogy kire számíthatok. 
  

Üdvözlettel: SzeFe 
 

 
Amikor többször is rákérdeztem, hogy „mégis most aztán hogyan tovább”, nem kaptam választ a 
kérdésemre, ezért az itt mellékelt plakátot megszűntettem és a következő oldalon bemutatottat 
rendszeresítetem a program híreléséhez.  
 
A helyzetet súlyosbította, hogy tudomásomon kívül téves információkat kezdtek el híresztelni erről 
a rendezvényről, ezért nyilatkozatot voltam közzétenni az interneten. (Ezzel kapcsolatban lásd még 
„A változások kora” részben bemutatott  

„ Sent: Thursday, January 12, 2012 6:34 AM             Subject: Re: Meghívó” jel ű levelemet.) 
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Néhány éve a MÁV lehetővé tette a Szolnoki csata első komolyabb ütközetének helyszíne, az Indó-
ház megtekintését. Azóta az épület fölújításra került, az új „tulajdonos” REPTÁR, 2017-ben szin-
tén lehetővé tette a túra résztvevői számára a területre történő bejutást. 
Tekintettel arra, hogy az évek során, a túraszervezésnek köszönhetően, a Szolnoki Csatával kap-
csolatban jelentős tudásanyag került a birtokomba, ennek egy részét könyv formájában osztottam 
meg az érdeklődőkkel. (Lásd „A tapintható múlt”-at a „kiadványok” részben.) 
Végül ide másolok egy beszámolót az eddigiekben „legautentikusabbra” sikerült túránkról: 

 

�����
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Au®iga Vörössipkás Túra 2016 

 
Lovak jellegzetes izzadságszagát hozza felénk a szél. Valószínűleg Hannover-huszárok haladhat-
nak a közelünkben, de ebben a fene-nagy sötétségben, a szagon és az állatok időnkénti fel-
felhorkantásán kívül semmi egyéb sem utal a jelenlétükre. 
Valahol hátul, a fogatosok élénken, de halkan biztatgatják az ágyúk elé fogott paripáikat. A tüzé-
rek, pattantyúsok minden bizonnyal a kerékküllőknek feszülve segítik a hatalmas sárban lépten-
nyomon elakadni készülő lövegek mozgását. Csak néha hangzik föl egy-egy visszafojtott szitok-
szó, egyébként csöndben menetel a hadtest. Bezzeg, néhány óra elteltével, mikor beérünk Szolnok-
ra, lesz itt majd haddelhadd, ha a dobosok verni kezdik a sturmot…! 
Holdfényesebb éjszakán, előre tekintve látni lehetne az élen lovagló Damjanich nagy busafejét, 
most azonban még a szomszédos bajtárs elgyötört pillantásának villanása sem ér el hozzám ebben 
a mindent magába szívó nyirkos sötétségben. Összeszorított fogakkal, bornyúnkkal a hátunkon, 
nehéz augustin-rendszerű puskánkkal a vállunkon, némán dagasztjuk a sarat. A sárcuppogáson kí-
vül, csak a felszerelés időnkénti egymáshoz ütődése, jajongása hallik nagyritkán. 
- Legalább az időjárással szerencsénk van. Napok óta szakad, de most legalább kegyeibe fogadott 
az ÚrIsten bennünket, hogy ilyen gyönyörű sziporkázó eget rendelt fölibénk. – mormogja valaki a 
közelemben.  
Aztán még hozzáteszi sóhajtva: 
- Csak ez az átkozott hideg ne lenne… 
Parancsnokunk, szegről-végről magával Viktória angol királynővel is rokonságban lévő Leiningen 
gróf, úgy halad itt köztünk, mintha néhány napja nem is őt fogták volna el Cibakházánál azok a 
gazember osztrákok, akik nem átallották őt huncutnak nevezni és akit csak nagy nehézségek árán 
alig tudtunk kimenekíteni szorult helyzetéből. Azóta a legényeivel kapcsolatban valami 
„haláltmegvető bátorságot” emlegetnek, ami teljességgel érthetetlen a számomra, mert mit nekünk 
néhány ördögfajzat, abból a nyikhaj császári-királyi zászlóaljból… 
…Talán valahogyan így kezdhettem volna 167 évvel ezelőtti tudósításomat erről a „túráról”, most 
azonban nem sok időm van a további mélázásra, merengésre, mert a Nagy-rét mentén haladtunk-
ban, valamelyik közeli tanyából, egy valóságos kutyafalka ront ránk acsarkodva. Szerencsére szá-
mítottunk hasonló atrocitásokra, ezért ki-ki, szántszándékkal erre a célra magánál tartott túrabottal, 
husánggal kezdi lapogatni a loncsos bandát, valódi helyük eszükbe-hozatalának érdekében. Érez-
zük, hogy most nem babra megy a játék és nem is egy egyszerű dolog megoldásába csöppen-
tünk… Kitartóan és már-már hősiesen kell küzdenünk a megmenekülésünkért. Szerencsére a ve-
szett lármára föleszmélt gazda parancsoló szava besegítve a tusakodásba, rövid úton lecsitítja, 
visszarendeli az ebeket. A továbbiakban semmi egyéb nem zavarja meg az egykori honvédek ma-
sírozását idéző hangulatot.  
A Tisza magas vízállása miatt most szóba sem jöhet a megszokott útvonalunk az ártéren keresztül, 
ezért számunkra ismeretlen környezetben, a jó szerencsénkben, nomeg az intuíciónkban bizakodva 
próbálunk egyre közelebb kerülni Vezseny fényeihez. A kísérteties csöndet, az időnként vészjóslóan 
fölhangzó bagolyvijjogás teszi még kísértetiesebbé. Hébe-hóba, (a hangjukból ítélve), talán vadlúd-
csapatok húznak el fölöttünk. (Vajon hova tartanak és miként tájékozódhatnak ezek az állatok ebben 
a vaksötétben?) Vendégmarasztaló sárban, a közeli facsoportok sziluettje között, az Orion (stíluso-
sabban mondva a Kaszás, vagy még inkább Nimród) csillagképpel a hátunkban haladunk. 
A vörössipkások korát csak kicsivel megelőzően élt Kantot idézve: fölöttünk a csillagos ég látvá-
nyával, szívünkben a kategorikus imperatívusz érzésével keressük a járható utat. Aztán, mire Vár-
kony előtt elérjük Endre királyunk „udvarházát”, sűrű felhőréteg telepszik fölénk, így a csillagok 
eltűnnek ugyan, de az érzés (meg)marad bennünk.  
A helyzet nem változik hajnali 3-ig, (sőt az érzés tekintetében azt követően sem), mire Szolnoknál 
a túránk végére érünk. Hajnalhasadtára újból megered az eső. 
Másnap, a kutyakalandban tanúsított helytállásáért, Szekeres Ferenc Gergő és Farkas Imre 
„Au®iga-Bátorság” emlékoklevélre, valamint a túra többi résztvevőjével együtt rendkívüli előlép-
tetésre kerül felterjesztésre. 
 

Kép és szöveg: Szekeres Ferenc vörössipkás ezredes (Au®iga Centrum Tagság) 
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Május 1. kerékpározás & Majális 

Már nem is emlékszek pontosan, mikor kezdődött ez a „kapcsolat”. 
Mivel éveken keresztül alpintechnikával foglalkoztam, kézenfekvő volt a dolog, hogy ilyen jellegű 
élményeket „szolgáltassak” az ezt igénylők részére. Ezért aztán néhány éven keresztül a „kajakos-
öltöző” és a „körcsarnok” között lévő állványzaton kötélmászásra, -az alpintechnikában, vagy 
még inkább barlangászatban elengedhetetlen technika megtapasztalására- adtam meg a lehetősé-
get a majálisra kiérkező érdeklődők számára. 
Később, szintén a Tiszaligetben, gyerekek részére (ingyenesen) üzemeltettem kötélcsúszdát. Fon-
tosnak tartottam, (mint ahogyan a sporttáboraimban is), hogy minél több gyerek tapasztaljon meg 
egy bizonyos érzést, élményt… 
Ezt követően kerültem kapcsolatba Szautner Jánossal, az MSZOSZ helyi képviseletétől. Utána éve-
ken keresztül, az ő igényeiknek megfelelő programokat, elsősorban kerékpáros rendezvényeket 
prezentáltam a majális programjai közé. 
A rendezvény „gazdacseréjének” következtében ez a fajta tevékenység is „önállóvá” vált… 
De lássuk az ide vonatkozó történelmet: 
 

BESZÁMOLÓ A MÁJUS 1-I AURIGA KERÉKPÁROS TÚRAVERSENY RŐL 
Helyszín és táv: 
Szolnok, Alcsi Holt-Tisza körül 35 km. 
Kb. 8 km földút a többi aszfalt. 
 

Eredmények (a legjobb idők): 
60 év fölötti  :  Pécsi Rezső (68 éves) (Budapest)  1 óra 44 perc 36 mp 
40 év fölötti  :  Nagy István (45 éves) (Paks)  1 óra 24 perc 50 mp 
Férfi felnőtt :   Kovács Zoltán (29 éves) (Szolnok) 1 óra 07 perc 14 mp 
Férfi ifi :   Sebő Viktor (17 éves) (Szolnok) 1 óra 07 perc 18 mp 
Nők :    László Katalin (23 éves) (Szolnok)  1 óra 30 perc 15 mp 
A legutolsó befutó ideje: 1 óra 49 perc 23 mp. 
A nagyszerű időjáráson és a jó hangulaton kívül egyéb említésre érdemes esemény nem történt. 
Egy jó túra volt, ahová a későbbiekben másokat is szeretettel várunk. 
 

A jutalmazáshoz az alábbiak ajánlottak föl díjakat: 
Herbály Imre a JNKSZ Megyei Közgyűlés alelnöke, a Falusi Turizmus Egyesület megyei elnöke, 
a Tiszatavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, a szolnoki Völgyi Sándor „LOVAK” cí-
mű alkotását. 
A Sooters fotóüzletet üzemeltető Sztárfotó Kft egy Sooters BF-116 típusú fényképezőgépet. 
A JNKSZ Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság könyveket. 
A lakitelki székhelyű Termofarm Progas Kft különféle tárgyakat. 
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E G É S Z S É G  +  C S A L Á D  +  S P O R T  +  E G É S Z S É G  +  C S A L Á D  +  S P OR T  
A U R I G A  S P O R T R E N D E Z V É N Y E K  

T i s z a l i g e t ( S z o l n o k ) 1 9 9 9 .  m á j u s  1 .  
Délelőtt tesztlapok, gyalogos-kerékpáros túra és verseny,  

délután kerékpáros terepversenyek. 
Program: 
8.oo-tól    Gyülekező (az Olaj csarnok és a teniszpályák között, a Tiszaligetben) 
                a "Kresz teszt" és az ÁNTSZ "Egészséges életmód" szellemi totó kitöltésének kezdete 
9.oo         Túra verseny rajtja  (a versenyen kívül túrázók 12.oo-ig folyamatosan indulhatnak) 
13.3o       Kresz teszt kitöltésének zárása (a tesztet kitöltők futamonként 5 mp időjóváírást kapnak) 
14.oo       Kerékpáros terepverseny első rajtja  
17.oo-körül Eredményhirdetés (várhatóan a majális ünnepi színpadán) 
A versenyzők között 24 db, a biztonságos kerékpározáshoz és túrázáshoz szükséges értékes 

ajándék kerül kisorsolásra ! 
Az első 100, "Egészséges életmód" totót helyesen kitöltő szolnoki általános iskolás külön ju-

talomban részesül! 
Bővebb információ: 

 
 

Főtámogató: az Ifjúsági  és Sportminisztérium, a Gazdasági Minisztérium 
és a Szolnok Városi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 

Támogatók: 
MSZOSZ, 1C. Bt, Gourmand Sütőház, Szolnoki Sütőipari Rt. ,  
JNK Szolnok Megyei ÁNTSZ, Szkarabeusz '98 Bt. 

A verseny értékelése: 10 év alatti, 10-14 éves, 14-18 éves, 18-40 éves, 40 év fölötti korcsoportok 
nemek szerinti.  
Részvétel: 14 év alatt írásos szülői engedéllyel, 12 év alatt szülői kísérettel. 
A versenyzők számára üdítőt, a túrázók és egyéb megjelentek részére büfét biztosítunk. 
Az ASSK tagjai részére a nevezés és a túrákon való részvétel ingyenes.  
Nevezési díja versenyzőnként kerékpáros túraversenyre 400 Ft, terep versenyekre 600 Ft. 
E G É S Z S É G  +  C S A L Á D  +  S P O R T  +  E G É S Z S É G  +  C S A L Á D  +  S P OR T  

T Ö B B E T  L E G Y Ü N K  E G Y Ü T T  G Y E R M E K E I N K K E L !  
Történelem 
Az 1998 évi rendezvénysorozat célja az volt, hogy a versenysorozat eredményeként, a versenyek 
alkalmával elsajátított KRESZ ismereteknek és a megszerzett ügyességnek köszönhetően, a baj-
nokságon részvevők körében csökkenjenek majd a kerékpáros közúti balesetek, ami a vakáció 
kezdetére időzített befejezést figyelembe véve minden iskolás korú gyereket nevelő család számá-
ra fontos lehet. A rendezvények megvalósításához a Sport Alaptól 30.000 Ft-ot, a JNKSZ Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottságtól pedig a nevezési díj támogatáson kívül tesztlapokat és ajándékokat 
kaptunk. Sajnos a szolnoki önkormányzat nem adott engedélyt az általunk kért városközponthoz 
közeli helyen történő megrendezésre, ezért a rendezvényeink az eredeti célkitűzéstől eltérően csak 
kevésbé érhették el céljukat, a figyelemfölkeltést. Ettől függetlenül a rendezvényeken mintegy 50 
egyéni versenyző illetve család vett részt.  
 

A rendezvény ismertetése 
A majális hagyományos programjai között olyan rendezvényt kívántunk megvalósítani, ahol a szü-
lők a gyerekeikkel együtt hasznosan egészségesen töltik el az idejüket, a gyerekeknek fejlődik az 
ügyességük, a kitartásuk, és a versenyszellem is egyre erősödik bennük. A szülők büszkék lehet-
nek csemetéik teljesítményére valamint nem utolsósorban a közlekedési ismeretek és az egészsé-
ges életmód tekintetében is gyarapszik a résztvevők ismerete. 

S P O R T  É S  S Z A B A D I DŐ S  K L U B  
a fiatalok egészséges fejlődéséért! 

Hungary 5000 Szolnok Ispán krt. 9. 7/6.   Tel.: (36) 56/ 372 248 
Web lap: http://www.externet.hu/kaland   E-mail: aurigask@mail.externet.hu 
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A fönti célok elérése érdekében délelőtt egy nevezési díjhoz nem kötött kerékpáros/gyalogos túrát, 
egy nevezési díjhoz kötött 28 km hosszú kerékpáros túraversenyt, délután pedig nevezési díjhoz 
kötött, három fordulós kerékpáros terepversenyt bonyolítottunk le. A rendezvény ideje alatt általá-
nos iskolások számára "egészséges életmód" totót (a JNKSZ Megyei ÁNTSZ megbízásából) és 
közlekedési ismereteket igénylő tesztlapokat töltettünk ki. 
A rendezvény "elérhetőségét" jelentős nevezésidíj kedvezményekkel segítettük elő. 
A túrázáshoz és a túraversenyhez a tájékozódás elősegítése érdekében külön erre az alkalomra ké-
szített térképvázlat került kiadásra. 
 
Támogatók 
Az Ifjúsági és Sportminisztérium és a Gazdasági Minisztérium mellett az 1C Bt., a Gourmnad Sü-
tőház, MSZOSZ, Szolnoki Sütőipari Rt., Szkarabeusz '98 Bt. elsősorban természetbeni juttatások-
kal támogatta a rendezvényt. Az ÁNTSZ egészséges életmóddal kapcsolatos tesztlapot állított ösz-
sze számunkra és vállalta a helyesen kitöltők jutalmazását. A lebonyolítást az Auriga Sport és Sza-
badidős Klub végezte. 
 
Nyilvánosság 
A Majális programjai között szerepeltetett rendezvény az egyébként megszokottnál is nagyobb 
nyilvánosságot kapott. További lehetőségként plakátainkat eljuttattuk a környék iskoláihoz, írott és 
elektronikus médiájához, igénybe vettük az ÁNTSZ eü. felvilágosító tevékenység elősegítésekor 
használt kapcsolatrendszerét, levél útján információt szolgáltattunk az érdeklődőknek, saját címlis-
tában szereplőknek és falragaszokat helyeztünk el a város területén. 
 
A rendezvény értékelése 
A délelőtti 28 km hosszú túraversenyre és a délutáni (változatos terepeken három fordulóból álló) 
terepversenyre 34 rajtszámot osztottunk ki (ezek a résztvevők egy KRESZ tesztet is kitöltöttek), de 
4 fő indult versenyen kívül is. Az ÁNTSZ tesztlapját 90 általános iskolás gyerek töltötte ki.  
A résztvevők zöme a rendezvényt közös családi programként igénybe vevő családok 12 év alatti 
tagjaiból került ki (12 résztvevő), a 12-18 év közötti "középkategóriás fiatalok" családtól függetle-
nül, önállóan érkeztek, a 18 év fölötti korcsoportot 3 fő kivételével a szülők alkották. 
A versenyeken a Gördögök SE, az ASSK tagjai illetve egyesületen kívüli szolnoki résztvevők in-
dultak. A támogatóknak és a kitűnő időjárásnak köszönhetően, az üdítővel, péksüteménnyel, cso-
koládéval jól ellátott rendezvény igazi majálisi hangulatban zajlott. A versenyek hasznos színfoltot 
képviseltek a Majális megszokott programjai között. 
Sajnos a mi programunkkal egyidőben két másik helyen is zajlott kerékpáros rendezvény, ami  mi-
att potenciális érdeklődőt veszítettünk. 
 
Eredmények 
Túraverseny 
Felnőtt ffi: Kovács Zoltán  (54' 30'')           nők: Bathó Rita (1h 18' 12'') 
Gyerek 2 fiú: Jarczynski Miroszláv (1h 36' 45") 
Gyerek 1 fiú: Gulyás Zoltán  (1h 38' 12'')   lányok: Zsigmond Adrien (2h 25' 10'') 
 

Terep (a három forduló összesített időeredményei alapján) 
Felnőtt ffi: Bartos Zoltán (2' 11'')              nők: Bathó Rita (2' 43") 
Gyerek 2 fiú: Jarczynski Miroszláv (2' 28'')(csak 2 másodperces előnnyel) 
Gyerek 1 fiú: Gulyás Zoltán  (2' 55")      lányok: Bakó Réka (3' 07") 
 
A támogatás fölhasználása 
A támogatást elsősorban a rendezvény magas szintű ellátására és a biztonságos kerékpározáshoz, 
túrázáshoz szükséges tárgyak díjazáshoz szükséges vásárlására fordítottuk. 
A saját erő és a támogatás felhasználásának tételes kimutatása a mellékletek között található. 
 

Szolnok, 1999. május 7. 
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(2002) 
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Az Auriga Sport és Szabadidős Klub rendezésében, 2003. május 1-jén a következő „Kerekezz a 
Kiskegyeddel” túra került lebonyolításra.  
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„Csak akkor olvasd tovább ezt a szöveget, ha unod már a zajos, lökdösődő tömeget, ha családias 
hangulatban, nyugalomban akarsz Majálisozni... !”- így kezdődik a program folyamatosan elérhe-
tő ismertetője az interneten. 
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A kerékpáros túraverseny így vált fokozatosan, előbb egy kerékpártúrává, amin alkalomadtán 
komplett iskolai osztályok is részt vettek, később „örömkerékpározássá”, (ami azt jelenti, hogy a 
túra napján, a megjelentek igényeinek figyelembevételével alakítjuk ki a túraútvonalat), valamint 
pecsenyesütéssel, kemencés ételek készítésével egybekötött „családi” majálissá. 
Jelenleg ez utóbbi szemléletet követjük és nagyszerű túrákat csinálunk a Tisza-, Zagyva ártereibe, 
tanösvényeken és egyéb érdekes helyeken a környéken. 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/59 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 
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ApaNap 

Úgy gondolom, hogy minden felelőséggel gondolkodó ember számára nyilvánvaló az általános 
emberi értékrend, ezen belül a családok, (a család, mint jól bevált intézményrendszer) válsága. 
Napjainkra az apák szerepe óriási mértékben degradálódott, minek következtében (is) a fiatalok 
nevelési problémái általánosnak mondhatók, a „deviáns magatartási modellek” egyre inkább elő-
térbe tolakodnak. (Ennek okainak és igencsak távolra mutató következményeinek kifejtésébe itt 
most csak azért nem megyek bele, mert ez igen messzire vezetne, valamint a második kötetben kü-
lön fejezet foglalkozik a témával.) 
Minden olyan család (elsősorban apák és gyermekeik) csatlakozását várjuk, akik átérzik a szóban 
forgó probléma súlyát, valamint egy egész napot rászánva, hasznosan kívánják azt eltölteni a 
gyermekükkel (is).  (SzeFe) 
 

Azt hiszem 2005-ben ezzel kezdődött ez a „projekt”: 
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Valahogy ezek mentén a gondolatok mentén indult az egész: 
Egyetlen dolog van amiért érdemes megszületni, (sőt a természet is kizárólag ezért hozott létre 

bennünket); APÁNAK lenni (semmi másért nem vagyunk a világon)! 
Minden férfinak lehet gyereke, de Apa csak a különlegesekből lesz! 

Az embernek számtalan gyereke lehet, de Apja csak egy van! 
Meg, hogy ez a téma fontos és nem fordítanak rá kellő figyelmet. 
Természetesen az ApaNap nem véletlenül került a Gyermeknap mellé és nem véletlenül neveztem el 
ApaNapnak és nem „apák napja”-nak. 

 
 

 
 

 
Nem akarok itt most sokat beszélni erről. Az interneten sok minden megtalálható ezzel kapcsolat-
ban. Talán csak egy érdekességet említek meg. Történetesen azt, hogy mi voltunk a Damjanich 
uszoda utolsó vendégei egy éjszakai fürdőzés keretében. A következő napon kezdték el lebontani az 
uszodát. 
 

    
 

Az eltelt évek alatt sok bizniszprogram is indult a témában, a mi rendezvényünk megmaradt az 
eredeti koncepció szerint. Az utóbbi években kizárólag a saját erőnkre hagyatkozva szervezzük és 
rendezzük ezt a programot. Korábban elsősorban Turisztikai és Szabadidő Központ vezetője, Bíró 
Árpád, a Gourmand Sütőház tulajdonosa Kertes József és felesége, a Marcipán Cukrászda tulaj-
donosa, Móra László, a Rendőr Fő-kapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának dolgozói, vala-
mint Három Anikó és táncos lányai segítették elő a sikeres és változatos program megvalósítását. 
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Ilyen emléklapot kaptak a 2008-as ApaNap segítői: 
 

 
 

Elismerésül 
a 

Szolnoki Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány 

 

részére 
 

a hagyományos szülőtudat ápolása,  

az apaszerep fontosságának hangsúlyozása  
érdekében  

2008. május 24-25.-én megrendezett,  
 

II. Auriga APANAP  
 

magas színvonalú megvalósításához  
nyújtott hatékony és önzetlen segítségéért. 

 
Szolnok, 2008. május 27. 

 

Szekeres Ferenc 
www.apaklub.hu                            Auriga SSK  
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SzentIván Éj 

 
2012-től rendezzük ezt az elég sajátos programot, ami az ashram üzemeltetésének idejéből maradt 
meg. A korábbiakban említettekkel ellentétben ez nem „tömegprogram”, hanem az erre fogéko-
nyak szűk közösségének „intim” időtöltése… 
De ez nem azt jelenti, hogy bárkit is kirekesztenénk az élmény megtapasztalásából… 

Hagyományteremtőnek szánt programok 
Eddig tartott a hosszú évek óta rendületlenül megrendezett rendezvényeink bemutatása. 
A következőkben olyan eseményeket veszünk sorra, amiket hagyományteremtő szándékkal indítot-
tunk, azonban elsősorban a „közeg” jószándékának hiánya miatt a kezdeményezés elkallódott. 

Túlélőversenyek 

Az első túlélőversenyről részletesen beszámoltam a „Bevezető”-ben. Természetesen ezt a tevé-
kenységet tovább folytattuk új helyszíneken, (pl. a Malomszögben), azonban a dolog természetsze-
rű költségességének és a külső anyagi források hiányának következtében ez a kezdeményezés 
előbb-utóbb törvényszerűen dugába dőlt… A teljes „kapuzárásig” azért voltak még szép napjaink, 
mint például az alábbiak, aminek egy kísérleti logóját másolom be ide. 
A program elősegítői közül a Turisztikai és Szabadidő Központot, illetve NEFAG Rt-ből Dégi Zol-
tánt és De Jonge Gábort kell megemlíteni. 
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Az Au®iga mindig kiemelt figyelmet fordított a rendezvények ellátására. A pályázati pénzek jelen-
tős részét fordítottuk a résztvevők számára biztosított üdítők, édességek, szendvicsek, egyéb élelmi-
szerek beszerzésére és megfelelő „tálalására” Nem volt ez másképpen kint a „vadonban” sem…, 
ahol / amikor a program segítőit, a versenyzők kísérőit láttuk vendégül egy sajátos „partyn”. 
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MEGHÍVÓ  

Az Auriga Sport és Szabadidős Klub szeretettel meghívja  
Önt, illetve Képviselőjét  

1998. július 25-én (szombat) 18 órára 
 a II. Auriga Trophy túlélőverseny, teljesítménytúra szakaszának befutójakor megrendezésre kerülő  

„Nomád Partyra”. 
Helyszín: Szolnok mellett a Kisgyepi Szivattyútelepnél, Zagyva töltés környéke 
Megközelíthetőség:  
a Széchenyi gimnázium mögötti kerékpáros pályától induló, csatornapart menti földúton; vagy a 
Kaán K. út végén a Zagyva töltésen Zagyvarékas irányába haladva 
Program:  
A verseny és a speciális szakasz ismertetése 
A túra szakaszról befutó versenyzők fogadása 
Szalonna- és pecsenyesütés 
Kérjük az alkalomhoz illő öltözetben történő megjelenést (tréningruha, edzőcipő, farmer, bakancs, 

és hasonlók) ! 
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A dokumentumok keresgélése közben több beszámolóra is bukkantam. Ez nem egyedi jelenség, hi-
szen annak idején több felé is küldtem összegzéseket, értékelőket, beszámolókat és a kívánalmak-
nak megfelelően azt különböző hosszban, stílusban és információtartalommal szerkesztettem meg. 
Lássunk ebből néhányat a második túlélőverseny kapcsán, válasszon belőlük mindenki a saját ked-
ve szerint: 
 
Klubunk 1997 végén alakult zömében az I. Auriga Trophy rendezőiből és ennek a versenynek a 
szellemiségével szimpatizálókból. 
Céljaink között szerepel a hagyományos emberi értékrend megőrzése és védelme (erő, bátorság, 
kitartás, ügyesség, egyéniség, kreativitás, intelligencia és minden olyan tulajdonság ami őseinket 
kiemelte az állatvilágból valamint lehetővé tette a faj életét mind a mai napig), napjaink pénzköz-
pontú, teljesítményorientált, számító egyéni érdekek által diktált és a köztudatba sulykolt torz ér-
tékrendjével szemben (úgymint puhányság, öncélúság, pénzközpontúság, egysíkúság, szükséglete-
ken felüli fogyasztás, kontraszelekció, stb.)  
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a fiatalokat megismertetni egy, már-már feledésbe menő 
egyszerű, hagyományos életformával, ami sokak megítélésével szemben nem jelenti szükségkép-
pen a boldogtalanságot.  
Az üzlet által diktált, a média által „megcsinált példaképek” helyett, az általunk rendezett verse-
nyeket felhasználva, valóságos értékekkel rendelkező példaképeket próbálunk felkutatni. Így ke-
rült sor a 24 órás futásunkra és kerékpározásunkra, kerékpáros túra és terepversenyünkre, 
duatlonversenyünkre, túlélőversenyünkre, (amiken külön távokat kijelölve lehetővé tettük a szeré-
nyebb képességekkel rendelkezők indulását is). A versenyeken és a rendszeres sportfoglalkozáso-
kon kívül szerveztünk nyílt gyalogos és kerékpáros túrákat valamint, a „test és a lélek egységének” 
szellemében, hogy ne csak a testi képességek fejlődjenek, előadásokat és kiállításokat is. Elsősor-
ban a sportrendezvényeinkre jellemző az, hogy igyekszünk az egyén képességeinek nem a meg-
szokott határai között megmaradni (gyerekek nagyon élvezik a számukra szokatlan körülmények 
között végrehajtott feladatokat, miáltal képességeik hatványozottan fejlődnek). Nálunk nincsenek 
vesztesek és ellenfelek, hiszen mindenki saját gyarlóságai, félelmei, hiányosságai ellen küzd leg-
inkább. 
Az elenyésző támogatottságnak „köszönhetően” büszkék lehetünk arra, hogy rendezvényeinket ki-
zárólag önerőből rendezzük (tevékenységünk talán ettől válik igazzá), bár e büszkeséget szívesen 
megosztanánk másokkal, ha a megfelelő támogatás által rendezvényeinket magasabb színvonalon 
rendezhetnénk. 
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II. AURIGA TROPHY 1998 
Könnyű a nőknek! Ők számtalan szépségversenyen mutathatják meg nőiességüket. Persze a jó üz-
let reményében a férfiak számára is egyre több hasonló versenyt rendeznek, de ami jól állt Aphro-
ditének, Hérának és Athenének, az vajon nem visszatetsző ha Párisz csinálja? A fiaink vajon (a 
„magánszférán” kívül) hol bizonyíthatják férfiasságukat, ami kromoszómaképletükből adódóan 
minden bizonnyal közelebb áll egyéniségükhöz, mint az öncélú bájolgás, magamutogatás. 
Először csak egy olyan versenyt akartunk csinálni ami kifejezi a férfiasságot, ami nagyon „tökös” 
(ha nem szalonképes a kifejezés kérem szíveskedjen kihúzni) ..., és ez talán sikerült is a Tiszát 25m 
magasságban átívelő, közel 200m hosszú csigás drótkötélpályán való átcsúszással, az éjféli bú-
vármerüléssel és futással keresztezett kilométernyi úszással, a homokbányában történő 
kerékpárcrossal, a hajnali „bozótjárással” és egy sor más olyan programmal, amire normál földi 
halandót csak igazán nehezen lehet rábeszélni. 
Aztán jött a második, idei rendezvény ami maga volt a 48 órányi megméretés, amihez azonban kellet 
a természet nagylelkű segítsége is mert, hogy az első napi terepfutást követő teljesítménytúra útvo-
nalán a Tisza árja helyenként több kilométer széles tengeri akadályt képezett két tájékozódási pont 
között, máshol nyakig érő mocsárpályán kelhettek át a versenyzők, vagy a vízben gázolva csak bo-
zótvágó késsel juthattak előre a sűrűben. És mindehhez járult az agyat szikkasztó napsütésben vibrá-
ló levegő, valamint a megállás nélkül buzgólkodó szúnyoghad. Röviden, pusztán a természet kegye-
iből adódóan egyik pillanatban az őserdőben, a másikban a sivatagban érezhette magát az aki elin-
dult a II. Auriga Trophyn. Az összképet, csak a krokodilok illetve az oroszlánok sajnálatos hiánya 
rontotta egy kicsit. Nem csoda, ha a mezőnyből néhányan besokaltak és feladták a versenyt. 
Az utolsó délelőtt falmászása, lövészete, farönkhordása, vízi átkelése és még néhány „furfangos” 
feladata az előző naphoz képest csak üdülésnek számított. 
A nemzetközi mezőnyben a terepfutást Kotsis Tibor (Székesfehérvár), a teljesítménytúrát Haran-
gozó Attila (Cserkeszőlő), illetve csapatban Dr Hegedűs György-Dr Király Zoltán-Simon Sándor 
(Budapest), a speciális szakaszt Gyalai Oszkár (Tószeg) nyerte. 
A következő túlélőversenyünkre már várjuk a jelentkezőket. 
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II. Auriga Trophy  
(terepfutás, teljesítménytúra, túlélőverseny) 

Végre lenyugodott a teljesítménytúra napja! A hőség csillapodott, a természet elcsendesedett. A 
mezőny java még a sötétség beállta előtt nekiindult a több mint 60 kilométeres távnak, amin az al-
földi táj és a Tisza-Zagyva árterének legjellegzetesebb sajátosságaival ismerkedhetnek meg a 
résztvevők.  
Már a bevezető terepfutás is sejtetett valamit ezekből az úgynevezett sajátosságokból. Az árvízvé-
delmi töltésen szikrázott az ember szeme a nap hevétől, az erdőben nehéz volt eldönteni, a csalánt, 
vagy az ösvényre nyúló ágakat kerülje e inkább, időnként pedig már az is örömre adott alkalmat, 
ha a megnövekedett légzésigény kielégítéséhez némi oxigénmolekulát lehetett kivonni a vállvetve 
támadó szúnyogok közül. 
Csak a túrára jelentkezők a mindenféle „extráktól” mentes könnyített útvonalat választhatták, 
azonban a túlélőversenyen résztvevőket érni fogja még némi meglepetés az elkövetkezendő 24 
órában. Az ő (természetes akadályokkal nehezített) útvonalukon (a tiszai árvíznek „köszönhető-
en”) alkalmanként nehéz eldönteni, hogy a vízben jár e, vagy az erdőben úszik a mindenre elszánt 
versenyző. Aztán ott vannak az áthatolhatatlannak tűnő ártéri erdők ahol elkél a bozótvágó kés se-
gítsége, vagy a különféle mocsarak, vízi akadályok amik leküzdése rutinfeladatnak számítanak 
már az addigra megedződött mezőny számára. Persze a tájékozódási pontok megtalálásához nélkü-
lözhetetlen a megfelelő térképismeret és tájolóhasználat is, sőt az sem meglepő, ha úszásból star-
tolva kell megmászni egy fát, ha a fakoronába rejtett pont közelébe akarnak férkőzni.  
Az árteret elhagyva egészen más jellegű nehézségek edzik majd hőseinket. Akkorára a nap már 
magasan jár és az Alföld bogárneszezős, hőségben vibráló levegője a Szahara képét idézi legin-
kább, ahol a kitikkadt vándor már egy halovány fuvallatért is hálásan gondol az égiekre. Igen, ez 
az a bizonyos Alföld, ahol „ég a napmelegtől a kopár szik sarja” és aminek hangulatát mindaddig 
képtelenség elképzelni, amíg meg nem tapasztalja valaki. Hát most ez sikerülni fog néhányaknak... 
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Persze a megpróbáltatások között apró csodákra is számíthatnak az erre figyelmesek. A nyárfa he-
gyén imbolygó szürke gémek, gátoldalban bóklászó gólyák, peckesen békászó feketególyák, ma-
gasban keringő ragadozó madarak, az ártér vizében hömpölygő megszámlálhatatlan „törpeharcsa 
óvoda”, riadó őzek, lapuló nyulak, rikoltó fácánok, surranó siklók, zizzenő gyíkok, a fűben perce-
gő bogarak látványának élvezetéhez a versenyen kívül is kötelező az előzőekben felsorolt nehéz-
ségek zömének elviselése. 
Aki nem idevalósi, csak nehezen tudja elképzelni milyen kegyetlen lehet ez a táj, így nyár köze-
pén. Nem csoda, ha a nemzetközi mezőnyben volt aki már a futásnál „kilépett”, a túraszakasz pe-
dig tovább rostálja a résztvevők számát és a második nap éjszakáján versenyben maradt résztvevő-
ként, az indulókénál kisebb létszámú (de meglepően elszánt) csapat eteti a szúnyogokat a tábortűz 
körül, miközben ő maga buzgón sütögeti rablóhúsát, pecsenyéjét, ha van még hozzá ereje és nem 
elégedett meg néhány előkészített mustáros virslivel vagy főtt kolbásszal. 
A vasárnap délelőtt valóságos üdülésnek számít: lövészet pisztollyal, falmászás (vagy 10 méter-
nyi), csúszás csigás drótkötélpályán (úgy 100 méteren keresztül), egy kis favágás és vízi átkelés 
tutajjal, amiket néhány ügyességi feladat színesített. 
A terepfutást megnyerő székesfehérvári Kotsis Tibor, a teljesítménytúra egyéni legjobbja a cserke-
szőlői Harangozó Attila, a csapatgyőztes budapesti Dr Hegedűs György-Dr Király Zoltán-Simon 
Sándor, és a speciális szakaszon legjobb tószegi Gyalai Oszkár mellett azt hiszem mindenki büsz-
ke lehet magára, a kemény kihívás elfogadásáért és teljesítéséért.  
A verseny célja egy példaként állítható, valóságos képességekkel rendelkező (nem „megcsinált”) 
„szuperhős” megtalálása. Ennek érdekében a Szaharában, Kaukázusban, Atlanti óceánon, Kara-
kum sivatagban, magashegyek között és egyéb hasonló helyeken edződött rendezői gárdával tuda-
tosan állítjuk magasra a mércét a mezőny egyik felének. A másik fele pedig töltse kellemesen, 
hasznosan a szabadidejét, de mindenesetre mindenki érezze jól magát. 
Aki pedig kedvet kapott hozzá, és hasonlóan férfias megpróbáltatásokon kívánja bizonyítani ké-
pességeit, azok a klub címén már most jelentkezhetnek a jövő évi nagy kalandunkra, vagy egyéb 
rendezvényeinkre. 

Szekeres Ferenc 
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II. Auriga Trophy  
(terepfutás, teljesítménytúra, túlélőverseny) 

Az elmúlt évi versenyünk sikerén felbuzdulva az idén is megrendeztük sajátságos túlélőverse-
nyünket. 
De, mitől más ez a verseny mint a többi? 
Bátorságot, erőt, intelligenciát, kitartást, ügyességet és leginkább elszántságot igénylő, a fizikális 
mellett jelentős mentális igénybevételt jelentő program keretében, Szaharában, Kaukázusban, At-
lanti óceánon, Kara-kum sivatagban, magashegyek között és egyéb hasonló helyeken edződött 
rendezői gárda segítségével valóságban megtörtént túlélési szituációkat modellezünk a rendezvény 
során, ahol a résztvevőket felnőttként kezeljük és zömében saját belátásukra bízzuk, hogy az álta-
lunk ajánlott teljesítési módtól eltérően milyen formában gyűrik le az akadályokat. Persze a „rázó-
sabb” részeknél erős rendezői kontroll előzi meg a nagyobb problémákat.  
A verseny célja egy példaként állítható, valóságos képességekkel rendelkező (nem „megcsinált”) 
„szuperhős” megtalálása. Ennek érdekében tudatosan állítjuk magasra a mércét a mezőny egyik fe-
lének. A másik fele pedig töltse kellemesen, hasznosan a szabadidejét, de mindenesetre mindenki 
érezze jól magát. 
Az idei verseny három jól elkülöníthető szakaszból állt, amire külön-külön is lehetett nevezni, de a 
túlélőverseny résztvevőinek mindhárom etap megtétele kötelező volt. 
Már a bevezető 6 kilométeres terepfutás is sejtetett valamit az elkövetkezendő megpróbáltatások-
ból. Az árvízvédelmi töltésen szikrázott az ember szeme a nap hevétől, az erdőben nehéz volt el-
dönteni, a csalánt, vagy az ösvényre nyúló ágakat kerülje e inkább, időnként pedig már az is öröm-
re adott alkalmat, ha a megnövekedett légzésigény kielégítéséhez némi oxigénmolekulát lehetett 
kivonni a vállvetve támadó szúnyogok közül. Az ekkor még nemzetközi mezőnyből csak egy fő 
adta föl a versenyt. 
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A túraútvonal kiadása után a mezőny java még a sötétség beállta előtt nekiindult a több mint 60 ki-
lométeres távnak, amin az alföldi táj és a Tisza-Zagyva árterének legjellegzetesebb sajátosságaival 
ismerkedhetnek meg a résztvevők. Persze ez a 60 kilométer megjelölés csak elméleti jelentőségű, 
mert a helyismerettel nem rendelkező versenyzőknek az útközbeni akadályok kerülgetésével al-
kalmanként több mint a duplájára is növekedhetett a táv. 
Csak a túrára jelentkezők a könnyített útvonalat választhatták, azonban a túlélőversenyre jelentke-
zőket érte némi meglepetés erre a szakaszra szánt 24 órában. Az ő (természetes akadályokkal ne-
hezített) útvonalukon (a tiszai árvíznek „köszönhetően”) alkalmanként nehéz volt eldönteni, hogy 
a vízben jár e, vagy az erdőben úszik a mindenre elszánt versenyző. Aztán ott voltak az áthatolha-
tatlannak tűnő ártéri erdők ahol elkélt a bozótvágó kés segítsége, vagy a különféle mocsarak, vízi 
akadályok amik leküzdése rutinfeladatnak számítottak már az addigra megedződött mezőny szá-
mára.  
Persze a tájékozódási pontok megtalálásához nélkülözhetetlen volt a megfelelő térképismeret és tá-
jolóhasználat is, sőt az sem volt meglepő, ha úszásból startolva kellet megmászni egy fát, ha a fa-
koronába rejtett pont közelébe akartak férkőzni a mezőny tagjai.  
Az árteret elhagyva egészen más jellegű nehézségek edzették hőseinket. Ekkorra a nap már maga-
san járt és az Alföld bogárneszezős, hőségben vibráló levegője a Szahara képét idézte leginkább, 
ahol a kitikkadt vándor már egy halovány fuvallatért is hálásan gondolt az égiekre. Igen, ez az a 
bizonyos Alföld, ahol „ég a napmelegtől a kopár szik sarja” és aminek hangulatát mindaddig kép-
telenség elképzelni, amíg meg nem tapasztalja valaki. Hát most ez sikerült néhányaknak... 
Persze a megpróbáltatások között apró csodákra is számíthattak az erre figyelmesek. A nyárfa he-
gyén imbolygó szürke gémek, gátoldalban bóklászó gólyák, peckesen békászó feketególyák, ma-
gasban keringő ragadozó madarak, az ártér vizében hömpölygő megszámlálhatatlan „törpeharcsa 
óvoda”, riadó őzek, lapuló nyulak, rikoltó fácánok, surranó siklók, zizzenő gyíkok, a fűben perce-
gő bogarak látványának élvezetéhez a versenyen kívül is kötelező az előzőekben felsorolt nehéz-
ségek zömének elviselése. 
Aki nem idevalósi, csak nehezen tudja elképzelni milyen kegyetlen lehet ez a táj, így nyár köze-
pén. Nem csoda ha a túraszakasz tovább rostálta a résztvevők számát és a második nap éjszakáján 
az indulókénál kisebb létszámú (de meglepően elszánt) csapat etette a szúnyogokat a tábortűz kö-
rül, miközben ő maga buzgón sütögette rablóhúsát, pecsenyéjét, ha volt még hozzá ereje és nem 
elégedett meg néhány előkészített mustáros virslivel, vagy főtt kolbásszal. 
A vasárnap délelőtt valóságos üdülésnek számított: pisztoly lövészet, vagy 10 méternyi falmászás, 
csúszás csigás drótkötélpályán úgy 100 méteren keresztül, egy kis favágás és vízi átkelés tutajjal, 
amiket néhány ügyességi feladat színesített. 
A terepfutást megnyerő székesfehérvári Kotsis Tibor, a teljesítménytúra egyéni legjobbja a cserke-
szőlői Harangozó Attila, a csapatgyőztes budapesti Dr Hegedűs György-Dr Király Zoltán-Simon 
Sándor, és a speciális szakaszon legjobb tószegi Gyalai Oszkár mellett azt hiszem mindenki büsz-
ke lehet magára, a kemény kihívás elfogadásáért és teljesítéséért.  
Aki pedig kedvet kapott hozzá, és hasonlóan férfias megpróbáltatásokon kívánja bizonyítani ké-
pességeit, azok a klub címén már most jelentkezhetnek a jövő évi nagy kalandunkra, vagy egyéb 
rendezvényeinkre. 

Szekeres Ferenc 
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III. AURIGA TROPHY 1999 (versenykiírás) 
Keressük azokat az (elsősorban) magyar férfiakat, akik úgy érzik, hogy erő, bátorság, kitartás, 

önzetlenség tekintetében megközelítik, esetleg túlszárnyalják a ma népszerű szuperférfi ideálok va-
lós, vagy vélt képességeit, ezt be is akarják, és tudják bizonyítani, hajlandók versenyre kelni a meg-
lévő bálványok “dicsőségéért”, vállalják e bizonyítással járó kihívást és nem utolsósorban kedve-
lik a nagy kalandokat!  

Szóval, keressük a Magyar Szuperhőst!  
A verseny helye:  Mátrában     Gyülekező: Mátrakeresztes Csörgő patak hídja 
 ideje: 1999. július 23. (16.oo)-25. (16.oo) Gyülekező: július 23. 16.oo-ig 
Terepfutás rajtja:  Mátraháza (a Pagoda melletti parkolóból) július 25. 12.oo 
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Az első és második szakasz időtartama kb. 36 óra. Elsősorban a nehéz és extrém terepviszonyok 
közötti útvonal jellemző rá, néhány speciális feladattal. Az utolsó részben egy kb. 8 km-es terepfu-
tás szerepel, amire külön is lehet nevezni. A verseny útvonala (a helyszínen kerül ismertetésre) a 
speciális feladatok elhagyásával egy kellemes teljesítménytúrának is kitűnő. A versenyen (a biz-
tonsági előírások, az úszni tudás és a kifogástalan egészségi állapotbetartásán túl) „semmi” sem 
kötelező. Az ellátásról mindenki maga gondoskodik. 
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24 órás futások 

Auriga 12/24 órás futóversenyek története 
  Megtett táv (km) Megjegyzés 

1998   (szintemelkedés méter) 
 Egyéni 24 órás 40 év alatti   
1 Fendrik László (39/Szeged) 209 742 m 
2 Szilva Lajos (33/PILE SC. Budapest) 111,9 399 m 
3 Tóth Ferenc (23/Szorgalmatos) 109,9 392 m 
    
 Egyéni 24 órás 40 év fölötti   
1 Varga János (46/Nyírtelek) 164,9 588 m 
2 Láposi Gyula (46/ DRSE Debrecen) 155,1 553 m 
3 Frank Tibor (49/ PILE SC Budapest) 119,7 427 m 
    
 Egyéni 24 órás 50 év fölötti   
 Katona József (54/Sűlysáp) 100,1 357 m 
    
 Csapat 24 órás   
1 Jászárokszállási Vasas SE 267 

(952 m) 
Balogh Péter (20) 
Bobák Zsolt (20) 
Guba István (18) 
Pleiveisz István (17) 
Várdai Zoltán (18) 

    
1999    

 Egyéni 24 órás 40 év alatti   
1 Tóth Urbán Tamás (37/ Auriga SSK) 212,5  
2 ifj. Reményi László (25/Miskolc) 180,2  
3 Krausz Béla (20/Nagykovácsi) 173,3  
 Nők   
1 Bathó Rita (29/Auriga SSK) 11,6  
 Gyermekek   
1 Gulyás Zoltán és Tamás (7 és 5/ ASSK) 11,6  
    
 Egyéni 24 órás 40 év fölötti   
1 Varga János (47/Nyíregyházi VSC) 173,3  
2 Láposi Gyula (48/ Debreceni DRSE) 147,8  
    
 Csapat 24 órás   
1 Vállalkozók Egyesületének Üstökös nagykö-

rös nevű csapata 
335 Makra Csaba (31) 

Lakatos István(38) 
Tóth Tibor (38) 
Bozsó István (39) 
Vigh Attila 26) 

    
2000    

 Tisza  1041cm  
    

2001    
 12 órás csapat    
1 Hódmezővásárhelyi Futókör  186 Kiss Tamás, 

Vörös Endre, 
Kisházi László, 
Görbe Zoltán 
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 12 órás egyéni 40 év alatti   
1 Ossó Zoltán (25 éves, Budapest) 126  
2 Kiss Zoltán (32/Budapest)   
3 Szamos László (23/Pilis)   
    
 12 órás egyéni 40 év feletti   
1 Fendrik László (42/Szeged) 115  
2 Maczó András (52/Budapest)   
3 Sipos István (42/Szeged)   
    
 24 órás egyéni 40 év alatti   
1 Radnai Zsolt (20/Dunaújváros) 168  
2 Szilva Lajos (36/Budapest)   
3 Tóth-Urbán Tamás (37/Szolnok)   
    
 24 órás egyéni 40 év feletti   
1 Ludvig Antal (41/Pécs) 210  
2 Frank Tibor (53/Budapest)   
3 Görög Gyula (48/Sárvár)   
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BESZÁMOLÓ AZ AURIGA 24 ÓRÁS FUTÓVERSENYRŐL 
 
Rendező:  Auriga Sport és Szabadidős Klub 
Helyszín:  Szolnok Zagyva part 
Rajt:   1998. április 18. 10 óra 41 perc 
Pálya:   hossza 1963 m, 7m-es szintkülönbséggel 
Időjárás:  Végig rendkívül csapadékos (szakadó eső rövid szünetekkel, a 4.-5. órában néhány 
  perces napsütés), nyirkos hideg (reggelre dermesztő hideg) 

Eredmények: 
Egyéni 

Név 
Kor 
(év) 

Honnan? 
Egész kör 

(db) 
Megtett táv 

(km) 
Szintemel-
kedés (m) 

Megjegyzés 

Fendrik László 39 Szeged 106 209 742  

Varga János 46 Nyírtelek 84 164,9 588  
Láposi Gyula 46 DRSE Deb-

recen 
79 155,1 553  

Frank Tibor 49 PILE SC 
Budapest 

61 119,7 427 23 óra 34-kor a mostoha 
időjárásra való tekintettel 
kiállt 

Szilva Lajos 33 PILE SC 
Budapest 

57 111,9 399 0 óra 07-kor sérülés miatt 
kiállt 

Tóth Ferenc 23 Szorgalma-
tos 

56 109,9 392 0 óra 06-kor a mostoha 
időjárásra való tekintettel 
kiállt 

Katona József 54 Sűlysáp 54 100,1 357 Az egyetlen 50 év feletti ! 

Tóth Béla 23 Szorgalma-
tos 

46 90,3 322 22 óra 42-kor a mostoha 
időjárásra való tekintettel 
kiállt 

Bakó Norbert 20 Baja 41 80,5 287 22 óra 00-kor a mostoha 
időjárásra való tekintettel 
kiállt 

Auriga Sport és Szabadidös Klub 
a fiatalok egészséges fejlődéséért! 

Hungary   5000    Szolnok   Ispán krt. 9. 7/6.   Tel.: (36) 56/ 372 248 
E-mail: aurigask@mail.externet.hu  Web lap: http://www.externet.hu/kaland 
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Ispánki Zoltán 28 PILE SC 
Budapest 

38 74,6 266 17 óra 27-kor egészség-
ügyi problémák miatt ki-
állt 

Tóth Urbán 
Tamás 

35 Szolnok    Sérülés miatt a 4. körben 
kiállt 

Csapat 
Jászárokszállási Vasas SE 
Balogh Péter     20 éves 
Bobák Zsolt      20 
Guba István      18 
Pleiveisz István 17 
Várdai Zoltán   18 

136 kör 267 km 952 m 5 fős csapat 

A sportos életvitel, az egészséges életmód és a futás népszerűsítése melletti demonstratív jelleggel, 
(nomeg a közös futás öröméért) egy „vegyes csapatban” lehetővé tettük a rendezvényen történő 
részvételt a „versenyen kívüliek” számára is, ahol egymást váltva mindenki saját igénye szerinti 
távot futhatot le. 

Egyéb eredmények: 
Egyéni 

  
Táv 
(km) 

Szint 
(m) Óra perc 

másod- 
perc 

Dr Lőke Miklós MÁV kórház főigazgató főorvosa 2 7  12 54 
Dr Szabó Tamás MÁV kórház sebész orvosa 10 70 1 00 07 
Kővári László JNKSZ Megyei Testnevelési és Sportintézet igaz-

gatója 
4 28  22 20 

Nemes Gábor A verseny ideje alatt a Zagyvaparton kocogó aki 
„beszált” a rendezvénybe. 

10 70 1 08 39 

Szekeres Ferenc Assk elnöke 2 7  11 04 
Tóth László Party Music Band zenekarvezetője az esti színházi 

előadás előtt 
4 28  21 41 

Tóth László Party Music Band zenekarvezetője az esti színházi 
előadás után 

16 112 1 46 01 

Vincze Tünde Szolamil Rt irodavezetője 8 28  43 02 
 
Család 
Dr Úri Szabó Károly 

és 
Gyöngyvér 
Károly 
Olga 

nevű gyermekei 

orvos, az FKGP országgyűlési képviselőjelöltje 
 
tanuló 
tanuló 
tanuló 

8 28  47 35 

A verseny megrendezését szolgáltatással és 
baráti segítséggel az alábbiak segítették elő: 
Bana Béla, Borsányiné Juhász Ildikó, Dósa 
István, Externet Kft, Gefker Kft, Gourmand 
Sütőház, 
MÁV Kórház, Nagy Imre, Rethmann 
Recycling Szolnok Rt, Szolnoki Sütőipari Rt 
VCSM Koncessziós Rt 
Külön kell köszönetet mondanom a lebonyo-
lításban való hatékon közreműködéséért: 
Bathó Ritának, Gulyás Ottónénak, Zsigmond 
Sándornak 
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A résztvevők több éven keresztül hasonló formátumú elismerő okleveleket kaptak az Au®iga ren-
dezvényeken. 
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Az Auriga Sport és Szabadidős Klub 1999. május 8-9-én 24 órás futóversenyt 

rendez Szolnokon. 
 

A versenydepó helye: Szolnok Tiszaliget Touring Szálló  
A rajt id őpontja: 1999. május 8. 10.oo óra 
Befutó egy nappal később május 9-én 10.oo 
A rendezvényre várunk minden olyan érdeklődőt, aki kedveli a futást és a 2000 m hosszú 
körpályán, versenyen kívül szívesen futna néhány kört a „nagyokkal”.  
A verseny megvalósításához az 1C Bt és a Touring Hotel Kft nyújt segítséget. 
 

BESZÁMOLÓ AZ 1999. ÉVI AURIGA 24 ÓRÁS FUTÓVERSENYRŐL 
 
Helyszín, időpont: Tiszaliget (szolnoki) 1999. május 8-9. 
Rendező : Auriga Sport és Szabadidős Klub (5000 Szolnok Ispán krt. 9. 7/6. Tel.: 56/ 372 248) 
Pálya: teljesen sík, 2310 m hosszú 
Ellátás: Nonstop frissítőállomás, négy meleg étkezés. 
Támogatók:  
1C Bt., Gourmand Sütőház, Szolnoki Sütőipari Rt. Szkarabeusz '98 Bt., Touring Hotel Kft 
 

Aki emlékszik még az elmúlt évi 24 órás futásunk dermesztő légkörére (végig eső, szél, hideg), az 
hasonló hangulatban ébredhetett e verseny napján is. Aztán úgy 8 óra felé a felhők eloszlottak és a 
"jegeseső" helyett végig kitűnő futóidőben zajlott a verseny. (Az eredményhirdetést követően, 11 
órakor azonban mégis csak eleredt az eső, ez azonban már senkit sem érdekelt.) 
Verseny közben sokáig úgy tűnt, szoros viadalra lehet számítani az egyéni első két helyezett kö-
zött, de Tóth Urbán Tamás végül fokozatosan és magabiztosan egyre nagyobb előnyt szerzett ma-
gának.  
Látható volt, hogy mindegyik versenyző készült a versenyre, határozott elképzelésük volt a ver-
seny lefolytatását illetőleg. Akaraterő, önfegyelem és fegyelmezettség terén mindenki  kimagaslott 
az átlagból. 
Látszott, hogy a csapatok előre megtervezett taktika szerint, (fegyelmezetten tartva magukat hoz-
zá) versenyeztek. A kiegyenlített versenyben valószínűleg a hatékonyabb taktika győzött. 
A résztvevők mindegyike a saját képességeinek tudatában, saját teherbírásuk messzemenő figye-
lembevételével versenyzett. 
A rendezvény a Sportkórház kutatásaihoz is segítséget nyújtott. 
 

Név Életkor 
(év) Honnan? Eredm. 

(km) Megjegyzés 

Tóth Urbán Tamás 37 Auriga SSK 212,5 Edzésként futotta. 
ifj. Reményi László 25 Miskolc 180,2 Saját bevallása szerint:"Először és 

utoljára." 
Varga János 47 Nyíregyházi 

VSC 
173,3 Tavaly is indult. 

Krausz Béla 20 Nagykovácsi 173,3 Első versenye nálunk. 
Láposi Gyula 48 Debrecen DRSE 147,8 Tavaly is indult. 
Nagy Sándor 36 Algyő 136,3 Első versenye nálunk. 
Magda István 18 Szajol 101,6 Idáig 27 km volt amit edzésen futott. 
Tomcsányi Zoltán 
Zsolt 

19 Jászberényi TSE 85,5 A 80 km volt a célja. 

Horváth Jenő 33 Budapest 55,4 Eü. problémák miatt kiállt. 
Bathó Rita 29 Auriga SSK 11,6 Lehet, hogy életében nem futott még 

ennyit. 
Gulyás Zoltán és 
Tamás 

7 és 5 Auriga SSK 11,6 Nagyon élvezték a versenyt. 
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Vállalkozók Egyesületének Üstökös nagykörös nevű 
csapata 

Makra Csaba (31) 
Lakatos István(38) 
Tóth Tibor (38) 
Bozsó István (39) 
Vigh Attila 26) 

335 km 

Szegedi Ámokfutók  Molnár Kriszta (24) 
Márki László (29) 
Papp Gábor (31) 
Ökrös Csaba (27) 
Sándor János (22) 

314,2 km 
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Nagyon készültünk erre a programra, azonban a Tisza árvize sok egyébbel együtt ezt is elmosta. 
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Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/78 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

 

Auriga 12/24 órás futás 2001 
 
Május 5-én, nem sokkal 10 óra után kitűnő időben több, a világ számos pontján ünnepelt verseny-
ző is várta a kissé megkésett rajtot a 4. alkalommal megszervezett Auriga 24 óráson, ahol az idén 
először 12 órás "fél távon" is indulhattak az erre vállalkozók. 
A majdnem ideálisnak mondható helyszínen a Szolnok Városi Turisztikai és Szabadidő Központ 
külön pihenő és külön étkező helyiséget biztosított a verseny számára, a pontosan 2000 m-es (éj-
szaka végig kivilágított) teljesen sík pálya mellett pedig bőségesen voltak árnyat adó fák, szemét-
kosarak sőt még közkút is. 
A 40 főnyi mezőnyben egészségi okok miatt néhányan nem tudták teljes egészében kihasználni a 
rendelkezésre álló időt, azonban a 24 órás mindkét korcsoportjában szinte az utolsó percig tartott a 
kiélezett küzdelem az elsőségért. 
Sajnos a Szolnok Városi Sportcentrum (serleg) és az 1C Bt. (rajtszám) felajánlásán kívül nem so-
kan járultak hozzá a rendezvényhez, ezért csak a díjazás rovására tudtuk az ellátást a nálunk meg-
szokott  színvonalon biztosítani, amit a Szolnoki Sütőipari Rt és a Gourmand Sütőház termékei 
növeltek. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján látható, hogy egyre nagyobb a rendezvényünk iránti érdeklő-
dés, azonban a támogatottság (hiánya) mit sem változott, ezért komolyan el kell gondolkodnunk 
arról, hogy a korrekt díjazás biztosítása végett, csupán nevezési díjakból meg szabad e rendeznünk 
a jövő évi 12/24 órás futásunkat. 
 
Eredmények: 
 

 12 órás csapat (3 csapat, 13 indulóval köztük két nő)  
1 Hódmezővásárhelyi Futókör  

(Kiss Tamás, Vörös Endre, Kisházi László, Görbe Zoltán) 
186 km 

2 Hódmezővásárhelyi Tájfutó Klub  
3 Tiszavasvári-Szorgalmatos  
   
 12 órás egyéni (11 fő)  
 40 év alatti  
1 Ossó Zoltán (25 éves, Budapest) 126 km 
2 Kiss Zoltán (32/Budapest)  
3 Szamos László (23/Pilis)  
   
 40 év feletti  
1 Fendrik László (42/Szeged) 115 km 
2 Maczó András (52/Budapest)  
3 Sipos István (42/Szeged)  
   
 24 órás egyéni (16 fő)  
 40 év alatti  
1 Radnai Zsolt (20/Dunaújváros) 168 km 
2 Szilva Lajos (36/Budapest)  
3 Tóth-Urbán Tamás (37/Szolnok)  
 40 év feletti  
1 Ludvig Antal (41/Pécs) 210 km 
2 Frank Tibor (53/Budapest)  
3 Görög Gyula (48/Sárvár)  

Említésre érdemes még (24 órás "távon") az 50 éves Láposi Gyula (Debrecen) 142 km-es teljesítménye. 
 

Szekeres Ferenc ASSK elnöke 
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Rajt a tiszaligeti turisztikai központban 
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Elöljáróban nem mondok semmit....  
A dokumentumok minden lényegeset közölnek az érdeklődővel. 
Érdemes megfigyelni a MEGBÍZÓLEVÉL 2. oldalán lévő átvételt, ami azt bizonyítja, hogy az 
Olajbányász Kosárlabda Klub Kft. tudott arról, milyen rendezvényt akadályoz meg a pökhendi 
hozzáállásával. 
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Ezt követően az Au®iga hatalmas erővel készült ennek a programnak a megvalósítására, ráadásul 
ismét volt jó néhány jószándékú, önzetlen, tisztességes ember, aki szívesen segítette elő ennek a 
programnak a létrejöttét. 
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Aztán váratlanul történt valami. Az erről szóló egykori emlékeztető teljes szövegét ide másolom: 
 

Izom helyett jó lenne egy kis ész is a sportvezetésbe és a hivatalokba 
 
Az Auriga Sport és Szabadidős Klub 1998-ban rendezte meg az első 24 órás versenyét Szolnokon. 
A május első hétvégéire, évente meghirdetett rendezvényeken a „hétköznapi futók” (köztük gyere-
kek is) mellett sok, nemzetközi mérték szerint is elismert futó megfordult. Az itt született 210 km 
fölötti egyéni, 330 km fölötti csapat eredmények tiszteletet válthatnak ki bárkiben és példaértékű 
lehet a fiatalok számára. (Vö. a klub alapszabályában megfogalmazott célokkal.) 
A versenyzői körökből igen jó visszajelzéseket kapó rendezvényt folyamatosan igazítottuk a részt-
vevők igényeihez. A nagy fokú elégedettség mértékeként értékelhető az, hogy éveken keresztül 
„visszajáró” résztvevőink voltak és 2002-ben a Magyar Ultrafutók Ügyvivőtestülete egy 100 km-
es Ultramarathoni-futó Országos Bajnoki futam megrendezésére kért föl bennünket.  
2002-ben a fiatalok hatékony bevonása, a futás népszerűsítése érdekében egy olyan futónapra 
szándékoztunk meghívni az iskolákat, ahol a sportolás mellett potenciális példaképekkel kerülhet-
nek „testközelbe” a fiatalok. 
 
2002. március 26-án este értesültem arról, hogy egy most meghozott határozat értelmében a 2002-
es futással egy napon kosárlabda mérkőzés lesz a futópályának kijelölt útvonal melletti sportcsar-
nokban. Mivel ez a tény (az odalátogatók várható száma és a szurkolók közismerten laza fegyelme 
miatt) kétségessé teszi egy bajnoki futam korrekt megrendezését és veszélyezteti mindenféle futó 
rendezvény résztvevőinek biztonságát (bár csak 3-4 óra időtartamról van szó) a probléma meg-
oldásának érdekében, március 27-én megkerestem a kosárlabda rendezvény szervezőjét. 
Elmondtam neki, hogy a sportcsarnokot elkerülendőn, a futóverseny szempontjából lényegesen 
kedvezőtlenebb, az eredetileg tervezett körpálya kb 2/3-ára rövidített útvonalon rendezzük meg a 
futást, annak érdekében, hogy a két rendezvény ne zavarja egymást, valamint a futók biztonsá-
ga, a kosárszurkolók részéről fönnálló atrocitások elkerülése és a korrekt versenyfeltételek biztosí-
tása érdekében kezdeményeztem a Tiszaliget kb. fele részénél történő útlezárást a kosárlabda mér-
kőzés idejére. 
Sajnos a kosárlabda mérkőzés szervezője (ő, mint kosárlabda klub) semmiféle kompromisszum-
készséget nem mutatott, nem volt tekintettel a futóverseny támogatóira, a futók minimális elvárá-
saira, biztonságára, sportoláshoz való jogára, az idelátogató futók tiszteletet érdemlő sportteljesít-
ményére és kinyilvánította igényét a teljes Tiszaligetre (a várható szurkolói létszám fogadásának 
érdekében) továbbá, fölemlített még néhány olyan indokot is amit sajnos nem idézhetek, mert nem 
rendelkezek tanúkkal, az említett személy pedig minden bizonnyal letagadná azokat, esetleg meg-
vádolna rágalmazással. 
Március 28-án ismét fölkerestem a kosárlabda mérkőzés szervezőjét. Kértem, hogy az előző napi 
igényét adja írásba. Persze erre nem volt hajlandó. Ekkor már nem tartott igényt az egész 
Tiszaligetre. Pontosan meg nem nevezett rendeletekre, törvényekre hivatkozott, amik szerinte 
amúgy is „kirekesztenék” a futóversenyt a Tiszaligetből a kosármeccs idejére (ezért neki való-
jában nincs is tennivalója a kirekesztés érdekében), valamint igyekezett a felelősséget a polgármes-
teri hivatalra áthárítani. Szerinte ezt a rendezvényt tulajdonképpen a polgármesteri hivatal szervezi 
a város lakosságának (???). (Megjegyzés: a nézők létszáma még elméletileg sem érheti el a szolno-
ki lakosságnak a 3.5%-át (!!!).) 
Személyes megkeresésemkor a polgármesteri hivatal illetékes osztályvezetője az illetékes alpol-
gármesternek „adta át” a döntés „jogát”. Az illetékes alpolgármester pillanatnyilag nem volt elér-
hető, legjobb esetben is (6 nap elteltével) csak a rendezvény időpontja előtt 1 hónappal tudok 
érintkezésbe lépni vele. 
Megvizsgáltam az időpont áthelyezésének lehetőségét is, azonban a minden igényt kielégítő 
versenydepónak helyet adó szervezet, leterheltsége miatt nem tudta a helyszínt más (egyéb prog-
ramok ütközését elkerülő) időpontban biztosítani. 
Március 29-én kértem a kosármeccs szervezőjét, hogy (mivel ezt ő megteheti) tegyen egy olyan 
értelmű nyilatkozatot, amivel a polgármesteri hivatal döntését elő lehetne segíteni a futóverseny 
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megvalósításának elősegítése érdekében. Sajnos erre nem volt hajlandó, csak írásban értesített ar-
ról, hogy „a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. nyerte el a 2001/2002. évi Férfi Kosárlabda Ma-
gyar Kupa négyes döntőjének rendezési jogát”. 
Március 30-án Magyar Ultrafutók Ügyvivőtestületének képviselője a helyszínen tájékozódott a 
kialakult helyzetről, ismételten bejártuk a szóba jöhető pályákat és a rendezvény megvalósításának 
érdekében, a várható történések számbavétele mellett részletesen kidolgoztuk a lehetséges alterna-
tív megoldásokat. 
Április 3-án  az illetékes alpolgármester úrral történt megbeszélést és azt követően polgármester 
úrral, valamint a stadion illetékes vezetőjével történt egyeztetés után (látszólag) rövid úton meg-
oldás született a problémára, miszerint a rendszeres vásároknál szokásos módon, a közeli stadion 
salakos pályáján kerülnének elhelyezésre a meccsre érkező szurkolók autói. Ez a megoldás kivite-
lezhető a stadion illetékes vezetője szerint is (erről személyesen is egyeztettem). 
Ezek után már csak a megváltozott körülmények miatti, hivatalos engedély beszerzése van hátra. 
Az illetékes osztályvezető szóbeli tájékoztatásom alapján nem talált az engedély kiadását akadá-
lyozó körülményt, de, csak még ezen a napon leadott kérelmem elbírálását követően válik hiva-
talossá az engedély. Ez teljes egészében érthető is mert minden (nagy) dolgot csak akkor tekinthe-
tünk befejezettnek, ha a papírmunkával is végeztünk… 
Április 8-án érdeklődni próbáltam az illetékes osztályon, az engedély felől. „A tegnapi választás mi-
att, zárva a hivatal, senki nincsen bent, az ügyfélfogadás szünetel.!”, állta utamat a portás, akin seho-
gyan sem tudtam „átverekedni” magamat, ezért bele kellett nyugodnom az informálatlanságomba. 
Április 10-én tudtam legközelebb hivatali alkalmazottal szóba állni. Az ügyintéző elmondása sze-
rint a kérelmem az alpolgármester úrnál van engedélyeztetésre, de kellene neki még egy engedély 
a Volántól is, mert amíg azt be nem mutatom addig nem kapom meg a hivatal engedélyét. 
Április 11-én megszereztem a Volán hozzájárulását. Valóban nagyon rugalmasan és megértő 
gyorsasággal kezelték az ügyet. 
Április 12-én leadtam a Volán nyilatkozatát a hivatal illetékes osztályára. 
Április 23-án a rendezvény egyik segítőjéhez jelentkeztem be, amikor a Sportcentrum egyik mun-
katársa az után érdeklődött tőlem, hogy mi lesz a futóversennyel, mert a polgármesteri hivatalban 
semmit sem tudnak róla. Ettől egy kicsit ideges lettem és azonnal elmentem a hivatalba. Az illeté-
kes osztályon csak annyit tudtak, hogy az ügy másik hivatalnokhoz került és egy másik épület-
ben, másik osztályon érdeklődjek. Másik épületbe, másik osztályra át, de mivel ügyfélfogadási idő 
után érkeztem, „sajnos” nem tudtak velem foglalkozni. Jöjjek holnap. 
Április 24-én ismét mentem, de a kérvényemre csak nem akartak ráakadni. Mivel én ragaszkodtam 
ahhoz, hogy azt leadtam, előbb-utóbb meg is került az ügyiratkupac legaljára suvasztva. Csak-
hogy a hivatalnok szerint, csak akkor kaphatom meg az engedélyt, ha beszerzem a Szolnoki Olaj 
Kosárlabda Klub Kft hozzájárulását a futóversenyhez. Ezt nem értettem egészen pontosan.  
Mi köze ennek a klubnak egy futóversenyhez? Ezért kértem, hogy pontosan írják már le mi-
lyen engedélyre lenne szüksége a polgármesteri hivatalnak, mi legyen az engedélyezés tar-
talma és egyébként is milyen engedélyek kellenek még. Ezt az ügyintéző megtagadta és közöl-
te, hogy ha kell az ő engedélye, akkor szerezzem be a kosarasok engedélyét, másra nincsen szük-
sége. Próbáltam tőle egy másolatot is szerezni az ügyiratból, hátha abból bővebbet megtudhatok 
(láttam, hogy kézzel valamilyen szöveg van ráírva), de közölték velem, hogy a másolat kéréshez 
nekem nincsen jogom (!), ezért nem is adnak. 
Megdöbbentem azon, a hivatalnak meg sem fordult a fejében, hogy a széles környezetét, potenciá-
lis sörösüveg-tördelő, randalírozó, kötekedő, gyepet taposó szurkolóval terhelő kosárlabda rendez-
vény szervezőit kötelezze arra, hogy a vele egy időben zajló országos bajnoki futam békés, a kör-
nyezetére teljesen ártalmatlan résztvevőit védje meg a lehetséges atrocitásoktól, amit a kosárlabda 
mérkőzés ténye közismerten magában hordoz. Tudomásom szerint mindenhol a potenciális 
rendbontás, „balhé” hordozóját kötelezik a biztonság és az egyébként normális életvitel biz-
tosítására. Ettől a perctől (nem első esetben) megalázónak éreztem a hivatal eljárását. 
Az is megdöbbentett, hogy elvben két azonos rangú rendezvény közül a hivatal egy gazdasági 
társaság javára, érdekeinek kiszolgálására, hátrányosan különbözteti meg azt, amit egy köz-
hasznú civil szervezet kezdeményezett és valósít meg. Ez a legjobb tudásom szerint ellentétes 
az európai uniós elvárásokkal is. 
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Megdöbbentett az a stílus, ahogyan a hivatal(nok) valóságos uralkodó módjára (Homérosz után 
szabadon) „maga osztja az emberek üdvét, jónak is, rossznak is úgy ahogy őneki tetszik”. 
Szóval megdöbbenten próbáltam keresni valakit, aki a fejét is használhatja és nem csak utasítást 
hajt végre, de akik korábban tudtak róla és hozzájárultak a Tiszaliget „használatához”, azok közül 
senki nem volt elérhető. Csak a titkárnőket sikerült „boldogítanom” több alkalommal is. 
Április 25-én elvittem a „kérelmemet” a kosárlabda klubnak. Az ügyvezető először nem volt haj-
landó átvenni azt, inkább váratott (a szavaival élve) „néhány percet”. Több mint fél óra múlva ért 
rám. Most sem akart átvenni semmit, de hozzá sem akart járulni semmihez sem, sőt semmit sem 
akart aláírni. Szemmel láthatóan „izomból” beszélt velem. Részletesen elmagyaráztam a problémát 
és annak okát is (ha ezt a nyilatkozatot rögtön az elején megtette volna, akkor nekem is kevesebbet 
kellett volna őt zargatnom.). Igen kemény munka volt tudatosítani benne az elzárkózásának 
lehetséges következményeit és rábeszélni arra, hogy legalább a levelemet vegye át, aztán azt 
csinál vele, amit akar. 
Dermesztő volt tapasztalni, hogy mennyire nem fordult meg a fejében az, ami a hivatal „fejében” 
sem fordult meg; talán mégis csak neki kellene intézkedni egy olyan „szennyezés” kezelésében, 
amit ő követ el és esetleg a város néhány százalékát kitevő szurkolókon kívül esetleg más is sze-
retné használni a köz vagyonát, ami egyenlőre még nem magántulajdon, még akkor sem, ha néhá-
nyan annak hiszik. 
Azt nem mondhatta, hogy nem tudott a futóversenyről, mert még a saját engedély-kérelmének be-
adása előtt tájékoztattam mindenről, ennek ellenére a mai napig semmit sem tett a probléma 
megoldása, a kosármeccs okozta esetleges rendbontás megakadályozása érdekében. 
Délután még telefonált és értetlenkedett egy sort, azonban (mert én sem értettem, hogy mit akar a 
polgármesteri hivatal tőlem), annál többet én sem tudtam mondani, mint amit a délelőtt neki át-
adott levélben leírtam. 
Április 26-án délelőtt megkaptam a kosárlabda klub válaszát, amiben arról tájékoztatnak, hogy az 
általam kért nyilatkozatot nem áll módjukban kiadni . Ez igen sajnálatos, mert a polgármesteri 
hivatal engedélyének kiadásának ez a hozzájáruló nyilatkozat lenne a feltétele, (ha újabb feltétel-
hez nem köti a hivatal az engedélykiadást). 
Még ezen a délelőtt (bár egyenlőre ezt még senki sem kérte tőlem) beszereztem egy nyilatkozatot 
is a Sportcentrumtól, ami arról szól, hogy a „fekete salakos labdarúgó pálya parkolóként-a biz-
tonsági feltételek kialakítása mellett-biztosítható”. 
Papírjaimmal a táskámban fél kettő körül értem a hivatalhoz, ahol közölték velem, hogy az 
ügyemmel ma már nem foglalkoznak, mert az ajtón feltűntetett „Hétf őtől-Péntekig: 13.oo-
15.oo-ig” megjelölt ügyfélfogadási idő erre a típusú ügyintézésre nem vonatkozik, azt csak 
13.oo-ig lehetett intézni (azonban ez az információ sehol sincsen föltüntetve).  
Tehát dolgom végeztével kellett távoznom, de előtte még szereztem néhány tanút aki hajlandó volt 
írásban tanúsítani a hivatalra vonatkozó, az előbbiekben említett körülményeket. 
Délután még fölkerestem egy ismerősömet, aki ígéretet tett, hogy megpróbál az ügy érdekében 
tenni valamit, azonban késő délutánig nem jelentkezett. 
Ezek után értesítettem az UMSZ (Ultrafutók Magyarországi Szövetsége, az időközben átalakult 
Magyar Ultrafutók Ügyvivőtestületének „utóda”) képviselőjét arról, hogy a körülményekre való 
tekintettel, a rendezvény korrekt lebonyolítását nem tudom elvállalni, ezért a rendezvényt 
lemondom. 
Még ezen az estén telefonbeszélgetés alkalmával lehetőségeket egyeztettünk a verseny megren-
dezhetőségét illetően. Ennek értelmében a szövetség, hétfőn még megpróbál eljárni a siker érdeké-
ben. A hétvége kétségek között telt el. 
Április 29-én az UMSZ képviselői próbáltak egyeztetni a rendezvény megvalósítása érdeké-
ben. Ekkor a polgármesteri hivatal már rendőrségi engedélyre is igényt tartott (ez teljesen új 
igényként jelentkezett, erről idáig nem említett egy szót sem). Ez annál is inkább furcsa, mert ko-
rábban az eddigi engedélyekhez ezt soha nem kérte tőlem, én mindig a hivatal engedélyének bir-
tokában jelentettem be a rendezvényeimet a rendőrségnek. 
Telefonon keresztül, a helyismerettel nem rendelkező, jó szándékú „futókat” mindenféle, futóver-
seny rendezésére alkalmatlan helyszín ajánlásával etették. Ez időhúzásra kitűnő volt, a hivatal 
pedig látszólag nem ellenezte a rendezvényt, csak éppen ellehetetlenítette azt. Ezen a napon két 
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sportteleppel, három iskolával és egy kollégiummal egyeztettem, a rendezvény befogadását illető-
en. Az egyedüli valamire való lehetőségnek a Sportcentrum felügyelete alatti stadion futópályája 
maradt. Sajnos csak nagyon erőltetetten, az eredeti színvonal jelentős csökkenése és rettentő sok 
kompromisszum árán lehetett volna itt megrendezni ezt a futást. A lehetőségek felmérése utáni tá-
jékoztatásom alapján, végül is az UMSZ nem találta biztosítottnak a bajnoki futam korrekt 
megrendezését és úgy döntött, hogy „elviszik” a rendezvényt Szolnokról. Én ugyan így döntöttem 
volna a helyükben. 
 

A szolnoki „sportbarát-sportszervezők” és még néhány, megfelelő helyen lévő „sportbarát” „meg-
értő” viszonyulása, „kompromisszumkészsége” következtében olyan helyzet állt elő, ami 2002-re 
5. alkalommal meghirdetett szolnoki 12/24 órás futóverseny és az 1. alkalommal tervezett 100 km-
es Ultramarathoni-futó Országos Bajnoki futam biztonságos és korrekt megrendezését az utolsó 
pillanatig kétségessé tette. (A polgármesteri hivatal részéről ez már nem az első eset.) Ha ez a fu-
tóverseny nem hiúsult volna meg az is csak a szervezőinek nagyfokú toleranciáján, intelligenciá-
ján, kompromisszum készségén, türelmén múlott volna. (Lehet, hogy a sport nevelte ki ezeket a tu-
lajdonságokat?) De úgy gondolom, jelen esetben minden felelősség a Szolnok Megyei Jogú Város 
polgármesteri hivatalának megfelelő illetékeseit, illetve A Szolnoki Olaj Kosárlabda Kft-t terhel, 
akik (együttes erővel), halogató és felelősség-áthárító taktikával, a felelősség alóli kibúvás remé-
nyében ellehetetlenítettek egy országos sportversenyt. Van még egy érvem az összefonódás igazo-
lására, ezzel azonban csak később, szükség esetén kívánok előhozakodni. 
 

Nem tudom megállni, hogy föl ne tegyek egy (két) kérdést, ami az elmúlt napokban fogalmazódott 
meg bennem (és azt hiszem másokban is):  
Milyen sportág az, ami ilyen „sportszerű” szervezőket nevel ki, illetve ki, milyen motivációk alap-
ján, milyen erkölcsi, etikai és gazdasági kontroll mellet szervezhet sportrendezvényt?  
 

A kényelmetlen helyzet előidézői nevében is elnézést kérek mindazoktól, akik a föntiekben emlí-
tett futóversenyek előkészítésébe tekintélyes mennyiségű önzetlen munkával bekapcsolódtak, 
anyagiakkal hozzájárultak. Sajnáljuk, hogy „a város sportját segítők” akadályoznak abban, hogy 
Szolnok városába olyan sportolókat lássunk vendégül, akik igazi és vitathatatlan sportértékek fel-
mutatásával példaként szolgálhatnának a fiataloknak. 
 

Külön szeretném megköszönni Bíró Árpád úrnak, a Turisztikai és Szabadidő Központ ügyvezető 
igazgatójának és Balasi Péter úrnak a Szolnoki Sportcentrum KHT igazgatójának rendezvényünk 
melletti elkötelezettségét. (Ők ketten, számomra már több alkalommal bebizonyították, hogy azok 
kevesek közé tartoznak, akik nemes cél érdekében önzetlenül, hatékony segítséget tudnak és akar-
nak nyújtani). 
 

A történtekből messzemenő következtetéseket lehet levonni, ez azonban meghaladja ennek az 
írásnak a kompetenciáját. 
 

Szolnok, 2002. április 3. és április 30. között.                      Szekeres Ferenc ASSK elnöke 
 

-o-o-o-o-o- 
 

 

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a futóverseny meghiúsul Szolnokon, e-mailben kértem a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetségét, hogy a történtekért nyilvánosan kérjenek elnézést az ultrafu-
tóktól. Erre a megkeresésemre semmiféle reakció nem érkezett. 
 

A meccs előtti péntek délelőtt e-mailben és fax-on is kértem a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségét, hogy a május 5-ei elnökségi ülésükön tárgyalják az esetet. Ezzel kapcsolatban sem 
kaptam semmiféle visszajelzést. 
 

Péntek délutánra egy sajtótájékoztatót hívtam össze. Úgy gondoltam, a szolnokiaknak is joguk van 
megtudni, azt, hogy milyen áron kerül megrendezésre a Magyar Kupa, a városban. Ezt a sajtó kép-
viselői másképpen gondolták. Szerintük a szolnokiaknak nincsen joguk megtudni ilyen dolgokat.  
A sajtótájékoztatón megjelent ugyan néhány sajtóképviselő, azonban a kosárklub képviselőinek 
száma (bár őket nem hívtam meg) összemérhető volt a sajtó munkatársaiéval. 
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Amikor az Ökrös úrnak nevezett és kosárklub társadalmi elnökének mondott úr „szólásra emelke-
dett” a helyi TV kameráját leállították, így Ökrös úr „büntetlenül” mondhatta el „beszédét”. Meg-
lepő volt, hogy azt az értesítőmet tartotta a kezében, amit kizárólag a sajtónak adtam le a sajtótájé-
koztatóról. (Honnan kapta kézbe?) 
Az egyik sajtóképviselő még az elején kioktatott, hogy a kosármeccs jó bevételt jelent egyes vál-
lalkozóknak, hiszen a környék összes szálláshelye elkelt. Aztán véleménye szerint „vihar a bili-
ben” amit én csinálok, azzal távozott a helyszínről. Így a lehetőségét is elvetette annak, hogy az 
olvasóit hitelesen és pártatlanul tájékoztassa, valamint arról sem tudott meggyőződni, hogy a futó-
verseny semmiféle vállalkozó, semmiféle bevételét nem veszélyeztette soha. 
Néhányan becsülettel megcsinálták a riportjukat, azonban tudomásom szerint nem került adásba 
(legalább is a tájékoztatót követő egy héten belül nem). 
 

A kosárszurkolók bizonyították, hogy korábbi aggodalmam nem volt alaptalan. Nem véletlenül 
kértem a „futóim” elhermetizálását tőlük. A sajtó szerint is az utolsó mérkőzés után „elszabadultak 
az indulatok”, amik a közterületre is „kikerült”. Igaz ebben benne volt a hazai csapat győzelme is, 
azonban semmi biztosíték nem volt arra, hogy a korábbi meccsek milyen hangulatba hozzák a tö-
meget és ez nem zavarja e meg a futást, a futók egyáltalán biztonságba lesznek e, védve lesznek e 
a szurkolói indulatoktól. 
 

Hétfő éjszaka egy olyan furcsa dolog történt, amit véletlennek is lehetne nevezni, ha nem létezné-
nek az előzőekben említett előzmények. Mivel még nem bizonyosodtam meg feltételezésem ala-
posságáról, addig erről nem akarok többet elárulni, azonban az üggyel kapcsolatos dokumentumo-
kat mindenesetre biztonságba helyeztem és néhány ismerősömet "kioktattam", mi a teendője, ha 
velem "valami baj" történne 

2002. május 9. 
-o-o-o-o-o- 

 
Hétfő éjszaka valaki(k) összefirkálták a lakásom melletti szemétledobó ajtaját, a liftet és a lépcső-
vel szembeni falrészt. Mivel nem értek a grafitik „megfejtéséhez” ezért igazából nem tudtam mire 
vélni a látszólag értelmetlen ábrákat. Van olyan, aki szerint nem is biztos, hogy van jelentése és 
megfejthető. Állítólag egyes esetekben elégsége, ha a rajzoló érti a „festmény” mondanivalóját.  
Mindenesetre elég furcsa az egybeesés az egyes vállalkozói érdekek emlegetése, a helyi sajtó 
mélységes hallgatása, a hivatal már-már érthetetlen hozzáállása, az egész fönti történet, va-
lamint ezeknek az érthetetlennek tűnő ábrák elhelyezése és időzítése között. 
 

-o-o-o-o-o- 
 
SZEKERES FERENC ÚR RÉSZÉRE 
Auriga Sport és Szabadidős Klub 
 

Tisztelt Szekeres úr! 
Az Ultrafutók Magyarországi Szövetsége ma rendkívüli elnökségi ülésen vitatta meg a 100 km-es 
országos bajnoksággal kapcsolatos helyzetet. Az atlétikai pályán történő rendezést az elnökség 
nem támogatja, mert az országos bajnokság egyben válogató verseny is a világbajnokságra és a ki-
tűzött szintek teljesítéséhez a lehető legjobb feltételeket szeretnénk biztosítani versenyzőink szá-
mára. Ennek érdekében azt a döntést hoztuk, hogy 2002 május 4-én a 100 km-es magyar bajnok-
ságot nem Szolnokon, hanem Budapesten rendezzük meg. Sajnáljuk, hogy Szolnok városának ve-
zetői ilyen gyalázatos módon semmibe veszik azokat az ultramaratoni futókat, akik a Tiszaligetben 
szerettek volna megküzdeni a magyar bajnoki címért. Ugyanakkor köszönetet mondunk Önnek és 
annak a néhány jószándékú támogatónak, akik Ön mellé álltak, eddigi erőfeszítéseikért. 
Sportbaráti üdvözlettel: 
 

BUDAPEST, 2002. 04. 29. 
LELKES GUSZTÁV 
 alelnök UMSZ 
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24 órás kerékpározás 

 
 
 
Ezt a programunkat az érdemben szóba jöhető versenypálya, az Alcsi-sziget kerékpárút leromlott 
állapota, egyéb biztonságos hely hiánya miatt nem tudtuk más alkalommal megrendezni. 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/89 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

 

Tour de Au®iga- Apátok Útja 

        
 

 

Apátok Útja
Kerékpáros túra

200 km árkon-bokron-országúton,
több mint fél 100 egyházi nevezetesség érintéséve

Auriga SSK
5000 Szolnok Nagy I. krt. 14. 8/1.

Tel.: 56/ 372 24
Bankok  

 

Úgy gondoltam, hogy hatalmas élményt jelenthet a fél Dunántúlt, jó néhány hegységet átkerékpá-
rozni. Ráadásul amúgy árkon-bokron, két keréken… A terület sajátosságából adódóan számomra 
egyértelmű volt, egy olyan túra megtervezése, ami jó néhány „egyházi helyet” érint. 
Több mint ezer kilométernyi pályabejárást, rengeteg egyeztetést és engedélybeszerzést követően 
ennek a túrának két változata készült el. Esztergom- Tihany és Esztergom-Badacsony. Később ter-
veztem egy túraversenyt is erre az útvonalra… 
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Az egyenként közel 200 km-es utakról, egy méter-pontos itinert készítettem, ami a pontos útvona-
lon túl tartalmazta a látnivalókat és a praktikus információk sem maradtak ki belőle. Ezt a részle-
tes útvonal-leírást a Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége terjesztette. 
Idővel a terepen olyan mértékű változások történtek, hogy az itiner korrekciója, napra készen tar-
tása az anyagi fedezetet biztosító nélkül már lehetetlen lett volna. 
Inkább megterveztem helyette az Atya&Fiak Útját, ami tulajdonképpen Apátok Útja Urban(us) 
változata… 

 
Az itiner címoldala és a következő oldalon egy részlet a hátoldal szövegéből: 
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A nyári hajnal frissessége végigsiklik tarkódon, fel egészen a hátad felé és már-már a hálózsákod-
ba próbálja belefúrni magát. Érzed ahogyan ez a hűvösség magában hordozza a déli nap tikkasztó 
hevét. Lábaidban érzed az elmúlt nap letekert kilométereinek súlyát, elébed villan néhány emlék-
kép a Bakony vadonának rejtett zugait idézve. Vagy nem is emlékkép, hanem még az állom játszik 
veled…? Lassan a tudatodig hatol az ébredő természet zsongása, madarak csacsogás, rovarok ne-
szezése, lomb susogása. A távolból vaddisznó horkanása hallik. Kikászálódsz takaróidból és az es-
ti tábortűz még meleg parazsából próbálsz lángokat lobbantani. Hamarosan a kesernyés füsttel ke-
veredve a friss kávé illata lengi be a levegőt. Erre már társaid is moccannak néhányat…  
Talán hasonlóan ébredeztek egykor a Bakony betyárjai, hasonlóan köszöntött a nap, az éjszakára a 
rengetegben rekedt szerzetesekre, miközben zarándoklaton voltak egy-egy búcsújáró hely, gyógyí-
tó forrás felé. Miközben az egykori szerzetesek, apátok útját járjuk, elbűvöl a környék békéje, a 
Gerecse hullámzó panorámája, a Vértes titkokkal teli szegletei, a Bakony vadonának világa. 

2002.10.09. 
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Alkalmi programok 

Atya&Fiak Útja (az Apátok Útja Urban) 

Ez a kerékpártúra az előbbiekben említett Apátok Útja urbn(us) változata. Amíg az elődje jelentős ré-
szen vezetett erdei ösvényeken, néhány helyen úttalan(nak nevezhető) utakon, addig ez a változat, az 
egykori nyomvonalat nagyjából követve, szinte kivétel nélkül kerékpárral is jól járható utakat használ. 
Az elődjével ellentétben erről nem áll rendelkezésre különösebb írásos útmutatás. Aki az interne-
ten közzétett információ alapján érdeklődik, annak szívesen állok rendelkezésére minden tekintet-
ben, illetve csatlakozhat a Au®iga Centrum Tagság , ezen az útvonalon meghirdetett túráihoz. 
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Íjászpálya üzemeltetés 

Már több mint tíz éve annak, hogy egyik ismerősömnél először (egy szkíta) íjat fogtam a kezembe. 
Hamarosan egy egész „arzenált” gyűjtöttem be magom köré és az íjászat több változatát is kipró-
báltam, megismerkedtem az íjkészítéssel, különféle kisegészítőket fabrikáltam, mégis a legmarkán-
sabban egy bizonyos, leírhatatlan érzés ragadott meg ebben a tevékenységben leginkább… 
Az érdeklődők számára egy íjászpályát bocsátottam rendelkezésre; alkalmanként igény szerinti 
helyszínen tettem lehetővé ezzel a foglalatossággal történő ismerkedést és sokféle praktikus infor-
mációt és gondolatot osztottam meg az interneten, egy erre létrehozott webfelületen. 
Az íjászattal párhuzamosan fordult figyelmem a magyar őstörténet és az íjászat meditatív-
spirituális vetületei felé. 
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Íjásztanfolyam másként 

Az „Íjászpálya üzemeltetése”-kor utoljára említett szempontok, élmények alapján egy speciális 
tematikát állítottam össze, amit az igényeknek megfelelően szűkebb, vagy tágabb körben osztok 
meg az érdeklődőkkel 

  
 

   
 

     



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/95 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

 

Íjászprogram látássérültek/vakok számára 

Az esélyegyenlőség megteremtésének komolyan 
vételének kapcsán az Au®iga úgy gondolta, hogy 
az íjászatot, ennek lehetőségét, (mint egyfajta spi-
rituális és nem „világi”  tevékenységet), hozzá-
férhetővé teszi olyanok számára is, akiknek ez az 
elfoglaltság nem lenne magától értetődő… 
Ennek érdekében olyan, gyakorlatilag világtalan 
személyekkel próbált kapcsolatba kerülni, akiknek 
ez a fajta (meg)tapasztalás fontos lehetett volna.  
Ilyen módon kidolgozásra került egy olyan tema-
tika, ami a téma tekintetében komoly alternatívát 
jelentett volna a megvalósításra. 
A kezdeti (reményteli) sikereket követően, az érin-
tett társadalmi szervezet érdektelensége miatt ez a 
kezdeményezés látenciába került… 

 
����� 

 
Nincsen több mondanivalóm, azonban „Horror 
vacui”-elv szerint beteszem ide ezt a képet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabad Íjászportál (anno) 

Természetesen egy időben abban a hiszemben voltam, hogy az íjászattal kapcsolatos meglátásai-
mat, „fölfedezéseimet” érdemes másokkal is megosztani. Azt hiszem tévedésben éltem… 
 

By SzeFe - Posted on 22 március 2008 
Tegnap este a szabadnak mondott íjászportálon próbáltam válaszolni Bifsztek alábbi gondolatára: 

„(Azt meg csak zárójelben jegyzem meg, hogy mindig is a legbizarrabb dolgok egyikének 
tartottam, ha egy célbajuttató tevékenységnél azt állítja valaki, hogy neki nem fontos a talá-
lat... Brrr. Ez olyan anomália, mint a jó cabernet sauvignont kólával inni. Lehet, de nehéz jó 
magyarázatot adni rá... )” 

 

Az idézett „Bifsztek” a portál ügyeletes íjászguruja volt akkoriban.  
Amikor Bifsztek meglátásáról igyekeztem kifejteni a véleményemet és az egyszerűség kedvéért egy ide 
vonatkozó tanulmányra hivatkoztam, a „Drag” nevű „Site Admin” a következővel fenyegetett meg:  
„A honlapodat máshol reklámozd, főleg ne minden topikot szemetelj vele teli. Törölni fogom in-
nen is még egyszer. Ha ismét visszamásolod, akkor a regedet is. DRAg” 
 

Ennyiben maradtunk… Többet be nem tettem a lábamat arra a portálra… 
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És te hogyan meditálsz 
 

    

      
Az íjászattal egy időben egyre több olyan ismeret, élmény került a látókörömbe, egyre több olyan 
tapasztalást éltem meg, ami rendkívüli módon képes volt erősíteni/elmélyíteni az Au®iga szemlélet 
lényegét. 
Erre az időszakra az ASSK gazdasági-jogi vonatkozását vivők egyre inkább elkülönültek, szemmel 
láthatóan elhatárolódni szándékoztak az eredeti Au®iga eszméktől. Ez leginkább abba nyilvánult 
meg, hogy az általam fontosnak tartott és javasolt programok anyagi finanszírozására nem voltak 
hajlandók, ezért sok olyan program született ebben az időben, amit „SzeFe és Barátai” fémjeleztek.
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Ashram üzemeltetés 

Az iméntiekben említett elhatárolódás következtében, gyakorlatilag a saját erőmre hagyatkozva 
kezdtem el egy ashramot üzemeltetni, egy panellakásban.  
Ez alatt az időszak alatt több program került meghirdetésre (elsősorban) fiatalok számára. 
Íme a hozzá kapcsolódó webfelület nyitóoldalának egy részlete, valamint az egyik program plakátja: 

 

 
 az Alföld szívében, a Tisza-Zagyva 

összefolyásánál... 

a nagyváros  
és a  

Természet határán... 
(Neked melyik tetszik jobban???) 

Csöppnyi nyugalom és béke az álta-
lad választott mértékben! 
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Csúcsfutás 
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Túra az Isten Ostora sírjához 
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KalandVár túra 
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Vulkán-Kökény túra 
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Sárkányeresztés&Jansampélya 
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Korcsolyázások 

  
 

  
 

  
 
Az eltelt évek alatt, amikor az időjárás engedte korcsolyával bebarangoltuk a környéket. Ilyen mó-
don több alkalommal körbekorcsolyáztuk a Holt-Tiszát, eljutottunk a Kenderáztatóra, számtalan 
kubikgödörbe sőt volt olyan szerencsénk, hogy egy téli árvizet követően az egész ártér (gyakorlati-
lag Kisköréig) koripályával örvendeztetett meg bennünket. 
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Iskolai tánctanítás, népszokások, kézműves foglalkozások 

 
Vizuális és zene ismeret, zenetörténet oktatása 

  
Táncházak, néptánc, folklór, népszokások oktatás (Programok bonyolítása, oktatása) 

 
Kézműves foglalkozások bonyolítása  

(Itt a városi Egészségnapon bőrözés, gyöngyfűzés, origami, sárkánykészítés, egyebek...)
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Kaják szabad tűzön 

Az Au®iga mindig is különös figyelmet fordított a rendezvényeit megtisztelő érdeklődők ellátására. 
Az általunk szervezett programokon amúgy is mindig igyekszünk olyan dolgokat kipróbálni, amiket 
egyébként, egyebek csak ritkán..., nincsen ez másképpen a gasztronómiával sem. 
De azt hiszem erről már valahol szót vesztegettem… 
A lényeg, hogy ebből az allűrből nőtt ki magát az alábbi „vonulat”: 
(http://www.szefe.info/szefe/fej/kaja/kaja.htm) 

 
 

����� 
 
 

Ehhez jön még hozzá a „SZEFEKONYHA”, ami/ahol: 
Lehetőleg BioAct alapanyagok fölhasználásával, a konfuciuszi konyha elveinek figyelembevételé-
vel és fölhasználásával történik az ételek előállítása. 
Az ételek készítői önként és örömmel végzik a tevékenységet, nem szolgák, nem alkalmazottak…, 
minden a saját önvalójukból adódik, mindenféle kényszer és kötöttség nélkül, ezért az ételekbe 
semmi destruktív elem sem kerül, csak az öröm, a jól (el)végzett munka öröme… Odafigyelés, gon-
dosság, időráfordítás, figyelem, szeretet, törődés, öröm… 
Nincsenek előírások, szabályok…, az éppen aktuális intuíció , a kreativitás határoz meg sok min-
dent…  
Mivel nem szolgai a tevékenység, semmi kényszer sincs benne, hanem önkéntes és örömteli, az in-
tuícióknak semmi sem szab korlátot… Nincsenek határok, korlátok, teljes szabadságból születik az 
ami… Mivel nincsenek kötöttségek, szabályok, minden szabadon állítódik elő, a teljes szabadság 
kerül bele az ételbe… 
A SzeFeKonyha ettől másabb és utolérhetetlenebb a többitől, többinél… 
 
A minél tökéletesebb eredmény elérésének érdekében a szokványos konyhai eszközökön és saját 
építésű kemencén túl, két platni, több rost, számtalan nyárs, bográcsok, cserépedények, szélfogók, 
kürtöskalácssütők állnak rendelkezésre… 
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Kemenceépítés 

Az előzőek minél magasabb szintű kiszolgálásához szükség volt egy kemencére is. Ennek köszönhe-
tően jött létre az alábbi „projekt”… 
(http://www.szefe.info/szefe/fej/uzlet/kemence/kemence.htm) 

    
 

Fűzfakápolnák 

Au®iga kezdeményezésére idáig kettő darab fűzfakápolna épült. Az egyik az Alcsiszigetben, a má-
sik a tisztaligeti Szabadidős Központban… Ezek közül az egyik a mai napig áll…  
(A másikat, a legjobb tudomásom szerint megették a kecskék…) 
(http://www.szefe.info/szefe/fej/uzlet/fuz/fuz.htm) 
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Könyvkötészet 

   

Hangszerkészítés 

 
 

Ékszerkészítés 
 

   
 

Ezen az oldalon található információ csak a rend kedvéért, az archívum teljessége miatt, jelzés ér-
tékkel került elhelyezésre… 
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Szappanfőzés 

        
 

  
 

Közelebbről megismerkedve a bolti tisztálkodó-szerek tartalmával, sokan arra az elhatározásra jutnak, hogy 
megpróbálják házilag elkészített szerekkel helyettesíteni a tisztálkodó és tisztító szereket. Mások a háztartásu-
kon keresztül ilyen módon kívánnak hozzájárulni a Föld jövőjéhez. 
Nos engem ezek a dolgok nem nagyon érdekelnek (mert úgy általában nem nagyon szívlelik, ha engem bármi 
is érdekel), viszont elkezdett érdekelni a csoda, annak megélése: hogyan alakul át a nem kimondottan biza-
lomgerjesztő zsiradék és egy veszélyes, tömény vegyszer, valami, mindkettőjüktől eltérő és a számomra is kí-
vánatos tulajdonságokkal rendelkező harmadik anyaggá. 
Szóval elkezdtem szappant gyártani.  
Hogy miként kell ezt csinálni, azt itt most nem fogom leírni, mert mások, máshol már többszörösen is megtet-
ték mindezt. 
Írhatnék a saját tapasztalataimról, de ennek nem sok értelmét látom, mert ezek a tapasztalatok leírhatatlanok. 
(Mint mindent, ezt is,) ott, a készítés során, abban a pillanatban kell tudni megtapasztalni, (mitöbb megélni,) 
mialatt együtt van valaki a folyamattal, folyamatban… (másként semmit nem ér az egész..., vagy csak any-
nyit...) 
(Úgy gondolom, hogy ezek a szappanok éppen ettől olyan jók; nem az üzleti szellem van bennük, nem eladás-
ra szánták őket, hanem az őszinte érdeklődés és a határtalan élvezet akkumulálódott általuk, ami a születésü-
ket, létrejöttüket kísérte...) 
 

Az általam készített szappanok az „SSS-PEC” fantázianevet kapták. „SSS” a gyártó után és „PEC”, mint 
Praktikusság-Egyszerűség-Célszerűség. 
Ez utóbbi (PEC) lehet, hogy némi magyarázatra szorul. Bár mindenki a természetességet és a környezetbarát-
ságot említi elsősorban a saját szappanával kapcsolatban, ennek ellenére sokan telinyomják a terméküket, 
mindenféle szintetikus dologgal, valamint… 
Nemrégiben szóba elegyedtem két csinos echte szappangyártóval, aki rengeteg (valóban vonzó kinézetű és 
„metodikájú”) szappant árusított egy vásárban. Amikor fölsorolták, a sok csokis, mézes, fűszeres, vörösboros, 
kecsketejes, sörös, meg mittudoménmilyen készítményt, rákérdeztem tőlük, hogy „akkor reggelizés helyet ta-
lán elég lenne egy alapos fürdés és azzal egyből a kaját is le lehetne tudni?” (Kételkedve csóválták a fejü-
ket…) 
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Volt még egy kérdésem, de ezt csak félve merem közzétenni: „szükség esetén eljönnek- e a fürdést követően a 
csokit lenyalogatni rólam?” (Nem árulom el mit válaszoltak rá és mikor sikerült a szavukon fognom őket…:-) 
De térjünk vissza a PEC-hez. 
Én kizárólag disznózsírt és napraforgóolajat használok alapanyagként (a puccos nevű, kábító hatású, kimond-
hatatlan nevű zsiradékokat fölöslegesnek tartom). A sok egzotikus olajnév hallatán, ennek szükségességét fir-
tató kérdésemre, az imént említett szappanguruim visszakérdeztek: „ha ezeket nem tennénk bele, akkor mivel 
táplálnánk a bőrünket?” (Tényleg mivel is? Mi lenne akkor a bőrünkkel? Mi volt nagyanyáink sorsa? Azt hi-
szem "kétségbe is esnék", ha nem lennének ilyen speciális tápszerek…) 
Ha valakinek bőrápolás kell, az kenegesse magát azzal, amivel akarja. A józan paraszti ész azt diktálja, hogy 
egy szappan, aminek tisztítani/zsírtalanítani kell, az ne kenjen vissza a bőrre mindenféle olajokat, zsírokat, 
mert akkor gyakorlatilag nem csináltunk a fürdéssel semmit sem. 
(Ezzel kapcsolatban lásd a Megjegyzést a végén, a képeket követően.)  
Az illatok tekintetében is hasonló a helyzet; aszappan arra való, hogy leszedje a koszt és nem a parfümöt he-
lyettesíti. Visszafelé is igaz: senki sem várja el a kölnitől, hogy a koszt eltávolítsa… 
De maradjunk csak az én zsiradékaimnál... Ehhez teszek valamilyen, erre alkalmas (kálium/nátrium) hidroxi-
dot, amit alkalom adtán magam készítek fahamuból. 
Ha úgy hozza a kedvem, a kíváncsiság kedvéért kipróbálok valamilyen illatanyagot is, de ezt igazából nem 
tartom fontosnak. Valóban csak a kihívás miatt teszek ilyesmit. 
Az általam készített szappanok ezáltal kellő módon praktikusak, a szükséges mértékig egyszerűek és a célnak 
teljes mértékben megfelelnek…, minden többi csak parasztfakítás… 
(Mindezek "ellenére" van olyan, allergiában szenvedő ismerősöm, aki az én szappanaimat nagy előszeretettel 
használja, mióta ajánlottam neki és ő kipróbálta azokat...) 
 

Az imént említett szappaniparosoknak azonban mégis csak köszönhetek valamit. 
Elgondolkodva a lehetséges technológiákon, valamint értesülve a terméklista lukairól is, továbbá figyelembe 
véve néhány különleges igényt, megalkottam két speciális szappantípust. 
Az egyik a mangalica-füstöltszalonnás, „SSS-PEC+száraz bőrre” néven rendelhető, a másik a vegyes pálin-
kás, „SSS-PEC+zsíros bőrre” néven ismeretes. 
Ezzel a két összetevővel tettem kivételt, ezek azok, amik szerintem hasznosan, praktikusan, egyszerűen és cél-
szerűen adhatók az eredeti alapszappanokhoz. 
 

További információk a szefe 'qkac' szefe 'pont' info mailcímen kaphatók. 
 

M E G J E G Y Z É S 
Most lehetne azon vitatkozgatni, hogy mennyire lehet célként megemlíteni a zsírtalanítást, hisz’ az epidermis egészsége miatt a bőrnek 
kell bizonyos mértékű „saját zsír”; saját maga védelmére, egy bizonyos, az általa előállított faggyúréteg, savköpeny és hasonló tudo-
mányosnak tűnő „kifejezések biztosítására”… De, anélkül, hogy ebbe (és hasonló, a szakirodalomban valamint a neten töménytelen 
mennyiségben fellelhető, vonatkozó szakmai dolgokba) nagyon belemennénk, inkább emlékezzünk csak vissza, hogy annak idején a 
gimnáziumban mit tanított ezzel kapcsolatban Kovács Gyula tanár úr…  
A szennyeződés belekeveredik a bőr „zsírrétegébe”, mintegy oldódik benne, ezt követően az egybekapcsolódott szenny-zsír részecské-
ket azok „dipólusosságának” köszönhetően a szappan anyaga magához tudja kötni és így az egész könnyen eltávolítható, lemosható a 
bőr felületéről, az eleve zsíros-olajos szennyeződéshez hasonlóan. (Nem biztos, hogy ez egy minden szempontból szakszerű magyará-
zat, de bennem ennyi maradt meg közel negyven év távlatából.)  
Tehát a bőr zsírrétegének megszűntetése nem cél, azonban a szenny eltávolítása önmagában nem fog menni, csak azzal együtt.  
Hogy ez mégse okozzon komoly problémákat, kitalálták a leszámítolást, ami „superfat”-etet eredményez. Ennek alkalmazása önmagá-
ban elégséges az imént említett probléma megoldásához és semmi szükség további drága „cuccok” belekeverésére a szappanba.  
Viszont egyfajta vásárlói igény, vagy úgy is mondhatnánk, az eladhatóság javításához szükséges a drága cucc belekeverése. Ez viszont 
kötelezően magával hozza a superfat-őrületet… Mert hogy őrület az egész, mivel a lúgnak tökmindegy mivel lép reakcióba és így a jó-
kora superfat nélkül a drága cucc tönkremegy.  
Azonban van ezzel egy málenkíjproblem: az egyes zsiradékfajták, önmagukhoz mért tulajdonságai viszonylag nagy szórást mutat, így 
az egyes tételek éppen aktuális értékét lehetetlenség házi körülmények között kielégítő pontossággal megállapítani. Ettől kezdve bukik 
minden… Nos, a precíz számításokról, meg szappankalkulátorokról csak ennyit…  
Egyetlen megoldás adhat némi menekülési lehetőséget ebből a zsákutcából: a szappankészítés során történő odafigyelés, együtt lenni a 
folyamattal… 
Ha volna hajlamom a vásárlói igények kielégítésére, akkor lenne/van ötletem a fönti probléma PEC-es megoldására…:-) 
Egyébként meg ennek a témának a vitatása, akadémikus, mert ott van az egyéni ízlés is. Az én kedvenc (olajos) szappanomat (ami mel-
lesleg hajmosásra is kitűnő és a legnevesebb samponokhoz hasonló eredményt hoz a frizurákon), szóval ezt a szappanomat az egyik 
ismerősöm túlságosan zsírosnak tartja, más pedig egyszerűen nem hajlandó hajmosásra használni azt.  
  

***** 
  
Furcsa hely ez az internet. Gyakorlatilag nyakló nélkül bárki beleóbégat(hat) a nagyvilágba általa. 
Komoly(nak kinéző) „szakmai” oldalakon, nagy(nak kinéző) szappangurutól komoly tárgyi tévedések jelennek meg az általános ész-
osztás közepette. Aki odafigyelt a középiskolában, vagy veszi a fáradságot és egy kicsit is utána néz hiteles forrásnak, hamar rájöhet 
ilyenekre. Mivel eddig nem találkoztam ebben a témakörben olyan tévedéssel, ami súlyosan veszélyeztetné bárki biztonságát, egészsé-
gét, (inkább csak fölösleges gondot okoznak az ilyenek), nem állok neki itt felsorolni ezeket…, (a ferráták, hasonló tévedéseivel szem-
ben), ebben a témában nem fogom a helyére rakosgatni az ilyeneket. 
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A Nő 1000 arca 

 

Vizuális-élményalkotás és... 
A NŐ EZER ARCA 

A nő(iesség) ábrázolásának lehetséges aspektusai a (képző)művészetekben. 
Nő(i) absztarakció(k). 

Vetített képek e témából, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak  
SzeFe és Barátai. 

...performance ! 
 

Picassóval kezdődött minden... Illetve azzal a 
reprójával, ami ott függeszkedett az egyik iroda 
falán és amit először meglátva, őszinte elismerés 
és csodálat bukott ki belőlem. Hááááát..., a mun-
katársaim, munkatársnőim között nem alkotott 
egyöntetű helyeslést ez a gyanútlan és spontán 
véleményalkotásom (?), elszólásom (?), ami 
egyetlen pillanat alatt megakasztotta a benti dol-
gok folyását. A jelenlévők mind "rám rontottak" 
és inkább nem is sorolom milyen jelzőkkel illet-
ték a szememet, az ízlésemet, a mentális képes-
ségeimet, meg egyébként is, úgy általában en-
gem.  
Csak egy kolléga lapított csöndben. Kiderült róla, 
hogy övé a repró, neki is tetszik ez a kép, a töb-
biek pedig megtűrik ezt a "skandalumot" a helyi-
ségben. 
Később furcsa módon néhány hasonló "szemléle-
tű" fotó, grafika csapódott hozzám, aminek egy 
jó részét megmutattam az említett kollégámnak 
is. Mi "műértők" legalább értékeltük a szép dol-
gokat...:-) 
Nagyjából ebben az időszakban, vagy talán egy 
kicsit korábban, kezdtem el foglalkozni 
ferikugramokkal. Mivel (bár egyesek szerint né-
mi hím-soviniszta allűrrel átitatva) a női nem 
nagy tisztelője vagyok, szinte törvényszerű, hogy 
az idáig elkészült ferikugramjaim jó részén va-
lamilyen formában megjelenik a NŐ. Természe-
tesen ezért is (meg)kaptam (már) a magamét, ez 
azonban engem a legkevésbé érdekel. (Legalább 
ennek kapcsán született egy tanulmány és többek 
között a "Káin és Ábel közé szorulva"-ban is 
megemlített mentalitások megerősítéséül is jó 
precedensként szolgáltak ezek a vélemények.) 
De nem akarom én itt tovább szaporítani a szót... 

Arra gondoltam, hogy a rendelkezésemre álló anyagból érdemes lenne kiállítást rendezni; akár ket-
tőt is, az előzőekben említett "tematika" szerint: 

1., Női absztrakciók 
2., Nő a ferikugramokban 

Nem tudom jó ötlet-e ez? Kinek mi a véleménye róla? 
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Nyárbúcsúztató 24 órás élményvetítés 

 

Nyárbúcsúztató 24 órás élményvetítés 
(ACT szervezés) 

  
Időpont:  2014. szeptember 19. (péntek) 17.oo-tól szeptember 21. (vasárnap) délelőttig 
Helyszín:  Alcsi sziget Simon tanya 
  
Program: 
  
Péntek  
17.oo-tól  gyülekező és a vacsora előkészítése 
18.oo  Vetítés kezdete 
folyamatosan  eszem-iszom a vetítés alatt 
  
Szombat 
18.oo-ig vetítés 
Közben folyamatosan eszem-iszom.  

(kemencében, platnin sült specialitások, bográcsozás, nyársalás)  
A vetítés végeztével szabad program 
  
Vasárnap 
A reggelit követően szabad program igény szerint. (íjászat, bőrözés, hangszerkészítés, nyársalás, 
túrázás, lovaglás) 
10.oo-11.oo között záróra 
 

Sárkányhajó 

  
 
Tekintettel arra, hogy az Au®iga elnöke a teljes ifjúságában (és azt követően is) jelentős szerepet 
játszott Szolnok vízi/kajakos életében, nem volt meglepő, amikor az éppen kibontakozó sárkányha-
jó-élet bábáskodásához is igénybe vették a szaktudását. Így esett meg, hogy néhány au®igás részt 
vett az első szolnoki sárkányhajó versenyen (résztvevőként is és szervezőként is).  
Az éppen Szolnokon tartózkodó ausztráliai kajakos válogatotthoz betársulva csapattagként és do-
bosként vettünk részt a győztes csapat színeiben. 
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Jászkun Kapitányok 
 

A helyi Turinform iroda több alkalommal 
megkeresett különféle kérésekkel, témák-
kal. Az Au®iga a „Jászkun Világ” prog-
ramsorozat mellett így adott/állított össze 
programot „Jászkun Kapitányok nyomán” 
(http://www.szefe.info/jkny/) kezdeménye-
zéshez, valamint tett javaslatot, írt tanul-
mányt turisztikafejlesztési témában (azon-
ban ennek nagyon „brainstorming”-ízű 
sorsa lett…). 
Ezen kívül érdemes még megemlíteni a 
2001-ben kiadott „JNK Szolnok megye 
idegenforgalmi és ökoturisztikai térkép” 
kerékpáros túraútvonalaihoz nyújtott se-
gítségünket is.  
(Hasonló témában Kelemen Zoltán felké-
résére az Au®iga szintén állított össze 
JNK Szolnok megyei kerékpáros túraútvo-
nalakról fényképes beszámolót internetes 
megjelenéshez. Arról tudok, hogy egy ideig 
ez elérhető volt azonban fogalmam sincsen 

mi történt ezzel az információ-csomaggal.) 
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Kerékpáros érdekvédelem 
Kerékpározás, futás, túrázás mint alacsony költségigényű, sokak számára elérhető, a családok, fia-
talok körében népszerű, ezáltal a „célközönséget” jól elérhető, mindemellett kiváló nevelő hatású 
tevékenység, ezért az Au®iga egyik kiemelt gondossággal és figyelemmel kezelt tevékenységei közé 
tartoztak az ezzel kapcsolatos programok, tevékenységek, megnyilvánulások. 

 

Kerékpáros sportprogramok 
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1998 
BESZÁMOLÓ A MÁJUS 9-I KERÉKPÁROS TEREPVERSENYR ŐL 

A Várkonyi téri domboknál történő gyülekezőt és a JNKSZ Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
KRESZ tesztlapjának kitöltését követően a verseny résztvevői kitűnő napos időben közösen ke-
rékpároztak ki a Malomszögbe, a verseny helyszínére, ahol a mintegy 500 m hosszú, erdős, me-
zős, földutat és árvízvédelmi töltést is magába foglaló (a gyermekek részére könnyített), változa-
tos terepen egy körös üldözéses és két körös (korcsoportok szerinti) csoportos rajtoltatású fu-
tamokon dőlt el a sorrend. A mezőnyben 5-38 éves korú versenyzők indultak. 
A legjobbak: 
Gyermek fiú:   Mirek Jarzsinszki Miroszlav (12 éves) 
 lányok:  Bakó Réka Roxán (7 éves) 
Ifi fiú:    Siska Gábor (16 éves) 
Felnőtt férfi:   Gulyás Mihály (20 éves) 
 nők:   Bathó Rita (28 éves) 
A jó hangulatú verseny zárásaként Bácskai Tünde a JNKSZ Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
munkatársa az összesített eredményük alapján legjobbat nyújtóknak okleveleket és ajándékokat 
adott át. 
A négy fordulóból álló rendezvénysorozat következő futama május 17-én (vasárnap) kerül meg-
rendezésre. A gyülekező helyszíne és időpontja változatlan: 9-9.3o óra között, Várkonyi téri 
domboknál, ahonnan szintén közös „túra” keretében kerekezünk a versenyhelyszínre. 
A JNKSZ Megyei Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával és segítségével megrendezésre ke-
rülő versenysorozat eredményeként, a versenyek alkalmával elsajátított KRESZ ismereteknek és a 
megszerzett ügyességnek köszönhetően, a bajnokságon részvevők körében várhatóan csökkenek 
majd a kerékpáros közúti balesetek, ami a vakáció kezdetére időzített befejezést figyelembe véve 
minden iskolás korú gyereket nevelő család számára fontos lehet. 
Egy kellemes vasárnap délelőttre várunk minden fiatalt, családot, szurkolót, érdeklődőt és a 

kerékpározást kedvelőket. 
 

����� 
 

BESZÁMOLÓ A MÁJUS 17-I KERÉKPÁROS TEREPVERSENYR ŐL 
A Várkonyi téri domboknál történő gyülekezőt a résztvevők rövid KRESZ ismereti oktatása kö-
vette, ami elsősorban a kerékpáros közlekedés néhány kevésbé ismert szabályára hívta fel a fi-
gyelmet. A verseny résztvevői hűvös, de még elfogadható időben közösen kerékpároztak ki a 
Tiszaliget melletti ártéri részre, a verseny helyszínére, ahol a mintegy 300 m hosszú pályán, 
változatos terepen egy és két körös üldözéses futamokon dőlt el a sorrend. Ennek a futamnak a 
mezőnyében 5-12 éves korú versenyzők indultak. 
A legjobbak: 
Fiú I.:   Gulyás Zoltán (7 éves) 
Fiú II.:  Mirek Jarzsinszki Miroszlav (12 éves) 
Lány:   Zsigmond Adrien (9 éves) 
A jó hangulatú verseny zárásaként a JNKSZ Megyei Balesetmegelőzési Bizottság jóvoltából (ösz-
szesített eredményük alapján) a legjobbak okleveleket és a kerékpározáshoz hasznos ajándékokat 
kaptak jutalmul. 
A négy fordulóból álló rendezvénysorozat következő (harmadik) futama május 24-én (vasár-
nap) kerül megrendezésre. A gyülekező helyszíne és időpontja változatlan: 9-9.3o óra között, 
Várkonyi téri domboknál,  ahonnan szintén közös „túra” keretében kerekezünk a versenyhely-
színre. 
A JNKSZ Megyei Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával és segítségével megrendezésre ke-
rülő versenysorozat eredményeként, a versenyek alkalmával elsajátított KRESZ ismereteknek és a 
megszerzett ügyességnek köszönhetően, a bajnokságon részvevők körében várhatóan csökkenek 
majd a kerékpáros közúti balesetek, ami a vakáció kezdetére időzített befejezést figyelembe véve 
minden iskolás korú gyereket nevelő család számára fontos lehet. 
Egy kellemes vasárnap délelőttre várunk minden fiatalt, családot, szurkolót, érdeklődőt és a 

kerékpározást kedvelőket. 
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BESZÁMOLÓ A MÁJUS 24-I KERÉKPÁROS TEREPVERSENYR ŐL 
A Várkonyi téri domboknál történő gyülekezőt és a JNKSZ Megyei Balesetmegelőzési Bizottság KRESZ 
tesztlapjának kitöltését követően a verseny résztvevői kitűnő napos időben közösen kerékpároztak ki a 
Tiszaligetben lévő Csónakázó-tóhoz, a verseny helyszínére, ahol a mintegy 500 m hosszú változatos te-
repen egy és két körös (korcsoportok szerinti) üldözéses rajtoltatású futamokon dőlt el a sorrend. A me-
zőnyben 5-38 éves korú versenyzők indultak. A versenysorozaton rendszeresen résztvevőkön mostanra már 
határozottan látszik az a biztonság ahogyan a kerékpárjukat használják. 
A legjobbak: 
Fiú I.:   Tóth Urbán Dániel (9 éves)  Fiú II.:  Gáll András (13 éves) 
Lány:   Kalácska Dóra (10 éves)  Felnőtt: Szekeres Ferenc (38 éves) 
A jó hangulatú verseny zárásaként a JNKSZ Megyei Balesetmegelőzési Bizottság jóvoltából (összesített 
eredményük alapján) a legjobbak a kerékpározáshoz hasznos ajándékokat kaptak. 
A négy fordulóból álló rendezvénysorozat utolsó futama május 31-én (vasárnap) kerül megrendezésre. A 
gyülekező helyszíne és időpontja változatlan: 9-9.3o óra között, Várkonyi téri domboknál, ahonnan szin-
tén közös „túra” keretében kerekezünk a versenyhelyszínre. 
Egy kellemes vasárnap délelőttre várunk minden fiatalt, családot, szurkolót, érdeklődőt és a kerék-
pározást kedvelőket. 

NYÁRI KERÉKPÁROS TÁBOROK 
Június 15-19. 
Júni. 29.-júli. 3. 
Július 13- 17. 
Program: 
• Egy napos (csoportok részére igény szerinti több napos) kerékpártúrák Szolnok környékén. 
• Ügyességi foglalkozások. 
• KRESZ oktatás. 
• Kerékpár szerelési, karbantartási ismeretek. 

ÉS MÉG... 
Június 22-26. Nomád tábor (bentlakásos)   Július 6- 10. Túlélő tábor (bentlakásos) 
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BESZÁMOLÓ A MÁJUS 31-I KERÉKPÁROS TEREPVERSENYR ŐL 
A sorozat utolsó rendezvényén a Várkonyi téri domboktól a verseny résztvevői kitűnő napos időben közö-
sen kerékpároztak ki a Tiszaliget melletti ártári részre, a verseny helyszínére, ahol a mintegy 400 m hosz-
szú változatos terepen egy és öt körös (korcsoportok szerinti) üldözéses rajtoltatású futamokon dőlt el a 
sorrend. A mezőnyben 5-60 éves korú versenyzők indultak a két fiú és egy felnőtt kategóriában megtartott 
futamokon. 
A legjobbak: 
Fiú I.:   Gulyád Zoltán (8 éves)  Fiú II.:  Jarczinsky Miroszláw (12 éves) 
Felnőtt: Szekeres Ferenc (38 éves) 
A jó hangulatú verseny zárásaként a JNKSZ Megyei Balesetmegelőzési Bizottság jóvoltából (összesített 
eredményük alapján) a legjobbak a kerékpározáshoz hasznos ajándékokat kaptak. 

A klub nyári programja gyerekek részére. 
NYÁRI KERÉKPÁROS TÁBOROK 
Június 15-19. 
Júni. 29.-júli. 3. 
Július 13- 17. 
Program: 
• Egy napos (csoportok részére igény szerinti több napos) kerékpártúrák Szolnok környékén. 
• Ügyességi foglalkozások. 
• KRESZ oktatás. 
• Kerékpár szerelési, karbantartási ismeretek. 

ÉS MÉG... 
Június 22-26. Nomád tábor (bentlakásos)  Július 6- 10. Túlélő tábor (bentlakásos) 
Program: 
• A résztvevők megismertetése a természetben élés alapvető szabályaival (sátor építés, tűzgyújtás, 

egészségügyi ismeretek, a természet megóvása túrázás közben, stb.) 
• Egy napos (csoportok részére igény szerinti több napos) gyalog-, és vízitúrák Szolnok környékén. 
• Ügyességi foglalkozások. 

Szülői értekezlet  június 4-én (csütörtök) 17.oo-kor a tiszaligeti  
Körcsarnoknál! 

Bővebb információért kérem keressen a fönti  címünkön. 

Szülői értekezlet  június 4-én (csütörtök) 17.oo-kor a  
tiszaligeti Körcsarnoknál! 
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Fogalmam sincsen melyik volt a végleges változat… 
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Szolnok környéki kerékpártúrák 

AURIGA kerékpáros túrák Szolnok és max. 100 km-es vonzáskörzetében 
Az Auriga Sport és Szabadidős Klub, Martfű és Abádszalók között már évek óta szervez kerékpá-
tos túrákat a tagjai és az egyéb érdeklődők számára.  
A túrák kiindulópontja az alcsiszigeti Simon tanya. 
 

1. AURIGA Alcsi-szigeti túrák mellékelt térképvázlatok alapján Kb. 36 km. 
2. Szolnok-Martfű.Szolnok körtúra: Kb. 50 km (Simon tanya-Evezős csárda-Holt Tisza híd-

Szandaszőlős-442-út 7 km után letérés a halastavak mellett elvezető földútra-Martfű-Tisza gá-
ton vissza Szandaszőllős- Simon tanya 

3. Szolnok-Nagykörü-Szolnok körtúra Kb. 60 km (Simon tanya-Evezős csárda-Tisza híd-
Besenyszögi út-Millér-gáton Nagykörüig-komp-gáton Tiszapüspöki-Szajol-Simon tanya 

4. Szolnok-Tiszavárkony-Szolnok Kb. 50 km (Simon tanya-Evezős csárda-Holt Tisza híd-Szent 
István híd-Tószeg-Tiszavárkony- vissza azonos úton) 

5. Szolnok-Zagyvarékas-Szolnok körtúra Kb. 50 km (Simon tanya-Evezős csárda-Tisza híd-
Zagyvaparton és a gáton Zagyvarékasig-hídon át-vissza a Zagyva bal parti gátján) 

6. Szolnok-Kisköre-Szolnok körtúra Kb. 150 km (Az út eleje megegyezik a nagykörüi útvonallal- 
tovább a gáton Kisköréig- hídon át- bal parton vissza a Simon tanyáig Tiszapüspökitől az 
előbbiekben említett útvonalon) 

7. Október 6-i túra a '48-as hősök emlékére a szolnoki csata főbb eseményeinek helyszíneit fölke-
resve Kb. 30 km (Simon tanya-Evezős csárda-Körforgalomnál balra a kerékpárútra-Szent Ist-
ván híd- jobbra a gáton a Tárházig- a Meder utcán keresztül a Baross útra- Szabadság térnél a 
zagyvarékasi túrához hasonlóan ki a Malomszögig- vissza, a hídon átkelve) 

8. Auriga Szolnok környéki körtúra + térképvázlat Kb. 80 km. (Simon tanya-Evezős csárda-Holt 
Tisza híd-Szent István híd-Kombájn út-Kőrösi út vége-4-es út-Tsz major-Transzformátor te-
lep-Zagyva gát-TSZ hídon át a zagyván-Zagyva gáton a holt zagyváig-Holt Zagyva mellet a 
Besenyszögi útig-Millér bekötő út-Millér-Marhaitató-Tisza híd-Evezős csárda-Simon tanya) 

Auriga Sport és Szabadidős Klub 
5000 Szolnok Nagy I. krt. 14. 8/1. 
www.adventure.ngo.hu 
szefe@adventure.ngo.hu 

Szolnok, 2001. június 26. 
Szekeres Ferenc ASSK elnöke 
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Kerékpáros találkozó 

 

Kerékpáros találkozó 
1999. szeptember 4-12. 

Alcsisziget Simon tanya (Szolnok) 

 

SPORT ÉS SZABADIDŐS KLUB 
a fiatalok egészséges fejlődéséért! 

 

Hungary  5000   Szolnok   Ispán krt. 9. 7/6.   Tel.: (36) 56/ 372 248 
Web lap: http://www.externet.hu/kaland      E-mail: aurigask@mail.externet.hu 

Közhasznú szervezetté minősítve 1998-ban 

Programok 
szept.4-6. 
Táborhellyel, program és túraajánlatokkal állunk rendelkezésre. 
szept.7. 
15.oo Kajakozás, kenuzás  (csak úszni tudók részére) (a találkozó résztvevői számára ingyenes) 
szept.8. 
15.oo Lovaglás, kocsikázás (az első 10 jelentkező számára 500Ft/óra, illetve 100 Ft/óra) 
szept.9. 
15.oo Lövészet és fegyverbemutató (az első 10 jelentkező számára 500 Ft/óra) 
szept.10. 
15.oo Ismerkedés a környék kerékpáros közlekedésének helyzetével, rövid túra a meglévő kerék-
párutakon 
19.oo Pecsenyesütés és Fórum (a városi kerékpározásról, a kerékpárutakról) meghívott szakértők 
részvételével. 
szept.11. 
08.oo 12 órás terep kerékpáros verseny rajtja 
09.oo -tól folyamatosan kerékpáros terepversenyek (3.5, 7, 14 km-es távokon)  
20.oo -tól eredményhirdetés és vacsora 
szept.12. 
09.oo A találkozó zárása után fakultatív programok igény szerint 
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Kerékpáros Fórumok 

A kerékpárutak katasztrofális állapota, (ami a rendszeresen használó fiatalkorúaknál egészségügyi 
problémákat, gerincelváltozásokat-, deformitásokat is okozhatnak), a város kerékpáros mentalitá-
sa, annak „színvonala”, a témához történő közelítés nyilvánvaló dilettantizmusa szinte kikénysze-
rítette az ügy iránt elkötelezett és felelősen gondolkodó szervezettől a markáns állásfoglalást és az 
objektív tájékoztatást, esetfeltárást. 
Az Au®iga ilyen megfontolások mentén kezdett el kerékpáros fórumokat kezdeményezni, majd 
amikor nyilvánvalóvá vált az illetékesek érdektelensége, saját maga megrendezni. 
A korábbi tevékenységeknek, kapcsolatoknak köszönhető saját szakmai tudást, tapasztalatot, elis-
mert szakemberek (Balogh Gábor, Kelemen Zoltán) bevonása egészítette ki. 
Ezeknek a fórumoknak több alkalommal szolgáltak témául, a szintén Au®iga által rendezett kerék-
párút bejárások, fölmérések eredményei, valamint egyéb kerékpáros rendezvények tanulságai. Mi-
vel ilyen tekintetben a fórumok témája alapos átfedést mutat egyéb kerékpáros programok beszá-
molóival, ezen a helyen nem részletezem ezeknek a fórumoknak a történéseit. 

Autómentes Nap 

Az Autómentes Nap és a Mobilitási Hét létezését, fogalmát minden próbálkozásom ellenére éveken 
keresztül nem sikerült elültetnem a városvezetés tudatába, ezért jó néhány évig, mindenféle segítség 
nélkül, önállóan, saját jogon az Au®iga képviselte Szolnokot ezeken a nemzetközi programokon. 
Aztán kattant valami az „illetékesek” körében és a polgármesteri hivatal tanácskérési szándékkel ke-
resett meg a Mobilitási Hét ügyében. Azt tanácsoltam nekik, hogy „adjanak megbízást a városi 
program összeállítására megszervezésére, lebonyolítására és én mindent megteszek a siker érdeké-
ben, latba vetem minden kapcsolatomat, fölajánlom minden eddig meg nem valósított ötletemet”. 
Ettől a tanácsomtól (ami egyébként nem állt szemben a hivatal szokásával, miszerint megbíznak szer-
vezeteket komplex programszervezéssel és bonyolítással) elzárkóztak, tehát a többi „ideát” már nem is 
tudtam megosztani velük a város hasznára. Figyelembe véve a sok éves szakmai tapasztalatot, a szer-
teágazó (szakmai) kapcsolatrendszert, az összegyűjtött külföldi és belföldi szakirodalmat, a mérhetet-
len elkötelezettséget és saját kreativitást, mindezeket figyelembe véve, hatalmas tudásanyag maradt így 
kihasználatlanul… (Így, ezt a kiadványt szerkesztve, a dokumentumok között kutakodva, magam is 
megdöbbenek azon, hogy milyen mérhetetlen mennyiségű szakanyag, (aminek egy jó része ráadásul 
csak a belső csatornákon volt elérhető), gyűlt össze az Au®iga kezében az eltelt évek során.) 
Lásd még a vonatkozó fejezeteket… 
Később, groteszk látványt nyújtott, amikor ezeken a programokon, „orifonnal” a kezükben olya-
nok harsogták a közhelyeket, sztereotípiákat a megjelentek arcába (alkalmanként az Au®igára hi-
vatkozva), akik semmiféle szakmai ismerettel sem rendelkeztek, akiknek egyébként semmiféle affi-
nitásuk, közük nem volt a témához, az iránt, csak lehetőséget kaptak, a megjelenésre, az okoskodá-
suk nyilvánosságra-hozatalára…  
De ez már egy más témakört, a „Civil Titkok” témakörét érinti… (Lásd a második kötetben…) 

 

"IN TOWN, WITHOUT MY CAR!" INTERNATIONAL CAMPAIGN 
22 SEPTEMBER 2001
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Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Titkárság 
5000 Szolnok Kossuth tér 9. 
 
Szalay Ferenc Polgármester Úr részére! 
Tudomásulvételre: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése részére! 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Szeretek kerékpárral közlekedni. Praktikus, környezetbarát, olcsó és gyors közlekedési eszköznek 
tartom ezt a járművet. 
 
Egy nagyobb városban, ahol behatárolt a közlekedők számára rendelkezésre álló hely, korlátozott 
a parkolási lehetőség és ahol a tiszta levegő, a zajmentes környezet igen nagy érték, ott aligha van 
célszerűbb közlekedési forma. 
 
Sajnos Szolnokon nincsenek meg a kerékpározás, a kerékpár használatának feltételei, vagy leg-
alább is előttem rejtve vannak. Ennek föltárásában kérném a szíves segítségét, ezért javaslatot sze-
retnék kapni Öntől a következő problémám megoldásában. 
 
Milyen útvonalon tudok közlekedni kerékpáron? 
 
• a Galéria és a Tiszaliget között  
• a Tiszaliget és a Galéria között  
• a piac és a Tiszaliget között 
• a Damjanich uszoda és a polgármesteri hivatal között 
• a Pelikán szálló és a Damjanich uszoda között 
• Roma Esély Szakközépiskola (Bajtárs u.) és az APEH hivatal (Hunyadi u.) között 
 
Szeretnék olyan útvonalon közlekedni a kerékpárommal ami az említett végpontokat a legrövidebb 
módon köti össze, a kerékpáromat nem rongálja, elfogadható gyorsasággal érem el célomat, biz-
tonságos (kisforgalmú) még akkor is ha a gondjaimra bízott gyermek(ek)kel közlekedek együtt és 
ahol szervezetemet a legkevésbé teszem ki káros hatásoknak (pl. kipufogógáz). 
 
Gondolom Ön, (illetve környezetében valaki) nálam jobban ismeri a várost és az alábbi címre kül-
dött válaszával segíteni tud számomra és családom számára abban, hogy kerékpáromat használ-
hassam a város(unk)ban. 
 

Tisztelettel: 
 
Név: ....................................................................... 
 
Cím: ............................................................................................................................................ 
 
Tel.: ..............................................................  Fax: .......................................................... 
 
E-mail: ........................................................................................................................................ 
 
Kelt: Szolnok, 2001. szeptemberének "Autómentes Nap"-ján 

 

����� 
 

A fönti levelet (csak az én tudomásom szerint) közel ötven szolnoki juttatta el a címzetthez. Senkitől 
nem hallottam azt, hogy választ kapott volna. 
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Itt most ugrunk egy nagyot az Autómentes Nap-ok tekintetében.  
A kezdetben az egy napos rendezvény hamarosan egész hetes programsorozattá vált, amihez az 
Au®iga természetesen az elsők között csatlakozott. Az ilyen irányú tevékenységéről több helyen is 
lehet olvasni, amiknek nagy része tulajdonképpen tartalmazza az Autómentes Nap történéseit is. 
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……….. sorsz.-ú példány 
……………………………………… részére 
 

 
 
 
 

Hülye kérdések egy (vagy sok?) kerékpárútszakasz 
kapcsán…, 

…avagy mennyibe kerül (a városnak) a Kerékpáros referens,  
még inkább annak hiánya…? 

 

 
Szolnok 

2005 
V 01.00 

 
A fönti fölhívás eredményeként elkészült tanulmány címlap-
jának érdemi része, valamint néhány kép az aktuális kerék-
párút-helyzetről… 
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Nem hivatalos beszámoló a 2006 évi Autómentes Napról... 
...avagy kinek a barátja a kerékpár(os)barát városvezetés Szolnokon? 

 

Szóval nem hivatalos..., de mitől, miért is lehetne az...? Nincsen jogom ilyent tenni..., hiszen az 
Auriga Sport és Szabadidős Klub éveken keresztül a helyi „illetékesek” tudtával, azonban azok ér-
dektelensége mellett szervezte, bonyolította ennek a nemzetközi mozgalomnak a helyi programja-
it, mára viszont az egykori „direktorból” silány mellékszereplői státuszba csúszott, („de ha nincsen 
jelen ezen a programon az sem nagy baj” mentalitás talán még ezt sem feltételezi). Tehát az utóbbi 
két évben, mióta „központi” a szervezés az egykori főszervező, csak két szerény kerékpárút-bejáró 
túrát bonyolít(hat)ott le e jeles napon. 
Az elsőn viszonylag részletes, szakanyagnak is beillő dokumentáció készült egy csomó újonnan 
épült kerékpárút hiányosságairól, visszásságairól. Kár, hogy a mai napig senki sem rendelt ebből a 
sok tekintetben hasznos és tanulságos tanulmányból, senki sem volt kíváncsi annak tartalmára, 
eredményeire, következtetésekre. Igaz, az „illetékesek” részéről így a továbbiakban is az egysze-
rűbb megoldásokat lehet majd választani, hiszen mondható, hogy senki nem hívta föl a figyelmet a 
hibákra, minden tökéletes volt már az előzőekben is. 
Az idei alkalommal Szolnokon több mint félszáz résztvevővel, zömében kisdiákok részvételével 
zajlott le az Európai Mobilitási Héten hagyományosnak számító, Auriga kerékpáros túra, ami im-
már nyolc éves hagyományokra tekint vissza.  
Jelzés értékű lehet, hogy a „kerékpár(os) barátok”-nak meghirdetett rendezvényen (hagyományos-
nak mondható módon) egyetlen „politikus” képviselőjelölt sem kívánt megjelenni, viszont a civil 
jelöltek jó része fontosnak érezte az ilyen irányú elkötelezettségét is kifejezni. Ez azért előrevetíti 
Szolnok városában várható jövőbeni (hagyományosnak mondható) „kerékpárosügyi” mentalitást. 
Ezek után talán joggal lehet föltenni a kérdést: „Meddig tart a politikusok kerék-
pár(os)barátsága???” (Merthogy szóban, a sajtó nyilvánossága előtt mindenki a szívén viseli ezt a 
témát, azonban az elmúlt közel tíz év alatt alig lehetett egy főt meggyőzni arról, hogy ezen a napon 
kinyilvánítva a „hovatartozását”, saját szemével győződjön meg a valós helyzetről, vitassa meg a 
város lakosaival ezt a témát.) 
A túrát követően a résztvevők abban megegyeztek, hogy, a város teljesítményét, ügy iránti elköte-
lezettségét fémjelző, ilyen vonatkozásokban sokat fölemlegetett kirakat-kerékpárútszakaszok, több 
helyen balesetveszélyesek, nem látják el a funkciójukat, nem kerékpárosbarát módon készültek el, 
logikátlan és abszurd megoldások találhatók rajtuk. 
 

Az idei évben már csak hab a tortán, hogy az „alapos” és „körültekintő” előkészítésnek, kommu-
nikációnak köszönhetően a városi rendezvény helyszínére, (ahonnan a kerékpártúra is indult) ke-
rékpárral érkezőket sem akarták beengedni a rend szigorú őrei... 
 
 

Szekeres Ferenc Auriga SSK elnöke (egykori egyszemélyi Autómentes Nap szervező) 
 

A szöveghez tartozó fotók: 1067 számú: Civil képviselőjelöltek egy csoportja 1071, 1073, 1076 
számú: pillanatok a túráról „Aurigafotó” jelzetűek: „Kerékpár(os)barát mentalitás Szolnokon”, il-
letve „Ahogyan a kerékpározás ügyét kezelik Szolnokon” 
 

Szolnok, 2006. október 3. 
 

 

����� 
 

 
A képek közül csak a „Kerék-
pár(os)barát mentalitás Szolnokon”, cí-
műt teszem be ide… 
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(2007) 
Levél a Távolból 
 

(Arról a fertályról, ahonnan a levelekre már nem szokás válaszolni, de az utóbbi időben már vá-
laszt sem várni...) 
 

A közel évtizedes hagyományok szerint zajlott le a szolnoki Autómentes Nap.  
A város hagyományosan kitett magáért, úgymint: 
• a város mint Önkormányzat jó (nak tűnő) indokra hivatkozva ismét nem rendezett Mobilitási 

Hetet, sőt még egy Autómentes Napot sem. (Bár aki útépítésre hivatkozik az rögtön elárulja 
magáról, hogy a szóban forgó program lényegéről nincsen fogalma, semmi köze annak eszme-
iségéhez. Csak mosolyogni lehet azon ahogy a belváros átépítésével kapcsolatos kommuniká-
cióban az AMN által szolgáltatott lehetőségeket hagyták kiaknázatlanul.) 

• a város mint lakosság, akik csak nyavalyogni tudnak, de amikor alkalom nyílik a véleményal-
kotásra, a hatékony és demonstratív véleményalkotásra, akkor lapítanak. 

• a város „civiljei”, a „hagyományos civilek”, akik azért megemlékeztek és ezzel a lehetőségeik 
szerint képviselik „a várost”, noha ez hivatalosan semmit nem jelent, midőn ez a „város”, nem 
az a „város” a nemzetközi szervezők terminológiája szerint, hiszen erre a képviseletre senki 
sem kérte őket, az ő nyilatkozataik nem legitimek, de azért ők mégiscsak…, ilyen fajták..., va-
gyis inkább „önös érdekektől vezéreltek” ahogyan ezt a város közgyűlésében említeni szokás 
ezeket a betyár, renitens civileket, (nevetséges...), de ez utóbbit már csak én teszem hozzá… 

 

Szóval a lényeg…, az Auriga SSK, mint a kezdetek óta minden évben, -az elmúlt kettőt kivéve, 
amikor az Önkormányzat élni kívánt jogával (?), „lenyúlta” a rendezés jogát (?)-, ismét magára 
vállalta a megyei jogú város autómentes napi programjának rendezését. Mint civil szervezet az 
ilyen célú anyagi lehetőségei igen erősen korlátozottak, ezért csak egy (szokásosnak mondható) 
kerékpárút bejárásra futotta. 
 

Nagy meglepetésekre senki sem számított, nem is volt ilyesmi. Csupa irónia az egész…, az évtize-
des úthibák mellett számtalan újabb köszön vissza…, senkit nem érdekel a hivatalos helyeken…, 
hát ez van…, meg kerékpárút-fejlesztési koncepció… Gyenge, már-már nevetségesnek tűnő kér-
dés: mit akar fejleszteni az, aki a meglévőknek sem tud gazdája lenni…??? 
 

2 kép mellékelve. 
 

Maradok tisztelettel: Szekeres Ferenc ASSK elnöke (nem hivatalos AMN szervező) 
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Mobilitási Hét 

Miért másodrendű állampolgár a kerékpáros ebben a városban? 
(Kerékpáros fórum SZOLNOKON 2002.szeptember 18-án) 
Az Audiga Sport és Szabadidős Klub "Miért másodrendű polgár a kerékpáros ebben a városban?" 
címmel szervezett Fórumot az Európai Mobilitási Héten, szeptember 18-án, a Kerékpározás Nap-
ján. A Fórum előkészítése már a nyár közepén megkezdődött. Az rendezvényről a klub internetes 
honlapján valamint – a Tisza Klub közreműködésével kihelyezésre került – több száz plakát és 
szórólap segítségével ismerkedhettek meg a szolnokiak. 
 
Miért másodrendű állampolgár a kerékpáros ebben a városban? 
(Kerékpáros fórum SZOLNOKON 2002.szeptember 18-án)Tájékoztató a szolnoki Európai Mobili-
tási Hét-ről 
Az Európai Autómentes Nap 2002. május 28-i munkaértekezletén elfogadásra került az Autómen-
tes Naphoz szorosan kapcsolódó Európai Mobilitási Hét tematikája, amit az Európai koordináció 
dolgozott ki. 
"Az Európai Mobilitási Hét kezdeményezés arra irányul, hogy erősödjön a párbeszéd, a partner-
ség, bizalom-építés valamennyi érintett között, egy környezeti és egészségi szempontból fenntart-
hatóbb közlekedési rendszer kialakítása érdekében." 
Tekintettel arra, hogy tudomásunk szerint a helyi önkormányzat nem kíván az Európai Mobilitási 
Hét felépítéséhez kapcsolódó programot kezdeményezni, azonban néhány civil szervezet továbbra 
is a szívén viseli a kerékpározás "sorát" ebben a városban, az Auriga SSK az említett nemzetközi 
rendezvénysorozathoz illeszkedő módon, 2002. szeptember 18-án (Kerékpározás Napja) 15.3o 
órára, "MIÉRT MÁSODRENDŰ POLGÁR A KERÉKPÁROS EBBEN A VÁROSBAN?" cím-
mel (persze ez lehet, hogy nem így van, de akkor miért lehet lépten nyomon olyan emberekbe bot-
lani akik ezt így érzik), az alábbi kerékpáros programot hirdeti meg. Ez egy munkacím, ami a ké-
sőbbi javaslatok alapján módosulhat. 
15.3o Pelikán szálló parkolójából rövid kerékpározás a városban és környékén (saját kerékpár 
szükséges) 
17.oo Kerékpáros fórum a Helyőrségi Művelődési Otthonban (HEMO Szolnok Táncsics M. utca), 
ahová meghívót kap a Polgármesteri Hivatal, a Közútkezelő KHT, a Közlekedési Felügyelet, a 
Rendőrség illetékes képviselője, valamint további olyan személyek, akik a kerékpározás ügyéért 
hatékonyan tehetnek valamit az elkövetkezendő időben.  
A fórumon való részvétellel nyilvánosságot és lehetőséget szeretnénk biztosítani mindenki, 
(de különösen a közélet szereplői, majdani szereplői) számára, hogy kinyilvánítsák elkötele-
zettségüket a téma iránt, valamint partneri kapcsolatokat ápolhassanak a kerékpározás 
ügyét fontosnak tartókkal, ez iránt felelősen gondolkodókkal.  
A közelgő választásokon indulni szándékozó képviselő-, és polgármester jelöltek megjelenését 
különös figyelemmel kísérjük, mert kérdezőként és válaszadóként is számítunk megjelenésükre.  
A meghívottak előzetes tájékoztatása és megfelelő felkészülése érdekében kérjük szíveskedjen el-
juttatni kérdéseit a: 
szefe@adventure.ngo.hu e-mail címre, vagy az 
Auriga SSK Szolnok Nagy I. krt 14.8/1. levél címre, vagy  
SMS-ben a 20/515 2640-es telefonszámra, vagy az 56/372 248-as üzenetrögzítőre.  
A kérdéshez kérjük azt is mellékelni, hogy kitől, vagy melyik szervezettől várja a választ a kérdező. 
A legjobb kérdésekre is kérjük a javaslatokat (annak érdekében, hogy azok feltétlenül elhangozza-
nak a fórumon). 
A beérkező kérdések szeptember elejétől megtalálhatók lesznek a www.adventure.ngo.hu web-
oldalon. 
A délutáni kerékpározáson és az azt követő fórumon feltétlenül számítunk a személyes megjelené-
sére és érdeklődéssel várjuk a fórum meghívottainak szánt kérdéseit. 
A szervezés elősegítésének érdekében részvételi szándékát és az önnel érkezők számát szívesked-
jen mihamarabb eljuttatni számunkra. 
Üdvözlettel: Szekeres Ferenc (ASSK elnöke) 
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Kérdések a Polgármesteri Hivatalhoz  
Az ASSK közel egy éve megválaszolatlan kérdéseivel (amik a klub évek óta folytatott "kerékpáros 
tevékenysége-tapasztalata" során, állampolgári jelzések alapján fogalmazódtak meg és amik között 
van már több éves megválaszolatlan kövület is) "nevez be" a fórumra. 
Az egyszerűség kedvéért mellékelem a Polgármester Úrnak eljuttatott összefoglalómat aminek 
a megválaszolására a Polgármesterünk, illetve a HIVATAL még kísérletet sem tett. Talán most si-
kerül választ kapni... 
 
P 1., 
Az elmúlt évben egy, a kerékpározás helyzetének javítására vonatkozó polgármesteri állítással 
szinte azonos időpontban, teljesen ellentétes információt adott ki a Polgármesteri Hivatal. A ke-
rékpározással kapcsolatos problémák megoldására rendelkezésre áll e a megfelelő anyagi háttér, il-
letve mire van pénz? Mire szándékozik a hivatal pénzt fordítani e téren? (ASSK)  
P 2., 
Mi történt az elmúlt másfél évben (az ASSK első jelzése óta) a Kertváros mellett vezető kerékpár-
út garanciális javításának, illetve újbóli műszaki átvételének ügyében? Ki ennek az ügynek a fele-
lőse? A nemrégiben ezen az útszakaszon "tüneti" kezelést alkalmaztak. Ki végezte, végeztette el 
ezt a szakszerűtlen munkát és kinek a költségén?(ASSK)  
P 3., 
Hány kerékpárosok elleni szabálysértési eljárást folytatott le a Polgármesteri Hivatal az elmúlt 2 
évben (havi, területi, okozati bontásban)? (Szekeres Ferenc)  
P 4., 
A Hivatal fiatal kerékpárosok ellen is hoz határozatokat. Ennek szekszerűsége esetenként megkér-
dőjelezhető. Mit mondjak a tizen-éves fiataloknak a hatóságok szavahihetőségének elfogadtatásá-
ra, ha a gyerekek által látottak és a polgármesteri hivatali határozatban leírtak nem felelnek meg 
egymásnak? Ezek után hogyan győzzem meg ezeket a fiatalokat, hogy a törvények megkerülése, 
kijátszása helyett azok betartásával érdemes az életüket megtervezni, még akkor is, ha az egyes 
rendeletek nyilvánvaló hibákat tartalmaznak (pl.: 6/1992.(III.10.) KR. olyan burkolatokat említ, 
amik a valóságban nem léteznek, vagy csak néhány hónapja léteznek)? (Szekeres Ferenc)  
P 5., 
Ha jól értelmezem a 6/1992.(III.10.) KR rendeletet, amikor családommal, úgymond kellemes idő-
töltés céljából fagylaltozni megyek a Tisza partra, az 5 éves kislányom is szabálysértést követ el, 
ha mellettünk kerékpározik a kis kerékpárján. Ha ez így van, akkor ez a rendelet hátrányosan kü-
lönbözteti meg a hozzám hasonló számos családot és ok nélkül korlátozza a szabadidejük eltölté-
sének módját. Mi alapján jogos és valójában jogos e ez a megkülönböztetés és korlátozás? (ASSK 
több állampolgári megkeresésre)  
P 6., 
Az utóbbi 3 évben mit tett az önkormányzat annak érdekébe, hogy az kerékpárját használó állam-
polgárról gondoskodó, nem csupán a hatalmat gyakorló, csak az állampolgárt utasító, annak jóhi-
szemű magatartását mereven szankcionáló hivatal benyomását keltse és mindenki számára nyil-
vánvaló módon gondoskodjon a határozatainak betartásához szükséges nyilvánosság és feltételek 
megteremtéséről (táblázás, következetes és egyértelmű jelzések, kerékpártárolók elhelyezése, in-
formálás, stb.). (ASSK)  
P 7., 
A Tiszaparti gimnázium mellett lévő tiltó tábla miért van még mindig (már évek óta) eltakarva fa-
lombtól, noha erről a hiányosságról és ennek lehetséges következményeiről (szabálysértések elkö-
vetése) a Hivatalnak már több mint egy éve tudomása van. (ASSK)  
P 8., 
A kerékpárút lejáratának egy része miért van még mindig "eladva" parkolóhelynek a Verseghy 
parknál? (Erről is tud a Hivatal több mint egy éve.) (ASSK több állampolgári megkeresésre)  
P 9., 
Mit tett a Polgármesteri Hivatal a kerékpárosok biztonságát veszélyeztető és egyébként a KRESZ 
előírásait is sértő parkolóhelyek megszűntetése érdekében? (ASSK több állampolgári megkeresésre)  
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P 10., 
A kerékpárút tábla több mint egy éve kidöntve a Verseghyi parknál. Az itteni kerékpárút "státusza" 
tisztázatlan, mert két irányból megközelítve másként "határozta" meg az út kezelője. Ez alkalom 
adtán vitára ad okot az arra közlekedő kerékpárosok és gyalogosok között és balesetveszély lehe-
tőségét is magában hordozza. Mikor lesz rendbe téve? (ASSK több állampolgári megkeresésre)  
P 11., 
Milyen útvonalon lehet közlekedni kerékpáron?  

• a Galéria és a Tiszaliget között  
• a Tiszaliget és a Galéria között  
• a piac és a Tiszaliget között  
• a Damjanich uszoda és a polgármesteri hivatal között  
• a Pelikán szálló és a Damjanich uszoda között  
• Roma Esély Szakközépiskola (Bajtárs u.) és az APEH hivatal (Hunyadi u.) között 

A kívánatos útvonalak kritériumai: a kerékpárral közlekedni lehessen, az említett végpontokat a leg-
rövidebb módon kösse össze, a kerékpárt ne rongálja, elfogadható gyorsasággal lehessen a célt elér-
ni, biztonságos (kisforgalmú) még akkor is ha a kerékpározóval gyermek(ek) közlekedek együtt és 
ahol a kerékpáros szervezetét a legkevésbé érik káros hatások (pl. kipufogógáz). (Közel 50 állam-
polgár kérdése majdnem egy éve, ami a 2001 évi Autómentes Nap alkalmából külön levelekként már 
eljuttatásra kerültek a Polgármesteri Hivatalba, de egyetlen levélre sem érkezett válasz) 
P 12., 
Bizonyos nemzetközi (EURÓPAI!!!) rendezvényekhez a Polgármeszeti Hivatalon, illetve a város-
vezetésen "keresztül" lehet csatlakozni (hivatalosan). Mi módon kapcsolódott a város a 2001 és a 
2002 évi Nemzetközi Autómentes Naphoz? (Illetve, a hangzatos, de kevés feladattal járó "repi 
programok"-on túl meddig tart a városvezetés EURÓPAISÁGA?) (ASSK)  
P 13., 
A TERVEZŐ-BERUHÁZÓ KFT mellett kik pályáztak még a kerékpárút-hálózat terveinek elké-
szítésére, előkészítésére és miért az említett cég nyerte el ezt a munkát, illetve miért azt bízták meg 
az előkészítéssel? Mennyi közpénz került kifizetésre ilyen célokra és kinek? (ASSK)  
P 14., 
Hogyan fér össze a kerékpározással kapcsolatos állampolgári kérdésekre történő nem válaszolás, 
az észrevételekre történő nem reagálás, a javaslatok figyelmen kívül hagyása az EU csatlakozás 
szándékával? (ASSK)  
P 15., 
Kerékpározással kapcsolatban többen, többszőr juttattak el kérdéseket Polgármester Úrhoz, illetve 
a Hivatalba. Mi lett ezeknek a leveleknek a sorsa? Ki(k)hez kerültek ezek a dokumentumok? Ki és 
hogyan foglalkozott velük, az azokban leírtakkal? Az azokban felvetett kérdésekre szándékozik e 
valamikor korrekt módon válaszolni valaki? (ASSK)  
P 16., 
A Hivatal szándékozik e a kerékpáros problémák megoldásához, a tervek előkészitéséhez, elké-
szült beruházások átvételéhez igénybe venni a civil szervezetek szakértelmét? Kívánja e bevonni 
őket a munkába? Ha igen milyen módon? (ASSK)  
P 17., 
A piac mellett mikor lesz olyan kerékpártároló, ami megközelíthető, megfelelő férőhellyel rendel-
kezik, men rongálja a kerékpárt? A hivatalok környékén mikor lesznek kerékpártárolók? (ASSK 
több állampolgári megkeresésre)  
P 18., 
Az elmúlt 3 évben az önkormányzat hány konkrét feladattal bízott meg civil szervezeteket a kerékpá-
rozás elősegítését érintő témában? (Szakvélemény, tervbírálat, tanulmány készítés, beruházás átvétel, 
forgalomszámlálás, szokás-felmérés készítése, stb., stb...) (ASSK több állampolgári megkeresésre)  
P 19., 
Szakmai szempontból kívánnivalót hagy maga után a várkonyi téri kerékpáros "úthálózat". Ki ter-
vezte a Várkonyi tér környékén épített kerékpárutat és hány alternativából választva, kik fogadták 
el a tervet? Milyen szakmai szempontok érvényesültek a tervezéskor, illetve a terv elfogadásakor? 
(ASSK több állampolgári megkeresésre)  
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P 20., 
Kerékpárutak építésére, fejlesztésére rendszeresen írnak ki pályázatokat. Ilyen pályázatok által je-
lentős pénzeket lehet szerezni a város számára, amivel mindenképpen érdemes lenne élni. Ezek fi-
gyelmen kívül hagyása bevétel kiesést jelent a városnak. Ha úgy tetszik kárt okoz a városnak az, 
aki kisérletet sem tesz a pályázat elnyerésére. A szolnoki Polgármesteri Hivatal ebben a témában 
hány pályázatot nyújtott be az elmúlt 4 évben? (ASSK több állampolgári megkeresésre)  
P 21., 
Az ISO szabvány szerinti hivatali munkavégzés hogyan segíti elő a kerékpározás ügyét? E rend-
szer szerinti munkavégzés feltételezi és megköveteli (többek között) a konkrét 
feladatmeghatározást. Kinek, milyen feladatok lettek meghatározva a kerékpáros témában? Érde-
mes volt e (érdemes e) egy csomó pénzt elkölteni a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rend-
szerére, ha az nem is működik? (Persze lehet, hogy működik, csak ennek nincsen látszatja.) 
(ASSK több állampolgári megkeresésre)  
P 22., 
Polgármester Úr mikor kerékpározott utoljára és valaha próbált e már kerékpáron közlekedni 
Szolnokon? (ASSK)  
P 23., 
A közutak táblázása nem kielégítő és a Hivataltól kapott információk is ellentmondásosak a kerék-
párutakat illetően. Szolnok környékén melyek azok a kerékpárút szakaszok, amik a Polgármesteri 
Hivatal kezelésében vannak? (ASSK és egyéb civil szervezetek)  
P 24., 
Mikor lesznek kerékpár őrzők a közintézmények, nagyobb árúházak, eü. intézmények(orvosi ren-
delők)előtt? Illetve miért nem bővítik, korszerűsítik a meglévőket? (Például a PLUS árúháznál a 
piacnál-az önkormányzat felhívhatja a tulajdonos figyelmét a lakosság igényeire. A volt Centrum-
nál lévő PLUS árúház előtt is e sorok írójának sürgető levele után készült el a kerékpárőrző) (Pin-
tér László mérnök, Városvédő Egyesület, alelnök)  
P 25., 
Miért nem festenek fel kerékpársávokat az arra alkalmas úttestek, járdák, parkok, terek felületein, 
útjain? (Városvédő Egyesület)  
P 26., 
Mikor jelennek meg a kerékpáros behajtást engedélyező táblák a rengeteg egyirányú utca "behaj-
tani tilos " végénél? A KRESZ lehetőséget nyujt erre! (Városvédő Egyesület)  
P 27., 
A meghosszabbított Tiszai sétányon remélhetőleg kerékpáros közlekedésre utaló tábla és esetleg 
kerékpársáv is lesz? Remélhetjük,hiszen bizonyára sokan még munkába is arra járnának tavasztól 
késő őszig a déli ipari üzemek, árúházak, Megyei Kórház felé. (Városvédő Egyesület)  
P 28., 
A belváros és a Tisza-part összehangolt kerékpáros közlekedését mielőbb ki kell alakíta-
ni.(Városvédő Egyesület)  
P 29., 
Rendszeresen tartsák karban a sövényeket, mert nem egy helyen belelógnak az úttest szelvényébe. 
Hasonlóképpen a fák alsó, mélyen lelógó gallyai.Ezáltal veszélyeztetik a kerékpárost, mert nem 
tud a járdaszegély közelében haladni. Ha váratlanul befelé manőverezik, a mögötte haladó autó 
könnyen elütheti. Hasonló veszélyt jelentenek a megsüllyedt, tönkrement csatornafedelek, esővíz 
elnyelő "'szemek" (rácsos csatornanyílások), kátyúk, repedések az úttestek burkolatá-
ban.(Városvédő Egyesület)  
P 30., 
A kerékpárút evezős csárda felőli vége teljesen tönkrement kb 150m hosszban. (Városvédő Egye-
sület)  
P 31., 
A Zagyva gát koronáján lévő burkolat északi fele minősíthetetlenül rossz állapotban van. A gya-
loghíd környékén a 3-4db, mélyen a járófelület szelvényébe belógó hatalmas bokor(fa?) akadá-
lyozza a haladást, még gyalogosnak is. (Városvédő Egyesület)  
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P 32., 
Mikor szándékoznak kiépíteni a Zagyva város felőli gátján a vasúti híd, illetve a Széchenyi lakóte-
lep felé a szilárd burkolatú gyalogos-kerékpáros utat? (Városvédő Egyesület)  
P 33., 
Remélhetjük e, hogy az Önkormányzat, a Rendőrség és más hivatalos szervek részéről kerékpár- 
és kerékpárosbarát magatartást fognak tapasztalni a bringások?(Városvédő Egyesület)  
P 34., 
-Miért tilos kerékpározni a főutca úttestjén,holott már régóta nem 4-es főút? (Horváth Gábor)  
P 35., 
-Miért nem élnek Szolnokon azzal a KRESZ adta lehetőséggel,hogy megengedjék /táblával jelez-
ve/, hogy az egyirányú utcákba tilos irányból is be lehessen hajtani? (Horváth Gábor)  
P 36., 
-Mikor javítják ki az ÉLETVESÉLYES gödröket,réseket,aknatetőket, puklikat az úttesteken és ke-
rékpárutakon? Szolnokon vannak olyan utcai lefolyórácsok az úttesten, melyeknek rései párhuza-
mosak az úttal! Miért? (Horváth Gábor)  
P 37., 
-Hogyan juthat el a kerékpáros Abonyba és Szajolba? (Horváth Gábor)  
P 38., 
Civil szervezetek (Pl.: az Auriga SSK) számíthat e arra, hogy szakértelmét és tapasztalatait (nomeg a 
lelkesedését és az elkötelezettségét, nem is beszélve a lokálpatrióta hozzáállásról) a köz, a város ér-
dekébe állítva, megbízást kap kerékpáros problémák megoldásában (pl.: szokásfelmérés elkészítése, 
tanulmánytervek elkészítése, beruházások átvétele, tervbírálat, forgalomszámlálás, stb.) (ASSK)  
P 39., 
-Miért nem viselik jobban gondját a már meglévő kerékpárutaknak? (Horváth Gábor)  
P 40., 
-Tudják-e a jelenlévő "fejesek",hogy ebben a városban életveszélyes kerékpározni? 
-Tudják-e,hogy ha minden úttesten/kivéve,ahol van kerékpárút/lehetne biztonságosan kerekezni, 
akkor valószínűleg azok a kerékpárosok sem száguldoznának a járdákon,akik most ezt teszik? 
-Mellesleg az ilyen felelőtlen száguldozókat jó lenne erről leszoktatni!!! 
(Horváth Gábor)  
P 41., 
Tudomásunk szerint a MÁV térítésmentesen ajánlott föl a városnak kerékpártárolók kialakítására 
alkalmas helyet a vasútállomás környékén. Mi lett ennek az önzetlen, a város számára előnyös és 
hasznos kezdeményezésnek a sorsa? Élni kíván e a város ezzel a lehetőséggel?(ASSK)  
P 42., 
E-mailban érkezett  
Miért másodrendű a kerékpáros ebben a városban? Azért mert a kerékpárosok feltett kérdései-
re,észrevételeire szinte senki nem reagál hivatali szinten.Egy pár példa:Szolnokon a Pólya Tibor 
úton mióta meglett csinálva az úttest egy csatorna fedél,párhuzamosan az úttestel van berakva.Már 
többször volt jelezve a hatóságoknak,senki sem foglalkozik vele!Biztos többet tudna errol monda-
ni az az idosebb úr,aki combnyak-töréssel és kulcscsont töréssel került kórházba!Úgy látszik vala-
kinek gépjármu elé kell esnie,hogy történjen valami.A kertvárosi részen a sportreptér vonalában a 
kerékpár út szinte használhatatlan,az aszfalt összetöredezve,repedezve.Ezzel kapcsolatban már 
többször nyújtottunk be kérelmet a kijavítására.Gondolom ez is valamelyik fiókban hever.A sport-
reptér elott lévo aluljáró életveszélyes az idosebb emberek megsem bírnak bírkózni az 
emelkedovel,ezért a 4-es foút elkerülo szakaszán tólják át kerékpárukat az óriási gépkocsi forga-
lom közepette.Ez csak egy pár észrevétel a fórumhoz.És jó lenne,ha a beszédek helyett már végre 
valami történne is az érdekünkben.Valószínu,hogy azok az urak és hölgyek akik döntenek a kerék-
párosok kérdéseiben,csak nagy ritkán szoktak drótszamárra pattani! (Üdvözlettel:egy kerékpáros a 
sok közül.)  
P 43., 
Kerdes: Szolnok varos kormanyzojai halottak-e az EUROVELO 11-es kerekpar utvonal 
nyomvonalarol, hogy Szolnokon is keresztul menne? Ha igen akkor keszul-e terv a kerekparosok 
fogadasara? Kivanjak-e a varos belsejet bemutatni?  
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Javaslat: A varos megitelese szempontjabol foleg turisztikailag segitene ha kerekpar barat utvonalak 
leteznenek! Pl. Jaszbereny felol erkezo bringas mely utvonalon halladjon, hogy a varos neveztesseget 
megnezhesse es jol erezze magat, majd tovabb menne Debrecen fele? Persze ez ervenyes barmely 
iranybol es barmely kivezeto iranyba! A civil szervezeteket javaslatat jo lenne ha meghallgatnak es 
szorosabb, folyamatos munkakapcsolatot hozhatnank letre! Kit keressunk a varoshazan? 
(Gördögök SE)  
P 44., 
Csak két példa az akut problémákra: A városból a lengyel piac felé hogy lehet kerékpárral közle-
kedni? Lásd 4-es főút, szintkülönbségek mindkét irányban, a felüljáró járdáin lévő sokéves kátyuk, 
repedések stb A Széchenyire a Pozsonyi útról hogyan lehet épségben áthaladni a felüljáró előtt - 
alatt - után? A helyzet minimum 12 éve változatlan (Kővári Lászlóné)  
 

Kérdések a Közútkezelő KHT-hez  
KK 1., 
Szolnok környékén melyek azok a kerékpárút szakaszok, amik a Közútkezelő KHT kezelésében 
vannak? (ASSK és egyéb civil szervezetek)  
 

Kérdések a Közlekedési Felügyelethez  
KF 1., 
A Közlekedési Felügyelet mivel tudja segíteni a Polgármesteri Hivatal kerékpározás érdekében ki-
fejtett munkáját? Késze e ilyen segítséget adni? A Polgármesteri Hivatal igényelte e már ilyen se-
gítséget? (ASSK)  
 

Kérdések a Rendőrséghez  
R 1., 
Hány eljárást kezdeményezett a rendőrség kerékpárosokkal szemben az elmúlt 2 évben (Szolnok-
hoz kapcsolódóan)? Hány volt ezekből a Tiszapart sétánnyal kapcsolatos? (ASSK)  
R 2., 
Hány kerékpáros balesetet vizsgált a rendőrség az elmúlt 2 évben (Szolnokhoz kapcsolódóan)? 
Ebből hány baleset következett be a kerékpáros hibájából? (ASSK)  
R 3., 
Etikus e a rendőrök azon magatartása, hogy kerékpárosokat jelentenek föl, büntetnek a Tiszaparti 
sétányon történő kerékpárhasználat miatt, miközben maguk rendszeresen autóval közlekednek a 
sétányon? A rendőrökre nem vonatkoznak azok a törvények, rendeletek, amik az állampolgárokra 
vonatkoznak? (ASSK, több fiatallal folytatott beszélgetés alapján)  
R 4., 
A városban több olyan parkolóhely van aminek kijelölése a KRESZ előírásaba is ütközik, valamint 
rendkívül veszélyes, mert az ott parkoló autó takarja a kereszteződés közelében közlekedő kerék-
párost, gyalogost. A rendőrségnek milyen eszközei vannak ezeknek a parkolóhelyeknek a meg-
szűntetésére, vagy a parkolóhely üzemeltetőkre, a parkolók kijelölőire nem vonatkoznak azok a 
törvények, rendeletek, amik az állampolgárokra vonatkoznak? (ASSK)  
R 5., 
Abban az esetben, ha a táblával jelzett kerékpárút, annak minősége miatt balesetveszélyes és a ke-
rékpáros saját épsége érdekében a kerékpárútról letérve az úttesten közlekedik, büntethet e a rend-
őr és he igen mit mérlegelhet? (ASSK)  
R 6., 
Bizonyos esetekben a KRESZ engedélyezi a járdán történő kerékpározást. A rendőrség mit tesz, 
tehet annak érdekében, hogy ez a városban biztonságos módon valósuljon meg?(ASSK)  
R 7., 
Remélhetjük e, hogy az Önkormányzat, a Rendőrség és más hivatalos szervek részéről kerékpár- 
és kerékpárosbarát magatartást fognak tapasztalni a bringások?(Városvédő Egyesület)  
R 8., 
Egy hamarosan megrendezésre kerülő minőségirányítási konferencia jelentős figyelmet szentel a 
rendőrségnél tervezett TQM modell bevezetésére. Mikorra realizálódhat ez Szolnokon és hogyan 
segíti elő a kerékpározás ügyét, ha megvalósul? (ASSK)  
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Kérdések a Tiszainform-hoz  
T 1., 
Milyen lehetőségeket aknáz ki a város a kerékpáros turisztika terén? (ASSK)  
T 2., 
Milyen lehetőségei lennének a városnak a kerékpáros turizmus fejlesztésére? (ASSK)  
 

Kérdések egyéb szervezetekhez, személyekhez  
E 1., 
Remélhetjük e, hogy az Önkormányzat, a Rendőrség és más hivatalos szervek részéről kerékpár- 
és kerékpárosbarát magatartást fognak tapasztalni a bringások?(Városvédő Egyesület)  
E 2., 
Egyes szűk utakon (pl. Pólya T.u.) a forgalomban részt vevők kénytelenek osztozni a rendelkezés-
re álló szűkös lehetőségekben. Ilyen esetekben a "nagyok" rendszerint az erőfölény "politikát" al-
kalmazzák, míg a "kicsik" igyekeznek meghúzni magukat. A Jászkun Volán Rt milyen intézkedé-
seket tett (kíván tenni) annak érdekében, hogy az autóbusz vezetők "kerékpáros szemmel", a "ki-
csik" szemszögéből is nézzék az egyes forgalmi szituációkat? (Fokozva ezzel a kerékpárosok 
bizonságát.)(ASSK)  
 

TOVÁBBI FÓRUMCÍM-JAVASLATOK (az eddigi visszajelzés ek alapján)  
Miért nem használhatjuk kerékpárunkat a mi városunkban? 
Az autós jobb adófizető a kerékpárosnál? 
Miénk ez a város? 
 

HÍREK, KAPCSOLÓDÓ WEB OLDALAK   
Tisztelt Szekeres Ferenc Úr! A város ugyan nem irta alá az Autómentes Nap Kartáját, de kezde-
ményezésük, a támogató települések tözé emelte Szolnok városát. Ezt a nemzetközi koordinátor-
hoz írt levelünkben jeleztük. (E-mail info részletek) 
Hivatalos információk a magyar programokról    A rendezvény nemzetközi hírelése 1.  
A rendezvény nemzetközi hírelése 2. 
 

FÓRUM-SZABÁLYOK  
Az interneten megtalálható kérdéseket a megkérdezett 
már a Fórum előtt megválaszolhatja. Az ilyen módon 
történő válaszadáshoz az előzőekben megadott e-mail 
cím használata szükséges. A helyszínen történő kér-
dezésre, kérdésenként maximum 1 perc áll rendelke-
zésre. A helyszínen történő válaszadásra, kérdésen-
ként maximum 3 perc áll rendelkezésre. A válasz el-
hangzása után, kérdésenként maximum 1-3 perc áll 
rendelkezésre egyéb hozzászólók számára. Egy kér-
déshez/válaszhoz hozzászólók száma limitált. Ennek 
nagysága a helyszínen megjelentek számától és a Fó-
rum alakulásától függ. A megjelenő képviselőjelöl-
teknek a hozzászólások között lesz alkalmuk kifejteni 
véleményüket egy-egy témában. Az előzetesen beér-
kezett kérdések és a helyszínen feltett kérdések válta-
kozva kerülnek megválaszolásra. A Fórum levezetője, 
félbeszakítva figyelmeztetheti a válasz-
adót/hozzászólót, ha nem az eredeti kérdéssel kapcso-
latban fejti ki véleményét. A helyszínen elhangzott 
kérdések, a szükség szerinti mértékben rövidítve az 
interneten is olvashatók lesznek. A Fórum tervezett 
időtartama 2 óra, ami a megjelentek igényétől függően 
növekedhet. 

 

����� 
 

A föntiekben a fórum előkészítésével kapcsolatos emlékeztetőt szerkesztettem be.
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Beszámoló a 2002. szeptember 18-án az Európai Mobilitási Hét alkalmából megrendezett 
szolnoki Kerékpáros Fórumról 

A Fórum előkészítése már a nyár közepén megkezdődött. Elsősorban az interneten közzétett felhí-
vás és kérdések mindenki számára olvasható volt és jelenleg is megtekinthető a 
www.adventure.ngo.hu web-oldal „Aktuális” részében. Szintén itt találhatók meg a kapcsolatos 
dokumentumok is (pl. meghívók). Az interneten kívül, elsősorban a Tisza Klub közreműködésével 
több száz plakát és szórólap került ki az „utcákra”. 
A Fórumot megelőző kerékpározáson résztvevők személyesen győződhettek meg arról, hogy 
Szolnok városközpontjából kerékpáron elérhetetlen a város egyik kedvelt szabadidős területe a 
Tiszaliget, valamint elérhetetlenek a város fontos külterületeire és pihenőterületeire vezető kerék-
párutak, amiket évszaktól függetlenül rendszeresen használnak kerékpárosok. 
A résztvevők úgy találták, hogy ezen az útvonalon (is) a közúti jelzőtáblák elhelyezése nem kielégítő, a 
kerékpárosokat szabályszegésre kényszerítik és az útkezelő felelősség-áthárítási szándékára utalnak. 
Annak ellenére, hogy a Fórumra hét hivatal, illetve szervezet kapott meghívót és a meghívóban ki-
nyilvánításra került a kompetens személy jelenlétének kívánalma, csak a Közútkezelő KHT és a 
Polgármesteri Hivatal képviseltette magát. A Közútkezelő KHT-t Dr Pintér László igazgató úr, a 
Polgármesteri Hivatalt Pataki Ferenc városi főépítész úr képviselte. Ez utóbbi esetben a Fórum ele-
jén a főépítész úr részéről kinyilvánításra került, hogy nem minden kérdés megválaszolása tartozik 
az ő hatáskörébe. Ez azért volt kellemetlen, mert az előzetesen beérkezett kérdések, már a Fórumot 
megelőző hetekben publikusak voltak az interneten, a Polgármesteri Hivatalnak pedig ennek, illet-
ve a korábban említett kívánalomnak idejében tudatában volt. Így lehetősége lett volna a korrekt és 
megfelelő fölkészülésre. De ezt nem tette meg. 
A hivatalokhoz hasonló módon a városban fellelhető összes nagyobb párt, illetve képvise-
lő/polgármesterjelöltjeik meghívásra kerültek. Ennek ellenére csak a Munkáspárt jelent meg a Fó-
rumon, akit Bencsik Mihály úr képviselt. Ezzel, az európai program részeként megrendezett és lé-
nyeges, megoldatlan gondokat feltáró rendezvénnyel kapcsolatban, a Munkáspárton kívül a többi-
ek azóta sem jeleztek vissza semmit sem. Ezt többek véleménye szerint, lehet a követke-
ző/jövőbeni városvezetés, kerékpáros ügy iránti hozzáállásaként is értékelni. Ez azért is elgondol-
kodtató, mert a téma valójában túlmutat a szorosan vett kerékpározáson és sok tekintetben érinti a 
gyalogosokat, mozgássérülteket, kisgyermekes családokat is. 
A médiát a Városi Televízió képviselte, ami tekintettek a súlyos, közérdeklődésre számot tartó és 
megoldatlan problémákra, valamint egy nemzetközi esemény részeként megtartott programra, mél-
tánytalanul színvonaltalan, egyoldalú és információszegény összefoglalót közölt, néhány percben 
úgy, hogy a kerékpárosokat érintő kérdések említésre sem kerültek. Bár az információ a megyei 
napilapnak is eljuttatásra került az nem tartotta méltónak beszámolni erről a kerékpáros megmoz-
dulásról. 
Attól a pillanattól, hogy a civil szervezetek megjelent képviselői és az érdeklődő polgárok előtt 
nyilvánvalóvá vált, a hivatalok nagy része nem tisztelte meg őket a figyelmükkel, a Fórum lehet-
séges témái erősen leszűkültek az utak állapotának és egyes fejlesztések kérdésére. Szerencsére a 
„hallgatóság” soraiban több, a téma szempontjából szakembernek számító személy is helyet fog-
lalt, így ők alkalmanként a „válaszadói oldalt erősítve” értékes információkkal, kiegészítéssel tud-
tak szolgálni a megjelentek számára. 
Tekintettel a válaszadók korlátozott számára, kompetenciájára és szakterületére, a helyszínen nem 
hangzott el olyan lényeges kérdés, ami az előzetesen föltett kérdések között nem szerepelt volna 
valamilyen formában. Inkább egy-egy téma variációit említették föl a kérdezők, vagy egyes konk-
rét kérdések eseti megoldásai felől érdeklődtek. 
Főépítész úr ígéretet tett arra, hogy a helyszínen is több alkalommal megfogalmazott igényt, a ke-
rékpározás komplex ügyként történő kezelését, a megfelelő helyekre továbbítani fogja a hivatalban. 
A Fórum napján érkeztek meg e-mailban a rendőrséghez intézett kérdésekre adott válaszok, amik 
azóta megtekinthetők a fönt említett internet helyen. 
Mivel a kerékpárosok jogosan érezhetik úgy, hogy továbbra is másodrendű polgárként kezelik őket 
Szolnokon, a hatóságok nem érdeklődnek a problémáik iránt, sorra figyelmen kívül hagyva a meg-
kereséseiket elzárkóznak mindenféle hatékony párbeszéd elől, az Auriga SSK írásban keresi meg a 
hivatalokat és úgy próbál valamiféle választ kapni a felvetődött kérdésekre. 
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Az elhangzottak alapján az is nyilvánvalóvá vált, hogy a város vezetésének (és valószínűleg a poli-
tikusoknak is) nem érdeke a kerékpáros problémák megoldása. Ez adódhat abból, hogy ők nem 
használnak kerékpárt, ezért a biztonságukat nem veszélyezteti az autós forgalom, saját és gyerme-
keik egészségére nincsen káros hatással a kerékpárutak minősége (gödrök, buckák, padkák), ügye-
ik intézésekor nem kényszerülnek indokolatlanul jelentős kerülőkre, ha nem akarnak szabályokat 
sérteni.  
A Fórumot követő kötetlen beszélgetésen még egyéb indokok is elhangoztak a „miért nem” kérdé-
sére, de ezek ismertetése már nem témája ennek a beszámolónak. 
Úgy gondolom, a Fórumot követően hiteltelenné vált minden olyan, a téma iránti elkötelezettség 
és gondoskodási szándék kinyilvánítása, ami a nem megjelent meghívottak részéről hangzik el a 
későbbiekben, vagy hangzott el korábban. 
A beszámolóm nyilvánosságra hozatalával kettő hetet vártam megadva a lehetőséget minden meg-
hívott, de nem megjelent számára az utólagos vélemény kinyilvánítására. Azt hiszem fölösleges 
volt ennyit várakozni. 
Tekintettel arra, hogy elsősorban a Polgármesteri Hivatal következetesen inkorrekt „partnernek” 
mutatkozik, etikátlanul viselkedik, a későbbiekben az ASSK nem kíván részt venni az olyan meg-
alázóan egyoldalú tevékenységben, mint ami Szolnokon civil szervezetként a kerékpáros ügy kép-
viseletét jelenti, azonban továbbra is várja a témát érintő problémák megoldását célzó, a kerékpá-
rozás ügyét segítő őszinte szándékú, korrekt megkereséseket.  
 
Szekeres Ferenc ASSK elnöke 
 

   

 

Európai Autómentes Nap 2002. szeptember 22. 
Európai Mobilitási Hét 2002. szeptember 16-22. 
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EURÓPAI AUTÓMENTES NAP 

ÉRTÉKELŐ KONFERENCIA 
2002. november 29. 1000-1430 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
(Budapest I. kerület, Fő u. 40-44.) 

 
Az Európai Autómentes Nap Értékelő Konferenciáján részt kívánok venni. 
Név:  Szekeres Ferenc 
Intézmény:   Auriga Sport és Szabadidős Klub 
Cím:    5000 Szolnok Nagy Imre krt. 14. 8/1. 
Telefonszám:  56/372 248 
E-mail:  szefe@adventure.ngo.hu 
 
Dátum: Szolnok, 2002. November 23. 
Aláírás:  Szekeres Ferenc ASSK elnöke 
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Egyeztető megbeszélés az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap kapcsán 
 

2003. Május 29-én a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kezdeményezésére egyeztető megbe-
szélésen vettek részt a nagyobb közlekedési vállalatok képviselői. A meghívást Teran Melinda a 
Volán autóbuszközlekedési marketing menedzsere, Schmidt Ottó a GySEV Szállítási Üzletág ve-
zetője, és Dr Kárpáti Zoltán a MÁV Rt Személyszállítási Üzletág marketin igazgatója fogadta el. 
A Magyar Kerékpárosklubot Szekeres Ferenc elnökségi tag, a vendéglátókat Dr Szoboszlay Mik-
lós főosztályvezető és Mészáros Imre tanácsos képviselte. 
Miután a minisztérium részéről ismertetésre kerültek azok az elvárások, elvek amiket a címben 
említett nemzetközi programok szervezői támasztanak a programokhoz kapcsolódni kívánó részt-
vevőkkel szemben, valamint rövid összefoglaló hangzott el a korábbi évek ilyen rendezvényeinek 
tapasztalatairól, a megjelentek a következők iránt nyilvánították ki elkötelezettségüket. 
A GKM a közlekedési vállalatok igényei szerinti egységes plakát elkészítését vállalja a szükséges 
darabszámban, valamint elsősorban az előkészületek koordinálásával segítséget nyújt az egységes 
szakmai megvalósításban. 
A vállalatok ígéretet tettek, hogy az ősz folyamán hatékonyan fogják fölhasználni a számukra át-
adott plakátokat, (az EMH idei központi témájával összhangban) különös gondot fordítanak az 
utastájékoztatásra, a megfelelő információ elérhetőségére, megkeresik a lehetőséget az említett 
nemzetközi programokhoz történő egyéb kapcsolódásra és feladattervet dolgoznak ki a teendők 
ütemezésére. 
A MÁV Rt már a megbeszélés alkalmával konkrét kötelezettségeket is vállalt, miszerint mihama-
rabb portál jellegűvé fejleszti a MÁV honlapját és az EMH idejére (a vonatkozó szabályok figye-
lembevételével) egy héten keresztül lehetővé teszi a kerékpárok ingyenes szállítását. (A kezdetben 
csak az AMN-ra szóló vállalását az Au®iga javaslatára módosította a teljes EMH időtartamára!!!) 
A Magyar Kerékpárosklub fölhívta a figyelmet a klub „képességeire”, fölajánlotta együttműködé-
sét, szakmai segítségét az említett programokkal és egyéb szakmai jellegű feladatok megoldásával 
kapcsolatban. 
Annak ellenére, hogy ez a megbeszélés elvi kérdéseket volt hivatva egyeztetni, néhány részlet ki-
dolgozására is elhangoztak javaslatok. 
A megbeszélés résztvevőinek elkötelezettségét tapasztalva, a megjelent cégek, szervezetek min-
denképpen „húzóágazata” lehetnek ezeknek az hazai- európai programoknak. 
 

Szekeres Ferenc (szefe@adventure.ngo.hu)  
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Beszámoló az Auriga SSK 2003 évi, Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó programjáról 
 
Az Auriga Sport és Szabadidős Klub 2003. szeptember 18-án az Európai Mobilitási Hét keretében 
„Az elérhetőség és a fenntartható mobilitás helyzete ebben a városban” címmel, beszélgetésre 
invitált, minden olyan érdeklődőt, aki komolyan aggódik a város sorsáért és észrevétele, javaslata, 
tapasztalata van a városi közlekedéssel kapcsolatban. 
 

A klub képviselői mellett a helyi városvédő (VÁVÉSZ) és a környezetvédő (Tisza Klub) szerveze-
tek tagjai gondolták úgy, hogy itt a helyük ezen az egyébként kötetlen, de mindenképpen „de-
monstratív” beszélgetésen. Azt csak találgatni lehetett, hogy a több „csatornán” is meghívott egyéb 
kerékpáros szervezetekkel, a témában érintett és „ernyőszervezetükön” keresztül értesített moz-
gáskorlátozottakkal, nagycsaládosokkal, valamint a személyesen is invitált „illetékes”-ekkel mi a 
helyzet. A megjelentek véleménye szerint a közélet résztvevőinek korábbi inkorrekt magatartása 
miatt az egyes állampolgárokra ilyen esetekben kevéssé lehet számítani, azonban a kényszerből 
közlekedési szabályt szegő „utca kerékpárosának” tömege nap mint nap jelzi a témában meglévő 
súlyos problémák folyamatos jelenlétét. 
 

A beszélgetés elején rövid összefoglaló hangzott el arról,  
• a város mi módon kapcsolódott az elmúlt években (pusztán a civileknek köszönhetően) ehhez 

az európai kezdeményezéshez,  
• milyen próbálkozások történtek az önkormányzat, ehhez a programhoz történő partneri maga-

tartásának megnyerése érdekében, 
• az Auriga SSK-nak milyen szerepe van ennek a programnak a helyi és országos megvalósulá-

sában (GKM partnerség, mindenki számára előnyös, országosan bevezetett javaslatok, stb.) 
 

A beszélgetésen (amiről a helyi televízió összefoglalón számolt be)szóba került  
• az önkormányzati kerékpáros referens szükségszerűségének,  
• a legutóbbi kerékpárút-fejlesztési koncepció, céloknak történő megfelelőségének,  
• a helyi kerékpárosok igényét-szokásait-szándékát feltáró tanulmánykészítés szükségszerűség-

ének  
• Széchenyi lakótelep és az ipartelepi rész megközelíthetőségének, 
• a kerékpározás, a tömegközlekedés, a mobilitás témakörben egyéb érintett felek és a közleke-

dési morál kapcsolatának, 
• a városban megcsontosodni látszó forgalomi struktúrának „köszönhető” gyalogos-kerékpáros 

konfliktusoknak, 
• a politikusok, hivatalok „érdektelenségének” kérdése, példák hangoztak el arra, hogy  
• a kerékpározás ügyéért felelősek mi módon akadályozzák a jó szándékú, hasznos ötletek érvé-

nyesülését,  
• milyen rendőri magatartás tapasztalható a kerékpárosokkal szemben. 
 

A megjelentek között élénk vita alakult ki elsősorban a kerékpárosok igényeit feltáró körültekintő 
vizsgálat szükségességét illetően. A beszélgetésen elhangzottakból is megállapítható volt, hogy a 
kerékpározást nehezen lehet egyéb, más témáktól elkülönítve tárgyalni, valamint az Auriga SSK, 
kerékpáros koncepcióval kapcsolatos javaslatát, (ami egyébként több probléma megoldására is tesz 
javaslatot, azonban ez idáig sehol sem került megvitatásra) nem mindenki ismeri kellő mélység-
ben, illetve nem vizsgálja összefüggéseiben. 
 

A beszélgetés zárásaként mindenki egyetértett azzal, hogy a különféle médiumokban meg kell ke-
resni a lehetőségeket a téma nyilvánosságra hozatalára, az állampolgárok korrekt, rendszeres tájé-
koztatására. 
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a fiatalok egészséges fejl ődéséért!  

Hungary  5000   Szolnok   Nagy I. krt. 14. 8/1.   Tel.: (36) 56/ 372 248 

Web lap: www.adventure.ngo.hu  E-mail: szefe@adventure.ngo.hu 
Közhasznú szervezetté min ősítve 1998-ban  
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Beszámoló az Auriga SSK 2003 évi, Európai Mobilitási Héthez  
kapcsolódó programjáról 

 

Néhányan büszkék lehetünk arra, hogy kezdeményezői lehettünk egy hasznos 
folyamatnak, elsőkként csatlakoztunk annak megvalósítóihoz. Ha egyelőre 
tapasztalunk is ellenállást, gáncsoskodást mások részéről, a győztesek (ha 
ugyan lesznek olyanok) mégis mi leszünk, mert a kerékpár túléli az autót. 

 

Az Auriga Sport és Szabadidős Klub 2003. szeptember 18-án az Európai Mobilitási Hét keretében 
„Az elérhetőség és a fenntartható mobilitás helyzete ebben a városban” címmel, beszélgetésre 
invitált, minden olyan érdeklődőt, aki komolyan aggódik a város sorsáért és észrevétele, javaslata, 
tapasztalata van a városi közlekedéssel kapcsolatban. 
 

A klub képviselői mellett a helyi városvédő (VÁVÉSZ) és a környezetvédő (Tisza Klub) szerveze-
tek tagjai gondolták úgy, hogy itt a helyük ezen az egyébként kötetlen, de mindenképpen „de-
monstratív” beszélgetésen. Azt csak találgatni lehetett, hogy a több „csatornán” is meghívott egyéb 
kerékpáros szervezetekkel, a témában érintett és „ernyőszervezetükön” keresztül értesített moz-
gáskorlátozottakkal, nagycsaládosokkal, valamint a személyesen is invitált „illetékes”-ekkel mi a 
helyzet. A megjelentek véleménye szerint a közélet résztvevőinek korábbi inkorrekt magatartása 
miatt az egyes állampolgárokra ilyen esetekben kevéssé lehet számítani, azonban a kényszerből 
közlekedési szabályt szegő „utca kerékpárosának” tömege nap mint nap jelzi a témában meglévő 
súlyos problémák folyamatos jelenlétét. 
 

A beszélgetés elején rövid összefoglaló hangzott el arról,  
• a város mi módon kapcsolódott az elmúlt években (pusztán a civileknek köszönhetően) ehhez 

az európai kezdeményezéshez,  
• milyen próbálkozások történtek az önkormányzat, ehhez a programhoz történő partneri maga-

tartásának megnyerése érdekében, 
• az Auriga SSK-nak milyen szerepe van ennek a programnak a helyi és országos megvalósulá-

sában (GKM partnerség, mindenki számára előnyös, országosan bevezetett javaslatok, stb.) 
 

A beszélgetésen (amiről a helyi televízió összefoglalón számolt be)szóba került  
• az önkormányzati kerékpáros referens szükségszerűségének,  
• a legutóbbi kerékpárút-fejlesztési koncepció, céloknak történő megfelelőségének,  
• a helyi kerékpárosok igényét-szokásait-szándékát feltáró tanulmánykészítés szükségszerűség-

ének  
• Széchenyi lakótelep és az ipartelepi rész megközelíthetőségének, 
• a kerékpározás, a tömegközlekedés, a mobilitás témakörben egyéb érintett felek és a közleke-

dési morál kapcsolatának, 
• a városban megcsontosodni látszó forgalomi struktúrának „köszönhető” gyalogos-kerékpáros 

konfliktusoknak, 
• a politikusok, hivatalok „érdektelenségének” kérdése,  
 

példák hangoztak el arra, hogy  
• a kerékpározás ügyéért felelősek mi módon akadályozzák a jó szándékú, hasznos ötletek érvé-

nyesülését,  
• milyen rendőri magatartás tapasztalható a kerékpárosokkal szemben. 
 

A megjelentek között élénk vita alakult ki elsősorban a kerékpárosok igényeit feltáró körültekintő 
vizsgálat szükségességét illetően. A beszélgetésen elhangzottakból is megállapítható volt, hogy a 
kerékpározást nehezen lehet egyéb, más témáktól elkülönítve tárgyalni, valamint az Auriga SSK, 
kerékpáros koncepcióval kapcsolatos javaslatát, (ami egyébként több probléma megoldására is tesz 
javaslatot, azonban ez idáig sehol sem került megvitatásra) nem mindenki ismeri kellő mélység-
ben, illetve nem vizsgálja összefüggéseiben. 
 

A beszélgetés zárásaként mindenki egyetértett azzal, hogy a különféle médiumokban meg kell ke-
resni a lehetőségeket a téma nyilvánosságra hozatalára, az állampolgárok korrekt, rendszeres tájé-
koztatására. 
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Egy kis humor a nagy komolykodásban! 

Bogyóka (az én egyetlen kisleányom) közel öt éves kora ellenére még mindig szívesen fölkunyerálja 
magát a kerékpárom első gyermekülésére. Az hogy a hosszú cupák lábait már nemigen tudja normá-
lisan elhelyezni, a feje a térdei közé szorulna, a bukósisakja mögül időnként kitekintve inkább csak 
érzem, mint látom az utat az őt egy csöppet sem zavarja. Nem csoda ez a "lelkesedés", hiszen az el-
múlt években több száz, vagy ezer kilométert töltöttünk ilyen teltközelségben egymással. 
A napokban hasonló módon gurultunk Szolnokról Szajol felé. A legutóbbi "nagy" árvíz után ké-
szült új kerékpárút repedésein keresztül még nem tudott elszivárogni a nemrég félbemaradt eső vi-
ze. Először az úton megálló nagy pocsolyákon keresztül surrogtunk, később a felújítatlan szakasz 
buckáin zötykölődtünk. 
-Apaaaa…!- hallom elölről. 
-Maradj csendben kislányom, mert elharapod a nyelved!-. így én. 
-De, apaaaaa…, azok a bácsik, akik ezt a kerékpárutat építették, nem olvasták a "Tesz-vesz város"-t? 
-???! 
-Hááát…, a "Tesz-vesz város"-ban pontosan le van írva milyen a jó út, ez pedig egy csöppet sem 
hasonlít ahhoz. 
 

Hazaérve elővettem az említett "mesekönyvet" és a gyereknek igaza volt. Ezt találtam benne: 
 
 

**************** 
 
A lányom által ajánlott szakirodalmat 
minden kerékpárút építőnek, tervezőnek, 
kivitelezőnek és átvevőnek egyaránt aján-
lom. Valóban nagyon hasznos és tanulsá-
gos végigolvasni az útépítéssel foglalko-
zó egész fejezetet. 
Bogyóka négy és fél évesen valóban jól 
látja a dolgokat, a Szolnoki kerékpárút 
építői és kezelői valóban nem ismerik a 
"Tesz-vesz város"-t! 

2002.06.06. 
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Később, amikor elkezdődtek a kerékpár-
utak építései, esetenkénti felújításai, az 
Au®iga több alkalommal fölajánlotta a 
rendszeres műszaki ellenőri szolgáltatást 
az építkezések, munkálatok teljes idő-
szakára, azonban még ingyen sem kellet-
tünk mint műszaki ellenőrök. 
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Kerékpárút-fejlesztési Koncepció tanulmány 

Ahogyan elkezdtem ezt a „memoárt” összeállítani, magam is megdöbbentem mennyi levelet, javas-
latot, ajánlatot, felmérést kidolgozott koncepciót, miegymást fogalmaztam meg ebben a témában… 
Hatalmas archív fotóanyag áll rendelkezésre az ezredforduló környéki kerékpárút-építési „visz-
szásságokról”. 
A fejezetcímben jelölt témát az egyéb helyeken is említett programokkal párhuzamosan kezelte az 
Au®iga, most mégis külön kigyűjtve említem. Éppen ezért lehetnek átfedések és némi kronológiai 
zavar, azonban talán sikerül ilyen módon egy gyönyörű ívet fölvázolni ebben az ügyben. Talán 
megéri a fáradságot… 
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Jegyzőkönyv 

 

Felmérés a szolnoki kerékpárutak állapotáról 
 

Tárgy: Szolnok kerékpárútjai állapotának dokumentálása 
Készült: a 2000. március 24. délutáni területbejárás videofelvétele alapján. 
A felmérés tárgyának meghatározása: 
A fönti időpontban a következő útszakaszok kerültek bejárásra és dokumentálásra: 
1.,    Szolnok belvárosát az Alcsi-szigettel összekötő kerékpárút.  
2.,    Szolnok belvárosát Szandaszőlőssel összekötő kerékpárút. 
1/a., Az Evezős csárdától a 4-es út-442-es út csomópontjáig vezető (az 1. és 2. jelű kerékpárutakat 
összekötő) útszakasz (részben kerékpárút). 
2/a., A 4-es út-442-es út csomópontját (a 2. jelű kerékpárutat) a Tószegi úttal összekötő kerékpár-
út. 
3.,    A kerékpáros forgalmat a Tisza hídról a belvárosba bevezető útszakasz (Pólya Tibor utca). 
 
Ezen a helyen a bevezető beemelésével, csak jelezni szeretném a jegyzőkönyv létét. A megállapítá-
sok jelen összeállítás szempontjából lényegtelenek, ezért azokat ez alkalommal elhagyom… 
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AURIGA SPORT ÉS SZABADIDŐS KLUB 

SZOLNOK VÁROSÁNAK 
KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS 

FEJLESZTÉSI JAVASLATAI 
 
Almási Sándor Görgögök SE 
Barna Péter Megyei Tájfutó Szöv. 
Oskó Imre Megyei Természetjáró Szöv. 

jelenlétében a polgármester úrral történt megbeszélésen, Rózsa József urat jelölte ki pol-
gármester úr kerékpáros referesnek, akinek (a fönt fölsoroltak jelenlétében) ez a doku-
mentum, valamint egy kerékpárút állapotfelmérő jegyzőkönyv átadásra került. 

 
Kapja: Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere 
 
Melléklet: 1 db 5 oldalas Felmérés a szolnoki kerékpárutak állapotáról 
 
Készítette: Szekeres Ferenc Auriga Sport és Szabadidős Klub elnöke 
 
Szolnok, 2000. június 06. 
 
A tanulmány átadásáról szóló, emlékeztetőül (is) szolgáló címlap érdemi tartalma. 
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Szolnoki Kerékpárosok Szabad Szövetsége 
(SzKSzSz) 

alapító okirat 
 
A kerékpározás mindenki számára történő elérhetőségének érdekében munkálkodó szervezetek, 
magánszemélyek nem hivatalos szövetsége (továbbiakban Szövetség). 
 
Alakult:  2000. szeptember 12-én 
 
Ez az Au®iga kezdeményezés nem ért el érdemi eredményeket. 
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Felmérés a Szolnok környéki kerékpárutak állapotáról 
 
Készítette: Auriga Sport és Szabadidős Klub 
 
Készült 2001. május 30. 
 
2000. tavaszán klubunk egy hasonló felmérés készített, ami június 6-án került eljuttatásra Szalay 
Ferenc polgármester úrhoz. Az akkor leírtak teljes tartalma megtekinthető a 
www.externet.hu/kaland/kp0.htm internet címen. Ebben a dokumentumban részletesen felsorolásra 
került(ek) az utak leterheltsége, hibái, tervezési hiányosságai, egészségkárosító-, és veszélyforrá-
sai, nem egyértelmű és félreértésre okot adó forgalomirányítási problémái. 
Mivel az akkor leírtakhoz képest nem sok változás történt, ezért az ismétlések elkerülése végett, ez 
a mostani anyag csak az előzőekben leírtaktól való eltéréseket tartalmazza. 
A két felmérésben leírtak értelemszerűen, csak együtt, egymást kiegészítve érvényesek, alkotnak 
egy egészet. 
 
Ezen a helyen a bevezető beemelésével, csak jelezni szeretném a jegyzőkönyv létét. A megállapítá-
sok jelen összeállítás szempontjából lényegtelenek, ezért azokat ez alkalommal elhagyom… 
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Egy időben a szerény képességekkel rendel-
kező rendőrök körében nagy divat volt kiállni 
a tiszaparti sétányra és ott egy senki által 
nem ismert önkormányzati rendeletre 
hivatkozva megbüntetni a kerékpárosokat. 
Ezt annál is könnyebb volt nekik megtenni, 
mert a rendelet szellemiségére csak egyetlen, 
félig takart közlekedési tábla hívta fel a 
figyelmet, az összes többi behajtási lehetőség 
tiltó tábla nélkül tette lehetővé a kerékpáros 
fölhajtást a sétányra. 
Erre a kellemetlen szituációra az Au®iga ta-
nulmányban hívta föl az illetékesek figyelmét, 
egyben fölajánlotta a szükséges intézkedések 

megtételéhez a segítségét, valamint a gusztustalan módon tett rendőri följelentés ügyében egy al-
kalommal bírósághoz fordult, aminek eredményeként a konkrét ügy esetében megszűntetésre került 
a rendőri följelentés alapján hozott polgármesteri hivatali elmarasztalás… 

 
����� 

 

Egy másik kerékpáros feljelentés alkalmával a feljelentő általi nem egészen tiszta módszerekkel 
szerzett és fölhasznált (ezt nyilvánvalóan nehezen bizonyítható) „bizonyítékok” miatt a határozatot 
nem sikerült ugyan hatályon kívül helyeztetni, azonban tudomásom szerint a feljelentő rendőrök 
legalább egyike az esetet követően feltűnően hamar kikerült a rendőrség állományából. 
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Nem szabályozott kerékpáros forgalmi helyzet feltárása 
Szolnok területén és annak megoldására tett javaslat 

 
Készült a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számára, két eredeti példányban, 
aminek egyikét a nevezett hivatal kapja, a másik példány a készítőnél marad. 
 
 
Készítette: Auriga Sport és Szabadidős Klub (5000 Szolnok Nagy I. krt. 14. 8/1.) 
 
Szolnok, 2001. április 27. 
 
Ezen a helyen a bevezető beemelésével, csak jelezni szeretném a javaslat létét. A megállapítások 
jelen összeállítás szempontjából lényegtelenek, ezért azokat ez alkalommal elhagyom… 
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Ezt követően az Au®iga kiadott egy olyan útmutatót, amiből a kerékpárral közlekedők számára 
nyilvánvalóvá válhat: hol számíthatnak olyan potenciális „veszélyforrásokra”, amik számukra a 
kellemetlenséget okozhatnak. 
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Természetesen ennek a(z egyesek szerint) „jogszerű”(nek tartott), de gusztustalan folyamatnak 
több szála is kikerekedett az idők során. Ezek közül az egyik eredményét emelem be ide: 
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Polgármesteri Hivatal 
Szolnok 

Szolnok, 2001. november5. 
Szalay Ferenc Polgármester Úr részére! 
 
Tárgy: 2001. szeptember 25-ei emlékeztető pontosítása 

 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr ! 
 
 
Köszönettel fogadtam 2001. október 17-én kelt levelét, aminek mellékleteként megkaptam a Szol-
nok Megyei Jogú Város kerékpárút-hálózatának tanulmánytervi tanácsa emlékeztetőjét is. 
Mivel az emlékeztetőben olyan állítás is szerepel, ami nem felel mag a valóságnak, ezért ez úton 
kívánom pontosítani az abban leírtakat és egyben kérem,  szíveskedjen intézkedni annak érdeké-
ben, hogy levelemet a továbbiakban az emlékeztető részeként kezeljék és az emlékeztetőt kéz-
hez kapók is kapjanak belőle. 
 
Az emlékeztető "Meghívót kapott, de nem jelent meg: Szekeres Ferenc AURIGA" sora nem felel 
meg a valóságnak, mert a meghívót nem a címemre címezték, ezért csak utólag értesültem az ese-
ményről. (Ez azért is említésre érdemes, mert a meghívó küldője korábban már küldött egyéb leve-
let a helyes címemre.) 
Az emlékeztető szövege helyesen, "A meghívó helytelen címzése miatt utólag értesülést és 
ezért nem tudott megjelenni: Szekeres Ferenc AURIGA SSK." 
 
Amennyiben a megbeszélés szervezői alkalmat adtak volna arra, hogy megjelenjek ezen az esemé-
nyen, az alábbiakat kívántam volna elmondani: 
 
Az Auriga SSK évek óta foglalkozik kerékpáros közlekedés javításának témájával. Eddigi javasla-
tait észrevételeit rendszeresen eljuttatta Polgármester Úrhoz, illetve a Polgármesteri Hivatalba. 
Mivel az azokban leírtakhoz képest alig történt változás, ezek a tanulmányaink, gyakorlatilag egy-
től-egyig időszerűek. Sajnálatos, hogy az Auriga SSK által szervezett kerékpárút bejárásokra és 
kerékpáros fórumokra az időben eljuttatott, névre szóló meghívók ellenére soha egyetlen, az ön-
kormányzatot, vagy a polgármesteri hivatalt képviselő személy sem jelent meg. 
 
1. 2000 június "SZOLNOK VÁROSÁNAK KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉ-

SI JAVASLATAI"  
2. 2000 június "Felmérés a szolnoki kerékpárutak állapotáról"  
3. 2001 április "Nem szabályozott kerékpáros forgalmi helyzet feltárása Szolnok területén és an-

nak megoldására tett javaslat"  
4. 2001 május "Felmérés a Szolnok környéki kerékpárutak állapotáról" 
5. 2001 május Kifogás szabálysértési határozatban leírtak ellen 
6. 2001 augusztus " Válasz kerékpározással kapcsolatos megkeresésre " 
7. 2001 szeptember Segítségkérés kerékpáros problémák megoldásához (az állampolgárok leve-

leinek száma 22 fölötti) 
 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/157 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

A témával kapcsolatban nem győzöm elégszer hangsúlyozni a kerékpáros politika kialakításának 
fontosságát, (ami mindenféle kerékpáros téma alapjaként kell, hogy szolgáljon) és egy megfelelő 
szakismeretekkel rendelkező, a téma iránt elkötelezett önálló témafelelős szükségességét. Ezek nél-
kül fölösleges pénzpocsékolás, elhamarkodottan, bármilyen nagyobb léptékű munkának nekikezde-
ni. (Mivel ezek az észrevételek  részletesen megtalálhatók a föntiekben fölsorolt dokumentumok-
ban, ezért a további részletezéstől eltekintek.) 
 
Szintén több alkalommal fölhívtam rá a figyelmet, de égető fontossága miatt itt külön is említem a 
Kertváros melletti újonnan épült kerékpárút garanciális javításának, illetve műszaki átvételének 
felülvizsgálatának szükségességére és a meglévő kerékpárutakon lévő veszélyforrások megszűnte-
tésének szükségességére. (Bővebben a fönti tanulmányokban.) 
 
A polgármesteri hivataltól több alkalommal kaptam olyan dokumentumot, ami arra enged követ-
keztetni, hogy az illetékesek nincsenek tisztában azzal,  városunkban hol található kerékpárút, 
vagy nem gondoskodnak az állampolgárok elvárható tájékoztatásáról. 
 
Az emlékeztetővel kapcsolatban további észrevételem és egyben kérdésem, hogy: 
• Nagy Dénes úr mi módon tudta azt elkészíteni, amikor nem volt jelen? 
• Az emlékeztetőben az szerepel, hogy "-A kerékpárosok forgalmára konkrét adatok a tervező-

nek nem állnak rendelkezésére, ezért a város belterületén a főbb célforgalmi irányokat vizsgál-
ta- fényképeken dokumentálva." Az nem világos hogy a dokumentáláson kívül milyen adatok 
begyűjtése történt meg? Ez olyan lényeges dolog, amit egy ilyen emlékeztetőnek egyértelműen 
tartalmaznia kellene. 

 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszak alatt (mások nevében is) több olyan közérdekű kérdést in-
téztem Polgármester Úrhoz, illetve az Hivatal egyéb tisztségviselőihez, amire még nem kaptam 
meg a választ, vagy a válaszok kitérők és semmitmondóak voltak, föl szeretném használni az al-
kalmat és utoljára meg szeretném kísérelni a korrekt, kielégítő válaszok "begyűjtését" (maguktól 
az eredeti címzettektől) az alábbi kérdésekre: 
 

Kérdések a témával kapcsolatban: 
1. A kerékpározással kapcsolatos problémák megoldására rendelkezésre áll e a megfelelő anyagi 

háttér, illetve mire van pénz? 
2. Mi történt az elmúlt fél évben (az első jelzésem óta) a Kertváros mellett vezető kerékpárút ga-

ranciális javításának, illetve újbóli műszaki átvételének ügyében? Ki ennek az ügynek a felelő-
se? A nemrégiben ezen az útszakaszon "tüneti" kezelést alkalmaztak. Ki végezte, végeztette el 
ezt a szakszerűtlen munkát és kinek a költségén? 

3. Hány kerékpárosok elleni szabálysértési eljárást folytatott le a Polgármesteri Hivatal az elmúlt 
2 évben (havi, területi, okozati bontásban)? 

4. Mit mondjak a tizen-éves fiataloknak a hatóságok szavahihetőségének elfogadtatására, ha a 
gyerekek által látottak és a polgármesteri hivatali határozatban leírtak nem felelnek meg egy-
másnak? Ezek után hogyan győzzem meg ezeket a fiatalokat, hogy a törvények megkerülése, 
kijátszása helyett azok betartásával érdemes az életüket megtervezni, még akkor is, ha az egyes 
rendeletek nyilvánvaló hibákat tartalmaznak (pl.: 6/1992.(III.10.) KR.)? 

5. Ha jól értelmezem a 6/1992.(III.10.) KR rendeletet, amikor családommal, úgymond kellemes 
időtöltés céljából fagylaltozni megyek a Tisza partra, a 4 éves kislányom is szabálysértést kö-
vet el, ha mellettünk kerékpározik a kis kerékpárján. Ha ez így van, akkor ez a rendelet hátrá-
nyosan különbözteti meg a hozzám hasonló számos családot és ok nélkül korlátozza a szabad-
idejük eltöltésének módját. Jogos e ez a megkülönböztetés és korlátozás? 

6. Az utóbbi 2 évben mit tett az önkormányzat annak érdekébe, hogy az kerékpárját használó ál-
lampolgárról gondoskodó, nem csupán a hatalmat gyakorló, csak az állampolgárt utasító, an-
nak jóhiszemű magatartását mereven szankcionáló hivatal benyomását keltse és mindenki 
számára nyilvánvaló módon gondoskodjon a határozatainak betartásához szükséges nyilvános-
ság és feltételek megteremtéséről (táblázás, következetes és egyértelmű jelzések, kerékpártáro-
lók elhelyezése, informálás, stb.).  
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7. , A Tiszaparti gimnázium mellet lévő tiltó tábla miért van még mindig eltakarva falombtól, no-
ha erről a hiányosságról és ennek lehetséges következményeiről a Hivatalnak már hónapok óta 
tudomása van. 

8. A kerékpárút lejáratának egy része miért van még mindig "eladva" parkolóhelynek a Verseghy 
parknál? (Erről is tud a Hivatal hónapok óta.) 

9. Mit tett a Polgármesteri Hivatal a kerékpárosok biztonságát veszélyeztető és egyébként a 
KRESZ előírásait is sértő parkolóhelyek megszűntetése érdekében? 

10. A kerékpárút tábla hónapok óta kidöntve a Verseghyi parknál. Mikor lesz rendbe téve? 
11. Milyen útvonalon lehet közlekedni kerékpáron? 

• a Galéria és a Tiszaliget között  
• a Tiszaliget és a Galéria között  
• a piac és a Tiszaliget között 
• a Damjanich uszoda és a polgármesteri hivatal között 
• a Pelikán szálló és a Damjanich uszoda között 
• Roma Esély Szakközépiskola (Bajtárs u.) és az APEH hivatal (Hunyadi u.) 

között 
A kívánatos útvonalak kritériumai: a kerékpárral közlekedni lehessen, az említett végpontokat 
a legrövidebb módon kösse össze, a kerékpárt ne rongálja, elfogadható gyorsasággal lehessen 
a célt elérni, biztonságos (kisforgalmú) még akkor is ha a kerékpározóval gyermek(ek) közle-
kedek együtt és ahol a kerékpáros szervezetét a legkevésbé érik káros hatások (pl. kipufogó-
gáz). 

12. Kértem már, de kérésem sikertelen volt ezért újból kérem az egyes kerékpárútszakaszok tulaj-
donosi, útkezelői kimutatását. 

13. Mi módon kapcsolódott a város a 2001 évi Nemzetközi Autómentes Naphoz? 
14. A TERVEZŐ-BERUHÁZÓ KFT mellett kik pályáztak még a kerékpárút-hálózat terveinek el-

készítésére, előkészítésére és miért az említett cég nyerte el ezt a munkát? 
15. Hogyan fér össze az állampolgári kérdésekre történő nem válaszolás, az észrevételekre történő 

nem reagálás, a javaslatok figyelmen kívül hagyása az EU csatlakozás szándékával?  
16. A fönti kérdéseket többen, többször eljuttatták Polgármester Úrhoz, illetve a Hivatalba. Mi lett 

ezeknek a leveleknek a sorsa? Ki(k)hez kerültek az előzőekben fölsorolt dokumentumok? Ki 
és hogyan foglalkozott velük, az azokban leírtakkal? Az azokban és a mostani levélben felve-
tett kérdésekre szándékozik e korrekt módon válaszolni valaki?  

 
A korábbiakhoz hasonlóan, a kerékpározás témájával kapcsolatos feladatok, megállapodás szerinti 
elvégzésére (pl.: forgalomvizsgálatok, közvélemény kutatás, adatgyűjtés, kerékpárút felmérés, 
stb.), ez úton szintén fölajánlom az Auriga SSK munkáját. 
 
Kérem a föntiek figyelembevételét és a kérdésekre történő pontos válaszadást. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
       
                Szekeres Ferenc 
                  ASSK elnöke 
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Noha az illetékesek mindent megtettek annak 
érdekében, hogy az Au®iga kerékpáros-
érdekvédelmi munkáját agyonhallgassák, 
bagatellizálják, félresöpörjék, ne vegyenek 
tudomást róla, ettől még több olyan szervezet 
is volt, akik figyelemmel kísérték ezt a 
folyamatot, és a lehetőségeikhez mérten  a 
nyilvánosságrahozatalban is besegítettek. 
Ennek a kiadványnak egyéb részeiben bőveb-
ben említésre kerülnek ezek a kapcsolatok, itt 
csak egy, nem au®igás webfelületen megje-
lent képet adok közre.  
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„Kerékpáros”, vagy „Kerékpárút fejlesztési” koncepcióra 
van e szükségünk?… 

 
…Mert, hogy nem mindegy! 
Aki veszi a fáradságot és átrágja magát az alábbi vitaindítónak is megfelelő íráson, sőt veszi a fá-
radságot és bátorságot, hogy érdemben hozzá is szóljon, felelősen kiegészítse a leírtakat, vagy vi-
tatkozzon a felsorolt érvekkel, nos az sokat tehet lakóhelye érdekében. 
Úgy gondolom, hogy (bár nem az én feladatom lenne indítani, de) mindenképpen hatékony fóru-
mot lehetne működtetni ezen a helyen a kerékpározás, a lakható város, a környezetvédelem egyes 
kérdéseinek előbbre mozdításának érdekében. 
Elképzelhető, hogy a leírtakat továbbgondolva, a későbbiekben én magam is kiegészítem. Ennek 
nyomon követése érdekében az alábbi szöveget közzétettem a 
www.adventure.ngo.hu/kp/gondolatok.doc dokumentumban. 
Kérek mindenkit, hogy a súlyának megfelelő komolysággal kezelje ezt a fórumot. 
 
Szekeres Ferenc Auriga SSK 
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Gondolatok a kerékpározásról 
 

Az Auriga SSK, kerékpározás helyzetének elősegítését szolgáló javaslatai,  
különös tekintettel a 2003. május 22-ei szolnoki fórumon elhangzottakra. 

 
Néhány érintett témakör:Néhány érintett témakör:Néhány érintett témakör:Néhány érintett témakör:    

• Kerékpáros-, vagy Kerékpárút fejlesztési koncepcióra van e szükségünk ? 
• Mi is az a kerékpáros koncepció? 
• Miért fontos a kerékpáros politika és a kerékpáros referens? 
• Miért fontos az elkötelezettség a véleményalkotásban? 
• Miért fontos a gondos elökészítés és milyen hátrányos következményei lehetnek 

ennek elmulasztásának? 
• A „csak kerékpárutakat” veszélyei! Az egyedüli jó megoldás a kerékpárút?! 
• Mi legyen a megoldás? Több legyet egy csapásra…? 
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Észrevételek [bizonyos] bizottsági előterjesztéssel és a [korábban emlí-
tett] önkormányzati rendelettel kapcsolatban 

 
Az elmúlt években az ASSK több alkalommal jelezte a kerékpárutak állapotával kapcsolatos ész-
revételeinket, a potenciális veszélyforrásokat, stb. az illetékesek felé. 
Gyakorlatilag semmi sem történt. 
A fönt említett dokumentumokba hiányosságok kerültek, noha ennek megelőzésére megtettük a tő-
lünk telhetőt. Mindezt figyelmen kívül hagyták azok akik… 
A 2003. június 20-ai kerékpáros túrán, azt közvetlenül megelőzően és követően, közel 100 fény-
képpel dokumentáltam a jelenlegi helyzetet. Azokból szemezgetve, a teljesség igénye nélkül, kizá-
rólag a jelzett dokumentumokra reagálva adok közre néhány képet. 
A többit is, illetve egy átfogó tanulmányt szívesen nyilvánosságra hozok külön fölkérésre, vagy ha 
az időm engedi a korrekt összeállítást. 
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Ez nagyon jó…☺. A tudálékos hozzászólónak semmi fogalma sincsen a Bhagavad-Gítá alábbi 
alapelvéről: Az önmegvalósult embernek nincsen személyes szándéka, amit teljesíteni akarna elő-
írt kötelességei végrehajtása közben, de arra sincs semmi oka, hogy ne hajtson végre ilyen mun-
kát; ő nem függ semmilyen más élőlénytől. 
És egy másik is…: Előírt kötelességed végrehajtásához jogod van, de munkád gyümölcséhez nincs! 
Sose hidd, hogy te vagy tetteid eredményének oka, és sohase vonzzon kötelességed elhanyagolása! 
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Mondják: az elv olyan mint a fing; tartja az ember amíg tudja… Azt hiszem én magam ezt köve-
tően vonultam ki a szóban forgó témából. Meg lehet nézni a mai helyzetet… 
De ha már az imént szóba került a Bhagavad-Gítá: Légy rendületlen a yogában, óh, 
Arjuna! Végezd el kötelességed, és válj meg minden olyan köteléktől, amely a siker-
hez és a kudarchoz fűződik! Az ilyen kiegyensúlyozott elmeállapotot hívják yogának. 
Azonban…:Óh, Kaunteya, illúziód révén ugyan most megtagadod az utasításaim szerinti 
cselekvést, de saját természeted később csak arra kényszerít, hogy ezt a munkát végezd. 
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Duatlon verseny iskolásoknak 
 

"A SZABADSÁGHARC SZOLNOKI HŐSEINEK NYOMÁBAN"   
DUATLON EMLÉKVERSENY VERSENYKIÍRÁSA 

 

A verseny célja:  
Az 1848-as szabadságharc 150 éves évfordulója alkalmából, egy duatlonverseny keretében felke-
resni a szolnoki csata három nevezetes helyszínét; Vécsey tábornok hadosztályának várokozási he-
lyét, Damjanich tábornok hadosztályának várakozási helyét, (a város megközelítéséhez használt 
útvonalát követve,) malomszögi "végjáték" helyszínét. 
 

Rendező: 
Szolnok Városi Sportcentrum és az Auriga Sport és Szabadidős Klub 
 

A verseny helye és ideje:  Szolnok 1998. március 7. 
 

Gyülekező:  9.3o óráig a Szolnok Városi Sportcentrumban (Tiszaliget) 
Rajt: 10.oo   Tiszaliget 
Cél:    Malomszög 
Eredményhirdetés: 13.3o  Malomszög 
 

Kapcsolódó egyéb program: 
12.oo-13.3o között a "Szolnok" Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány rendezésé-
ben, korhű öltözetű szlovák, osztrák és magyar résztvevők közreműködésével a malomszögi csata 
rekonstruálása. 
 

A verseny résztvevői és kategóriák: 
A versenyen Szolnok város és JNKSZ megye általános és középiskolásai indulhatnak az alábbi ka-
tegóriákban. 
-7-8 osztályos fiúk  -7-8 osztályos lányok 
-Középiskolás fiúk  -Középiskolás lányok 
 

A verseny távja: 
11 km kerékpározás (80% aszfalt, 20% könnyű terep) 
4,5 km futás (90% könnyű terep, 10% aszfalt) 
 

Indulás feltételei: 
A nevezésnek 1998. március 2-ig be kell érkezni a Szolnok Városi Sportcentrumba (Szolnok 
Tiszaliget, vagy 5001 Szolnok Pf.: 163, vagy fax: 56/ 373 705).  
A nevezésnek tartalmaznia kell az indulók adatait (név, születési év, iskola neve/címe). A nevezés 
díjtalan. 
Az induláshoz személyenként egy db üzembiztos kerékpár, fejvédő, sportruházat és száraz, meleg 
váltóruha szükséges. A váltóruhát a rendezők szállítják a célhoz, ahol az átöltözéshez öltözősátrak 
állnak rendelkezésre. 
A verseny egész ideje alatt a Kresz előírásait be kell tartani, a kerékpározáshoz fejvédő használata 
kötelező. A versenyen  mindenki saját felelőségére indul, az esetlegesen előforduló balesetekért a 
rendezők nem vállalnak felelőséget. Az előzetes orvosi vizsgálat elvégzését minden induló saját 
maga intézi. 
 

Díjazás: 
Korcsoportonként és nemek szerint a nyertesek részére serleg, helyezettek részére érem, 4-6 he-
lyezettek részére oklevél kerül átadásra. 
Az általános és középiskolákat külön értékelve, minden iskola legjobb három versenyzőjének ide-
jét összesítve (nemektől függetlenül) a legjobb "csapat" iskolája részére serleg kerül átadásra. 
Az első három helyezettek  egy éves ASSK tagságot kapnak. 
 

Egyéb: 
A Tiszaligetben maradt, biztonságosan lezárt kerékpárok és egyéb felszerelések  megőrzéséről a 
rendezők 17.oo óráig gondoskodnak. 
Az eredményhirdetés utáni hazautazásról mindenkinek magának kell gondoskodni. 
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"A SZABADSÁGHARC HŐSEINEK NYOMÁBAN"  DUATLON EMLÉKVERSENY 
VERSENYKIÍRÁSA 

 

A verseny célja:  
Az 1848-as szabadságharc szolnoki nevezetes csatájának 150 éves évfordulója alkalmából, egy 
duatlonverseny keretében felkeresni a szolnoki csata három nevezetes helyszínét; Vécsey tábornok hadosz-
tályának várokozási helyét, Damjanich tábornok hadosztályának várakozási helyét, (a város megközelítésé-
hez használt útvonalát követve,) malomszögi "végjáték" helyszínét. 
 

Rendező: Auriga Sport és Szabadidős Klub, a Szolnok Városi Sportcentrum támogatásával. 
 

A verseny helye és ideje:  Szolnok 1999. március 6. 
Gyülekező:  9.3o óráig a Szolnok Városi Sportcentrumban (Tiszaliget) 
Rajt: 10.oo   Tiszaliget 
Cél:    Malomszög 
Eredményhirdetés: 13.3o  Malomszög 
 

A verseny résztvevői és kategóriák: 
-7-8 osztályos fiúk    -7-8 osztályos lányok 
-Középiskolás 1-2 osztályos fiúk  -Középiskolás  1-2 osztályos lányok 
-Középiskolás 3-4 osztályos fiúk  -Középiskolás  3-4 osztályos lányok 
 

A verseny távja: 
11 km kerékpározás (80% aszfalt, 20% könnyű terep) 
4,5 km futás (90% könnyű terep, 10% aszfalt) 
 

Indulás feltételei: 
• A nevezésnek március 2-ig be kell érkezni az alábbi feltűntetett címre. A nevezésnek tartalmaznia kell 

az indulók adatait (név, születési év, iskola neve/címe). 
• 300 Ft nevezési díj befizetése.  
• Nevezésidíj kedvezmények 

- 200 Ft Spuri bónusz kedvezmény {lásd a SPURI MAGAZIN 1. számában}, vagy 
- 10-20 fő közötti csoport minden tagja számára 50%-os nevezési díj kedvezmény, vagy 
- 20 főnél nagyobb létszámú csoport számára 10 fő részére a nevezési ingyenes, 
- az  ASSK klubtagoknak nevezési díjat nem kell fizetni. 

• Az induláshoz személyenként egy db üzembiztos kerékpár, fejvédő, sportruházat és száraz, meleg váltó-
ruha szükséges. 

• A verseny egész ideje alatt a Kresz előírásait be kell tartani, a kerékpározáshoz fejvédő használata köte-
lező. A versenyen  mindenki saját felelősségére indul, az esetlegesen előforduló balesetekért a rendezők 
nem vállalnak felelősséget. Az előzetes orvosi vizsgálat elvégzését minden induló saját maga intézi. 

• A verseny csak megfelelő számú előnevezés beérkezése esetén kerül lebonyolításra. Azokban a kategó-
riákban ahol nem áll rajthoz legalább három versenyző, az eredmények nem kerülnek értékelésre. Ezek-
nek a versenyzők eggyel erősebb kategóriában kerülnek értékelésre. 

 

Díjazás: 
Korcsoportonként és nemek szerint a nyertesek részére oklevél kerül átadásra, (valamint tárgyjuta-
lom a támogatók felajánlása szerint). 
A legtöbb versenyzőt elindító iskolák részére 10-6-4 ezer Ft értékű vásárlási utalvány. 
 

Egyéb: 
A kisérő nélkül érkező versenyzők váltóruháit a rendezők szállítják  a célhoz. A Tiszaligetben 
maradt, biztonságosan lezárt kerékpárok és egyéb felszerelések  megőrzéséről a rendezők 15.oo 
óráig gondoskodnak. Az eredményhirdetés utáni hazautazás egyénileg történik.  
A rajtnál és a célban büfé üzemel. 
 

AURIGA SPORT ÉS SZABADIDŐS KLUB 
a fiatalok egészséges fejlődéséért! 

Hungary  5000   Szolnok   Ispán krt. 9. 7/6.   Tel.: (36) 56/ 372 248 
Web lap: http://www.externet.hu/kaland  E-mail: aurigask@mail.externet.hu
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Ebben az időszakban, Nagy Imre bácsival való jó kapcsolatunk nyomán, az Au®iga több alka-
lommal segített (iskolás korosztályoknak szervezett) duatlon versenyek lebonyolításában. 
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Egyéb programok 
 

 
 

Egy Au®igás közéleti kezdeményezés 

 
Mi lenne, ha a hosszadalmas, macerás választási procedúra helyett abba a bizonyos „ringbe” 
szálló pártok egy-egy vitézének élet-halál küzdelme döntené el, melyik párt alakítson kor-
mányt, ki vezesse az országot az elkövetkező parlamenti ciklusban? 
 
Az idők folyamán több tucat párviadalt jegyeztek föl. Gondoljunk csak a Bibliára, az Iliászra, eset-
leg a Toldira vagy a magyarság nyugalmasnak csöppet sem nevezhető történelmére. Alkalmanként 
a vezérek, vagy az érintett seregek legvitézebbje küzdött meg egymással, a küzdelem kimenetele 
pedig egész népek sorsát döntötte el ilyenkor. 
 
A választási kampányidőszak végefelé, a (talán kissé megfáradt) küzdő felek részére egy nemes 
küzdelmet ajánlunk fel, miszerint minden számottevő párt egy-egy vitéze megküzdhet a „kor-
mányrúdért”, ősi módon, ember az ember ellen, nyíltan, tisztán, lovagiasan, amúgy „aurigásan”, 
győzzön a jobbik alapon. Persze ajánlatunkat nem kell túlságosan komolyan venni, inkább lazítás-
nak szánjuk, ahol a versenyszellem és a jókedv fontos. 
 
Tehát,  
 

1998. május 7-én 14.oo-tól a  
 

MOMENT MAGÁNKLUB ba (a tervezett politikai fórum előtt) 
 

„ALEA IACTA EST”  
 

címmel egy teljesen komoly(talan) próbatételre hívjuk a pártok egy-egy vitéz képviselőjét! 
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Részvételi feltételek és szabályok: 
 

• Pártonként egy vitéz kiállítása, tetszés szerinti létszámú szurkolótáborral. 
• Hősi vetélkedés öt vitézi feladaton át. (Abban az esetben, ha véletlenül nem sikerülne döntésre 

vinni a dolgot, a hatodik próba gyanánt mégis csak meg kell rendezni a választást. A „hétpró-
bássághoz” egyesek pejoratív értelmet társíthatnak, ezért ezt mellőzzük.) 

• A próbák nem igényelnek különleges képességeket, leginkább a kreativitás, találékonyság, a rá-
termettség a fontos, ami általánosnak mondató kondícióval és lehetőleg úsznitudással társul. 

• A vitézek nem vehetnek igénybe külső segítséget és be kell tartaniuk a lovagiasság szabályait. 
• A próbákon szerzett pontszámok összesítése alapján kerül meghatározásra a végső sorrend. 
• A pártokat bárki képviselheti, de a pártban, illetve a közéletben elfoglalt rangja szerinti  
• városi rangú vitéz 1, a megyei rangú vitéz 2, az országos vagy annál magasabb rangú vitéz 

3 pontot ér már az indulásnál. 
 

Kérjük, hogy nevezési szándékukat (a vitéz nevének, rangjának megjelölésével) az alábbi címen 
szíveskedjenek közölni: 

Auriga Sport és Szabadidős Klub 
a fiatalok egészséges fejlődéséért! 

Hungary   5000    Szolnok   Ispán krt. 9. 7/6.   Tel.: (36) 56/ 372 248 
E-mail: aurigask@mail.externet.hu  Web lap: http://www.externet.hu/kaland 
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Kakikönyv&Nyugijó tiltakozás 

Rendhagyó "könyvajánló"! 
2012, február 25 - 17:09 — SzeFe 
Ma reggel a fiam nekem szegezte a kérdést: "Apaaaaaaa., mi az a purcol...?" 
Tudakoltam, hogy honnan veszi ezt és mivel kapcsolatban kellene nekem ezt a fogalmat ismernem. 
A könyvtárból, tegnap kikölcsönzött egyik könyvből ezt tette elébem... 

   
 

(nem idézek tovább...)    Megdöbbentem... Megnéztem a kiadót... 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/168 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

…és, hogy kik a felelősek ezért a "szörnyűségért, amihez legálisan és gyanútlanul hozzáférhetett a 
gyermekem... 

 
Aztán eszembe jutott: Az elmúlt héten a gyerek szülői értekezletén több pedagógus is részt vett..., 
mindegyikből csak úgy dőlt a panaszáradat, hogy a gyerekek mennyire neveletlenek, a magatartá-
suk, már-már deviáns... 
Mit csodálkozunk ezen... 
Ez a mocsok hány szűrőn is ment keresztül...??? 
Elkövette a szerző (történetesen Francesca Simon)..., valakik biztosan véleményt alkottak róla és 
nem mondták meg a szerzőnek, hogy ezt azért még sem kellene..., a kiadó (történetesen az Orion 
Children's Books) kiadta, a nyomda kinyomtatta (nem is kevésszer) , valaki le is fordította (törté-
netesen Hidas Eszter és Tóth Tamás Boldizsár) és annak szintén nem mondták meg..., ismét egy 
kiadó (történetesen az Aminus Kiadó) és ismét egy nyomda (történetesen az Alföldi Nyomda 
Rt)..., valaki terjesztette is... és valaki beszerezte a könyvtár számára... 
Nagyon alantas a gondolkodásom, ha a fiatalok lelki fejlődésének torzításával kapcsolatban előre 
megfontoltságot, üzletszerű gátlástalanságot és bűnszövetkezetben megvalósított, valamint foglal-
koztatás körében elkövetett gondatlanságot emlegetek...??? 
Érdekes lenne valami szakembertől megtudakolni, hogy mennyi szabható ki a BTK szerint az 
ilyen esetekre???? 
Persze ha a kiadó az 1700-as években alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesü-
letének a tagja, akkor nem is feszegetem tovább ezt a kérdést..., Inkább csak rezignáltan konstatá-
lom: erre vagyunk képesek... Biztosan bennem van a hiba... 
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Nyugijó 
Egy időben divat volt a gyerekek körében mindenféle tematikájú kártya gyűjtése. Volt közöttük na-
gyon primitív és ráadásul helyesírási hibákkal teli kiadvány is. Az Au®iga a fogyasztóvédő hiva-
talnál tiltakozott, de nem sok eredményességgel. 
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SzeFeMesék 
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Tematikák 

Au®iga Módszer 
 

 
 

A korábban rendszeresen megtartott vízi ismeretek és kerékpáros táborok tapasztalatait összegez-
ve, az azokon alkalmazott tematikákat, szemléletet, módszereket összefoglalva egy olyan egységes 
rendszert dolgoztam ki, ami valóságos „emberalkotást” céloz meg.  
Az ezzel kapcsolatos gondolataimat összeszedve bemutatófilmeket, pps bemutatókat és írásos ösz-
szefoglalót is készítettem. Ez utóbbit a polgármesteri hivatal illetékes, (sporttal, oktatással, ifjú-
sággal foglalkozó) osztályára is eljuttattam. Kaptam is ígéretet, hogy az iskolák felé menedzselni 
fogják ezt az ügyet, azonban ennek nem sok látszatja volt. 
Ezért aztán ez a program csak szűk körben, illetve egy oskola egy évfolyamán fejthette ki áldásos 
hatását. 
Ezzel a programmal nagyjából egy időben, azzal párhuzamosan folyt az Au®iga ApaProgram és 
az Au®iga Kids Program is, amik egymást bizonyos tekintetben kiegészítették. 

AAAAzzzz    

AAAAuuuurrrriiiiggggaaaa    

2005 
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Az alábbiakban különösebb egyéb kommentár nélkül bemásolok ide néhány érdemit ezzel kapcso-
latban: 
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További adalék az Au®iga Módszer eredményességéhez 
2008. decemberében az egyik közeli általános iskolában, az összes tanuló részvételével lebonyolí-
tásra került egy „testnevelési verseny”. Történetesen, a jelenlegi 5/b osztály tanulói részére (2.-3. 
osztályos korukban) nagyjából másfél-két éven keresztül tartottam foglalkozásokat az Au®iga 
Módszer szemlélete, tematikája szerint. 
 

A decemberi verseny eredménye engemet is meglepett. Az „érintettek” átlageredménye olyan mér-
tékben jobb volt a többiekétől, hogy attól tartok azt már nem lehet a puszta véletlennel magyarázni. 
A verseny a tornateremben megépített alábbi elrendezésű akadálypályán zajlott. 

 
 

A téma szempontjából érdekes eredményeket, illetve azok összesítését az alábbi diagram tartalmazza.  
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Szöveges értékelés 
Az első 2 sorban az 5. osztályos fiúk, lányok átlagidejét tűntettem föl. Elől azoknak a gyerekeknek 
az átlagideje szerepel, akik a foglalkozások legnagyobb részén részt vettek, hátul az összes többi 
5.-esnek az átlagos ideje került ábrázolásra. 
 
A 3. sorban az összes 5.-es gyerek eredménye figyelembevételre került, függetlenül a nemétől. Ér-
telemszerűen az elől lévő érték a foglalkozásokat szorgalmasan látogatók, hátul az összes többi át-
lagidejét mutatja. 
 
A 4. sorban a két 5. osztály („a”, illetve „b” osztály) átlagideje szerepel. A foglalkozások korábban 
a „b” osztály tanulói számára kerültek megtartásra (őket jelöltem KölyökKlub-osnak). Ebben az 
eredményben benne van mindenkinek az ideje, annak is aki szorgalmasan látogatta a foglalkozá-
sokat és annak is, akik kevésbé voltak szorgalmasak. A másik osztály tanulói egyáltalán nem isme-
rik az Au®iga Módszert. 
 
Az 5. sorban a legjobb 2. évfolyamos gyermek (fiú) eredménye , illetve az őt követő második leg-
jobb (évfolyam)idő szerepel. Az első helyezett még óvodás korában az iskolásokkal közösen vett 
részt az akkori 2-3 osztályosok foglalkozásain, illetve a foglalkozásokon kívül is hozzájut az 
Au®iga Módszerhez. A második helyezett (és a többiek) értelemszerűen nem ismerik a Módszer 
„lényegét”. 
További adatok 
Az 5. évfolyamon a legjobb fiú idő 40,9 másodperc, a legjobb lány idő 45,5 másodperc. (A leg-
gyengébb idő 1 perc 21,1 másodperc volt.) 
Ha az ábra nem lenne jól olvasható: 
 
Az Au®iga Módszerrel megtartott foglalkozásokat rendszeresen látogatók átlagos ideje ke-
rült a tört számlálójába, a többi gyerek átlagos ideje a nevezőben látható: 
 
Fiúk: 49,4 másodperc / 57,7 másodperc 
 
Lányok: 57,6 másodperc / 1 perc 5,4 másodperc 
 
Nemek összesítve: 53,5 másodperc / 1 perc 1,6 másodperc  
Annak az osztálynak az átlagideje, ahol a tanulóknak lehetőségük volt részt venni az Au®iga 
Módszerrel megtartott foglalkozásokon / a „kontroll” osztály átlagideje: 
 
58,4 másodperc / 1 perc 3,4 másodperc 
Az Au®iga Módszerben „részesült” 2 évfolyamos diák ideje / az utána következő legjobb idő: 
 
58,1 másodperc / 1 perc 0,8 másodperc 
 
(A második évfolyam leggyengébb ideje 1 perc 44,4 másodperc volt.) 
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A résztvevők sorsát próbáltam minél tovább nyomon követni, azonban 8. utáni eredményekről nem 
sikerült érdemben beszerezni információt az iskolától. 
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Ez is az Au®iga Módszer eredménye 
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Az Au®iga Módszer iskolai csoportjában fölhasználtunk egy váratlan lehetőséget, a Fauna Egye-
sület által kiírt „Nyomorból gyomorba” pályázatot, miáltal a nagyüzemi állattartás témakörét le-
hetett földolgozni a gyerekek épülésére. Ez olyan jól sikerült, hogy a kiíró különdíjjal jutalmazta a 
tevékenységünket. Jutalmul egy budapesti kirándulást és filmvetítést kaptunk. 
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Íjász tematika 

Az erre vonatkozó információkat lásd a „Íjásztanfolyam másként” részben. 

Örömíjász Szabályzat 

A korábban említett „Íjászpálya Üzemeltetés”, az „Íjásztanfolyam másként”-ban leírtak nyomán 
fölmerült az igény egy kötetlen íjászprogramra, ami kellőképen változatos, élvezetes és örömteli el-
foglaltságot, időtöltést eredményez. Ugyanakkor a biztonságos bonyolítás érdekében elengedhetet-
len volt a tevékenység közbeni elvárásokat, tudnivalókat deklarálni. 
Így jött létre egy olyan szabályzat, ami eleget tesz ezeknek a feltételeknek. 
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Nyitott Tanya 

Ezen program keretében igen sok kezdeményezés született, a saját konyhakert lehetőségétől kezd-
ve, a szedd magad programokon át, a szőlővirág-szaglászásig… Az Au®iga ezen programjain, a 
fiatalok ilyen irányú neveléséhez nyújtott segítségen túl a fenntartható fejlődés szempontjából lé-
nyeges és önellátó gazdálkodás ismeretanyagával történő megismerkedésre is lehetőség adódott. 
Ezzel kapcsolatban elsősorban az interneten nyitottunk információs felületet, ahonnan az alábbi-
akban említek néhány példát: 
 

Nyitott Tanya (Gyermekek a szabadban program keretében) 
(Akár) Egésznapos (gyermek/családi)program! 

 

Fontos, hogy a felnövekvő generáció 
megismerkedjen az egészséges élelmi-
szer-előállítással, vagy megtanulja be-
csülni a munkát, a fizikai munkát, a 
természetben is jól eligazodjon, ezzel 
kapcsolatban saját tapasztalatokat 
szerezzen. 
Helyszín:Szolnok Alcsi-sziget, Simon 
tanya (Bagoly u. 128.) 
Időpont: Előre egyeztetett időpontban 
Várható program: Igény szerint kiala-
kítva 
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A Természet aromaterápiája! 
Az olajbokor, a bodza és az ország egyes részein még az akác, hetek óta fantasztikus illatfel-
hőbe burkolva kényezteti az embereket, de aki érezte már a szőlővirág illatát, az egyetért ve-
lem, hogy ez mindegyiket fölülmúlja, aki pedig még nem érzett ilyet, a NYITOTT TANYA 
program keretében 2012. június 2. (szombaton) 17-18 óra között az alcsi-szigeti Simon tanya 
közelében belekóstolhat ebbe a páratlan élvezetbe. 
További részletek és (a korlátozott létszám miatt) egyeztetés: szefe'kqkac'apaklub.hu, vagy a 
20/ 515 26 40 
Ne gyere hamar…:-)  
 

…ehhez jön még hozzá, amikor a simogatóan langyos alkonyatba belefeledkezve, csöndes bo-
rozgatás közben köréd gyűlik a környék élővilága; a fácánok karnyújtásnyira kapirgálnak, 
néhány sárgálló csőrű, elkésett feketerigó társaságában, a nyulak békésen keresgetik csapáikat 
és szemmel láthatóan a menyét sem zavartatja magát miközben ügyet sem vetve rád végigko-
cog a terasz előtti nyílt téren…, a cickányok halkan morcognak a még ősszel félregurult diók 
héján elbabrálva, ritkán azért elő villan az ő barnás bundájuk is…, a gyíkok és a sünök egész 
nap alig mutatkoztak, úgy látom most sem akaródzik nekik elhagyni rejteküket…, sárfészké-
ben a fecske szintén csöndben melengeti tojásait, csak a denevérek csapnak ide-oda időn-
ként…, a levegőben a bólogató rózsák illata keveredik a délután vágott fű szagával, hamarosan 
a liliom is csatlakozni fog hozzájuk…, valahonnan, a közeli tanyából istállószagot, birkák, lo-
vak kipárolgását, verejtékének, leheletének részecskéit hozza a szellő, a békés szenderedésre-
készülés neszeivel együtt…, a diófán túl, a szembeni fűzfakápolna susogása az imént még lobo-
gó tábortűz hűlő parazsának föláramló vibrálásán sejlik át… 
Én meg csak vagyok…(!), magam…, (ban)…, mindenik…, (el/ben)… 
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Permakultúra 
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KölyökKlub & ApaKlub.hu 
 

Ebben a kiadványban több helyen érintettük az „apaság” 
fontosságát, valamint a gyerekneveléssel, (mint a szó leg-
szorosabb értelmében vett embercsinálással) kapcsolatos 
témaköröket.  
Az Au®iga egész létezése erre épül. Nem csoda tehát, ha 
ezt, az ezzel kapcsolatos tapasztalatoknak minél nagyobb 
nyilvánosságot kíván biztosítani. Ennek egyik formája az 
ApaKlub, sok sajátos (pl. a Gyereksintérek, Apás szülés 
fölkészítő, Könyvajánló, Idézetek, Apaszerep, és további 
egyéb hasznos és érdekes) rovatával együtt… 
 

Szolnok Íj@sz 

   

Ashram.info 

Néhány éven keresztül, az ashram üzemeltetéséhez kapcsolódó weboldal. Mivel okafogyottá vált az 
Au®iga kivonult ebből a projektből… 

Fotózás tematika 

A vizuális ismeretek oktatása körében összeállításra került egy részletes analóg-digitális fotóisme-
retet nyújtó tematika. 

Közlekedési ismeretek gyerekeknek 

Közlekedési és kerékpáros ismeretek oktatása (Kerékpáros és gyalogos elméleti/gyakorlati ismere-
tek oktatása gyerekek részére) 
 

   

Ezen a néven az Auriga weboldalt 
üzemeltet. A fontosabb tudnivalók 
megtalálhatók az egyéb „íjász” 
pontok alatt… 
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Ferrata.hu 

   
 
A hegymászás lényeges eleme az egész Au®iga-rendszernek, ezért a vonatkozó „szakmai”-oldal 
említésén túl ide idézek még néhány au®igás gondolatot is: 

M INDEN , AMIT A FERRÁTÁKRÓL TUDNI ÉRDEMES ! 
AJÁNLÁS , AMI EGYBEN MOTTÓ IS … 

By SzeFerrato - Posted on 28 április 2009 
„Ha azt a hegyi lakót akarom benned életre hívni, aki éjjel nekivág a csillagos hegytetőnek, akkor 
azt az elképzelést ébresztem fel benned, amely világosan megérteti veled, hogy egyedül ettől a 
csillagtejtől, csak ott a hegytetőn múlik el a szomjad. Én csupán az a véletlen leszek majd számod-
ra, aki segítettem neked felfedezni magadban ezt a szükségérzetet, mert ez az érzés valóban a tiéd, 
belőled születik, ugyanúgy, mint mikor ellágyulsz a költeménytől. És akár sejted, akár nem az én 
beavatkozásomat, milyen címen akadályozna az meg tégedet abban, hogy útnak indulj?” 

Ha jól sejtem ez Antoine de Saint-Exupéry 
*** 

"– Sok embernek örömet okozna ez a kilátás – így a bölcs. – Lehet, hogy vágynának felmászni ide 
és élveznék az elégedettséget, amit az nyújtana, ha itt állnának. De ők nem érték el a csúcsot s él-
vezték a kilátást, mi pedig igen – nem azért, mert mi okosabbak, erősebbek vagy érdemesebbek 
vagyunk, hanem mert mi valóban felmásztunk. Csak azok élvezhetik a csúcsot, akik véghez viszik 
a mászást." 

Dan Millman 
*** 

Mottó:  Tagadhatatlan, hogy a „via ferratázás” divatba jött az utóbbi időben. És mint minden diva-
tot, ezt is sokan igyekeznek „meglovagolni”; boldog-boldogtalan „ferrata utakat” szervez nyakra 
főre. 
Nem is lenne ezzel különösebb gond, ha ez a divat csak olyan ártalmatlan következményekkel jár-
hatna mint mondjuk a frizura-divat és a kontárkodás legrosszabb esetben kevés többletráfordítással 
kiigazítható lenne... Csakhogy ez a divat a hegyek közé vezet bennünket és a hegyek köztudottan 
mindenféle „goromba” dolognak a lakóhelye az idők kezdetétől fogva... 

 

����� 
 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/183 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

De még egyszer elismétlem neked: amikor kimondom azt a szót: hegy, akkor én hegyet idézek fel 
teelőtted, akit véresre szaggattak a hegy tüskebokrai, aki legurultál szakadékaiba, verejtékeztél kö-
vein, szedted és szagoltad virágait a gerincek éles szelében.  
Felidézek, de meg nem ragadok semmit.  
Amikor egy elhízott boltosnak mondom: hegy, semmit sem viszek át a szívébe. 

Ha jól sejtem ez Antoine de Saint-Exupéry 
…Felidézek, de meg nem ragadok semmit… 
A képek végtelen sorát látom, s mindegyik meseszép, tartalma és színe egyaránt. Látom a felhőkbe 
nyúló csúcsokat, melyek mintha az öröklétnek épültek volna. Hallom a távoli nyájak zenéjét, a 
pásztorok dalait, kurjantásait, a templomi harangok ünnepélyes zengését. Érzem a fenyők erős illa-
tát, és miután ezek a képek elvonultak, a gondolatok új sora következik: emlékezések becsületes, 
derék, hűséges emberekre, baráti szívekre és bátor tettekre. Idegenek segítőkészségére, mindarra, 
ami önmagában jelentéktelen, de az embertársaink iránti jóakarat bizonyítéka, és magában foglalja 
a felebaráti szeretet lényegét. 

Edward Whymper nyomán 
Szóval ezek azok a dolgok, amiket igen nehéz átadni másoknak ilyen módon, mert ezekhez szük-
ség van az ember „izomerejére” is..., hogy ez miként függ ezekkel össze, talán kiderül a végére... 
 
Ezért, ha Istenre akarlak megtanítani, akkor először is arra biztatlak, másszál hegyeket, hogy a 
csillagos csúcsok ellenállhatatlanul vonzzanak magukhoz. Hogy a források el tudjanak bűvölni, 
pusztákba küldelek szomjúságot szenvedni. Aztán hat hónapra követ törni küldelek, hogy tűző déli 
nap epesszen. És utána majd így szólok hozzád: „Akit elcsigázott a déli nap, a csillagok megülte 
hegygerincre felhágva, a titokzatos éjszaka leszálltakor az isteni források csendjében oltja majd a 
szomját.” 
És hinni fogsz Istenben. 
És nem is tagadhatod le előttem, mert egyszerűen lesz, amint a mélabú is ott lebeg az arcon, ha 
odavéstem rá. 

Ha jól sejtem ez Antoine de Saint-Exupéry 
De az élet vad. A szerelem vad. És Isten is teljes mértékben vad. Ő soha nem fog eljönni a ti kultu-
rált kertetekbe, az neki túlságosan emberi. Soha nem jelenik meg a házaitokban, mert az neki túl 
kicsi. Soha nem fogsz találkozni vele a csatornázott folyókon. Ő vad. 
Ne feledd, a tantra azt mondja: az élet vad. Az embernek át kell élnie minden veszélyt és kockáza-
tot – és gyönyörűvé is ez teszi az életet, mert akkor van benne kaland. Ne próbálj egy megkötött 
mintát rákényszeríteni az életedre. Engedd, hogy a saját útját járja. Fogadj el mindent. Az elfoga-
dáson keresztül lépj túl a megosztottságon, és engedd, hogy az életed a saját útját járja – akkor 
megérkezel, akkor biztosan megérkezel. Ezt a „biztosan”-t nem azért mondom, hogy biztonságban 
érezhesd magad – azért mondom, mert ez tény. Ez nem a te biztonságod bizonyossága. Egyszerűen 
csak azok, akik vadak, mindig megérkeznek. 

Osho 
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A témával egy egész kötetet meg tudnék tölteni, itt most csaképpen a figyelmet hívtam föl erre a te-
vékenységre. 
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A California Fitness Magazinban korábban megjelent hegymászó és búvár sorozatomhoz hasonló-
an, a Magyar Turista magazinban, az ApaNapot és az Au®igát is népszerűsítő, hét részből álló so-
rozat jelent meg az egyre népszerűbbé, sőt divattá váló ferratazás tudományáról, a ferráták történe-
téről, azok veszélyeiről, mindez kiegészítve a témával kapcsolatos praktikus ismeretekkel, taná-
csokkal, saját élményanyaggal. 
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Gyermektáborok 
Rengeteg gyermektábort szerveztem, bonyolítottam az elmúlt 20-25 évben. Ezekben elsősorban ví-
zi-, és kerékpáros ismeretek oktattam 5-15 év közötti gyermekek számára. Később hozzá jött még 
két „szereptábor”, a Nem Félünk Semmitől Tábor és a Kalózképző… 
 

 
 
 
 
 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/187 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

 
 

 
 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/188 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

 
 

 
 
 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/189 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

 
 

 
 
 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/190 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

 
Már magam sem tudom melyik volt a plakát végleges változata… 
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NemKeszeg Tábor kapcsolódó napközis programja (egy beszámoló) 
 

Víz, napfény, levegő, mozgás, játék, kalandok, jókedv, szabadság, finom ebéd és bőséges uzson-
na… Mi kellhet még egy kiváló gyermekprogramhoz? 
Mindezekben része lehetett azoknak a gyerekeknek, akik 2012-ben jelentkeztek a NemKeszeg Tá-
borhoz kapcsolódott, vízi-ismereteket oktató napközis programhoz, ahol a gyerekek a rendelkezés-
re álló egy hét alatt a kajakozással, kenuzással ismerkedve magas fokú vízbiztonságra tettek szert, 
elsajátították az önmentés fortélyait, és akiket (mellesleg) fegyelmezettebben, testben-lélekben 
megerősödve kaptak vissza a szüleik. 
Ezenkívül (úgymond terven felül) a gémeket, teknősöket, vadkacsákat, vízililiomokat és számtalan 
egyéb „egzotikus” élőlényt karnyújtásnyi távolságból megfigyelve rácsodálkozhattak a vadvíz vál-
tozatos élővilágára, no meg együtt „készülhettek” a magyar olimpiai válogatottal… (ki az olimpiá-
ra, ki az ÉLETre…), valamint a közeli repülőtér jóvoltából végigélvezhettünk egy fantasztikus 
műrepülő-bemutatót is (csak most, csak nekünk…) 
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Kötéltechnika oktatása 
 

 
 

Kalandpark építés 
Még valamikor az évezred küszöbén (2006-ban) az egyik tiszaligeti ingatlan vezetője az Au®igát 
megkeresve kinyilvánította igényét egy kalandpark építésére. Az ötlet nem állt távol tőlem, magam 
is kacérkodtam ilyesféle gondolattal, csak még helyet nem tudtam szerezni, ahol a megfelelő foga-
dóképes keresletre leltem volna. Most meg maga jött elébem az igény… 
Hatalmas vehemenciával láttam neki a tervek elkészítéséhez. A vonatkozó előírások figyelembevé-
tele mellett fontos volt a költségek minden tekintetbeli (építés, üzemeltetés) minimalizálása úgy, 
hogy az ne menjen a biztonság és a megbízhatóság rovására. Éppen befejeztem a tervezés első 
szakaszát és annak bemutatására igyekeztem a megrendelőhöz, amikor útközben egy velem szem-
ben haladó mentőautóval találkoztam. Kiderült, hogy éppen az egyik alkalmazott szenvedett súlyos 
balesetet, amit egy szerencsétlen zuhanás okozott… A kellemetlen „élmények” hatására a megren-
delő azon nyomban elállt eredeti szándékától… 



Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 
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Kapcsolatok 

Gyermeknapokon kötélpálya, táncház 

Amíg a városi gyermeknap a Tiszaligetben került megrendezésre, táncház, kézműves-foglalkozás 
megtartásával, kötélpálya építéssel és üzemeltetéssel, alpintechnikai bemutatóval, az Au®iga folya-
matosan részt vett a programok bonyolításában. Mint sok egyéb program esetében, a főszervezővel, 
a Turisztikai és Szabadidő Központtal, jelen esetben is nagyon jó kapcsolat alakult ki…, aztán válto-
zott a helyszín, változott a főszervező „személye” is és az egésznek egy pillanat alatt vége szakadt. 
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Városi programokon kézműves foglalkozás, táncház és vetítés 

Az MSZOSZ, a Sport Centrum, a VMZK, a polgármesteri hi-
vatal által szervezett városi programokon az Au®iga egy 
időben rendszeresen részt vett. Idővel a programok szervezői 
úgy változtak, hogy nem tartották fontosnak ezeket a szolgál-
tatásokat civil szervezettől igénybe venni.  
Ezeknek a programoknak jó része ebben a kiadványban va-
lamilyen formában megjelent, ezért itt külön nem sorolom 
föl azokat… 

Könyvtári Napok 

Az előző ponthoz kapcsolódóan érdemes megemlíteni a Könyvtári Napokat, ahol csak két alka-
lommal tartottak igényt az október 6.-i túránkra, azonban ez nem a szervezőkön múlott. 
Miután az Auriga nevet egy másik civil szervezet elkezdte bitorolni és a könyvtár vezetése megke-
reste őket a túra „igénybevételével” kapcsolatban, azok úgy nyilatkoztak a számukra, hogy „ez a 
szervezet már nem az a szervezet és az Auriga nem foglalkozik emléktúrák szervezésével, bonyolí-
tásával”. Ezt követően egy véletlennek volt köszönhető, hogy a könyvtárral ez a kapcsolatunk ismét 
föléledt és újból közös programon tudjuk az emléktúránkat minél nagyobb nyilvánosság számára 
közzétenni. 

Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége (KEROSZ) 

Elsősorban a kerékpáros érdekvédelem területén és a kerékpárutak kialakításának szakmai kérdé-
seiben nagyon szoros és hasznos kapcsolat alakult ki Balogh Gábor elnök úrral, aki a helyi kerék-
páros fórumainkon személyesen is megjelent és több alkalommal hasznos tanácsokkal, észrevéte-
lekkel segítette az Au®iga ilyen irányú szakmai tevékenységét. 

Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége 

Amit a kerékpáros érdekvédelemben és a kerékpárutak építésével kapcsolatosan a KEROSZ jelen-
tet, az MKTSZ volt kerékpártúrázás tekintetében. Velük szintén kitűnő szakmai kapcsolatokat és 
élénk együttműködést sikerült kialakítani. Rajtam keresztül az Auriga is aktív tagja volt ennek a 
szövetségnek, ami többek között az Apátok Útja itinert is „terjesztette”. 

Magyar Kerékpáros Klub  

Ennek, a 2002. január 19.-én, Balogh Gábor kezdeményezésére alakult ernyőszervezetnek az ala-
pító tagja-, és elnökségi tagja is voltam. 

 
- A 12. számú tagkártya - 

 

Abban az időben hivatásszerűen foglalkoztam minőségirányítási rendszerek kiépítésével, működte-
tésével, auditálással és egyébként is fontosnak tartottam egy speciális kerékpáros fogyasztóvédel-
met (ami azóta sem megoldott), ezért az alábbiakban ismertetett kezdeményezést próbáltam elter-
jeszteni…, nem túlságosan nagy sikerrel. 
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Az itt leírtaknak semmi köze az Auriga nevet bitorló, jelenleg is törvénysértés állapotában lévő Auriga ÉRTE civil szervezethez/nek! 

act 20 év-20170829_A01-05-BIO-01 225/196 Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! - (szefe@szefe.info) 

 

Beszámoló a Kerékpárosbarát Kerékpárokért (fogyasztóvédelmi) Szekció 
(KBKSZ) 2002 évi munkájáról 

 

A Magyar Kerékpáros Klub programalkotó közgyűlése 2002. március 02-án nyilvánítja ki szándé-
kát arra, hogy megalakuljon, Magyar Kerékpáros Klub, Kerékpárosbarát Kerékpárokért (fo-
gyasztóvédelmi) Szekciója (KBKSZ), aminek támogatja a munkáját. 
Ez a szekció a  
• a Magyarországon forgalomba kerülő kerékpárok minősége, műszaki színvonala emelkedésé-

nek,  
• a kerékpárt vásárolni szándékozók korrekt tájékoztatásának,  
• a kerékpárok, mint termék iránti vásárlói bizalom növekedésének, 
• a termék prezentálói és a fogyasztók között elvárható párbeszédéről, érdekazonosságáról törté-

nő gondoskodás biztosítása végett jött létre. 
 

Céljai között szerepelt egy minősítési rendszer kezdeményezése, kialakítása, elfogadtatása, mű-
ködtetése és fejlesztése, ami a vásárlók tájékoztatásának elősegítéséért magába integrálja a kerék-
párnak (mint terméknek) a biztonsági és minőségi vizsgálatát és elismeri az üzembiztonság szem-
pontjából (minimálisan) elvárható minőségű termékeket. 
 

A kezdeményezés nem volt alaptalan, mert az elképzelések megvalósítása által, 
• a tudatos vásárlói igények kialakulása során, a vevői és nemzetgazdasági érdekeknek megfele-

lően, a mindenki számára elfogadható minőségű kerékpárok forgalmazása kerül túlsúlyba,  
• felvilágosító tevékenység eredményeként már a vásárláskor egyre többen igénylik (és meg is 

kapják) majd a termékre vonatkozó, elvárható korrekt tájékoztatást, 
• egyes gyártói, kereskedői magatartás megváltozásával egyre inkább kielégítésre kerül a vásár-

lói érdek, aminek következtében a kerékpárpiacon belül minimálisra csökken a külföldről ha-
zánkba kerülő „szemét” alkatrészek aránya és megszűnik az „alkatrészeknek látszó tárgyak-
ból” összeszerelt termékek piaci részesedése, miáltal fokozható lesz a forgalomba kerülő ke-
rékpárok (üzem)biztonsága és csökken a környezetünket terhelő hulladék képződése, 

• a vevő választását megkönnyítően, jól azonosítható, nyomonkövethető módon előállított, ha-
sonló minőségi paraméterekkel rendelkező, minőségi és műszaki szempontból harmonizáló 
alkatrészekből összeállított termékek kerülnek piacra, aminek nyomán csökken a vitás garan-
ciális reklamációk aránya, ami előnyös módon hat vissza az előállítói oldal igényeinek kielégí-
tésére, 

• lehetővé válik a kerékpáros baleseteknél a termék minőségére történő baleset-okok egyértelmű 
visszavezethetősége, 

• felismerve tevékenységünk szükségszerűségét, a kerékpárpiac minden érdekelt fele igényli 
majd munkánkat, akiknek érdekeivel részrehajlás nélkül tudunk törődni. 

 

A szekció megalakítását követően meghatározásra kerültek egy igazán hatékony munka strukturális 
keretei, és egy éves munkaterv. Rögzítettük a szekció fő- és mellék tevékenységeit, valamint a szek-
ciótól elvárható tevékenységeket. Elkészítettünk egy elnagyolt és egy finomított tervet a tevékeny-
séghez szükséges lehetséges szervezeti fölépítésre. Megkezdtük a szekció munkájához fontos doku-
mentáció összegyűjtését. Megkezdődött a szekciómunka szempontjából fontos kapcsolatok föltárása. 
Ennek keretében kerestük meg többek között a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget, a Nemzeti Akk-
reditáló Testületet, az Agmi Rt-t és néhány nagyobb kerékpárt gyártó, illetve forgalmazó céget, va-
lamint sok, a kerékpározás iránt elkötelezett személyt tájékoztattunk szándékainkról. 
 

A tevékenységünk során tapasztaltak és meghallgatott vélemények alapján egyre egyértelműbbé 
vált, hogy a szekció várható "működési területén" olyan érdekek munkálkodnak, amit egy civil 
szervezet egyedül, önállóan képtelen formálni. Ehhez politikai szándék markáns kinyilvánítása, 
hatékony hivatali támogatottság és az ezzel járó anyagi háttér is szükséges a megfelelő szakminisz-
tériumok részéről. Az érdemi munka megkezdése előtt feladatunkat kell, hogy képezze ennek az 
igénynek a fölkeltése és kinyilváníttatása az említett helyeken. 
 

Szolnok, 2002. december 12. 
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Valamikor, még a ’80-as években rajtam kívül nem sokan szállítottak kerékpárt vonaton. Rendsze-
resen pedig szerintem csak egyedül szállíttattam a kerékpáromat a MÁV-val. Akkoriban még a ke-
rékpár(os)barát vasúti közlekedésnek még a nyomai sem voltak meg, ezért az éppen aktuális sza-
bályzókat, előírásokat kellett megkeresni és úgy felhasználni, hogy a kerékpárszállítás praktikusan 
megoldható legyen. 
Nekem ez sikerült és a rendszeres kerékpárszállítás miatt a másik ilyen frekventált terület volt 
számomra a vasúti kerékpárszállítás kérdése, amibe a saját ötleteimen túl a(z akkor még csak kül-
földön meglévő) szakirodalmat is belevontam. 
Ennek volt köszönhető, a Mobilitási Hét-en ingyenesen szállítható kerékpár-kampány létrejötte. 

 

����� 
 

2002-ben az alábbi összefoglalást terjesztettem a Magyar Kerékpáros Klub elé, ugyanakkor a 
MÁV vezetésénél kezdeményeztem az önálló kerékpáros referensi munkakör létrehozását: 
 

A MÁV-os kapcsolatok szekciójával szemben támasztott elvárások 
között fontosnak tartom 

 

1. Alakítson ki rendszeres, napi személyes kapcsolatokat a MÁV-val. 
2. Tudatosítsa a klub szándékát és elvárásait, a tagok (és a kerékpárosok) igényeit a MÁV-val 

szemben. 
3. Végezzen közvélemény kutatást a kerékpárosok körében a MÁV-val szembeni elvárásokat il-

letően. 
4. Mutasson föl alternatívákat a MÁV számára a kerékpárosok igényeinek kielégítését illetően. 
5. Dolgozzon ki a MÁV számára is előnyös programokat, együttműködési alternatívákat. 
6. Tegyen javaslatokat a MÁV részére (is előnyös), a kerékpáros igények kielégítése érdekében 

teendő intézkedések vonatkozásában (járműpark átstruktúrálása, szolgáltatások fejlesztése, új 
járművek beszerzése, vonatösszeállítások, menetrendi viszonylatok, stb.) 

7. Képes legyen elfogadtatni a MÁV vezetésével a kerékpárosok reális javaslatait, MÁV-val 
szembeni elvárásait. 

8. Kezdeményezze egy (a kerékpározás iránt is elkötelezett) önálló és független kerékpáros refe-
rensi státusz létrehozását, a MÁV szervezetén belül, (aki nemcsak a kerékpárosok, hanem a 
MÁV üzleti érdekeinek szem előtt tartásával végzi a munkáját). 

9. Adatokkal, számításokkal alátámasztva vizsgálja meg és kezdeményezze belföldi és nemzet-
közi kedvezmények kidolgozásának lehetőségét a klub tagjai és külföldi partnerszervezetek 
tagjai számára. 

10. Az előző ponthoz hasonlóan, a külföldi partnerszervezeteken keresztül, kezdeményezzen a kül-
földi vasúttársaságokkal utazási kedvezmények adásáról szóló megbeszéléseket. 

11. Kezdeményezze „vasúti vonalon” a nemzetközi kapcsolatok kialakítását a klub számára. 
12. Keressen és vizsgáljon meg minden olyan lehetőséget, ami a kerékpáros társadalom és a vasút-

társaságok számára egyaránt előnyös lehet. 
 

A mai helyzet kerekedett ki belőle… 
De ha már a MÁV-nál tartunk. Még egy javaslatom a témában… 
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Kerékpárszállításra történő alkalmasság szempontjai vasúti személykocsik átalakításánál, il-
letve az új beszerzésű vasúti kocsik típuskiválasztásánál 

 

Korábban javaslatot tettem arra vonatkozóan, milyen módon lehetne a MÁV kerékpárszállítási ka-
pacitását növelni úgy, hogy ahhoz ne legyen szükség a meglévő kocsik átalakítására, új járművek 
beszerzésére. 
Mivel a probléma azóta is meglévő, sőt tapasztalatom szerint egyre nagyobb az igény a kerékpárok 
vasúton történő szállítására, a MÁV azonban nem minden esetben képes kielégíteni ezeket az igé-
nyeket, az alábbiakban foglalom össze és javaslom megfontolásra azokat a szempontokat, amiket a 
kerékpárszállítási igények kielégítéséhez szükséges átalakítások, új kocsik beszerzésénél a típuski-
választáshoz érdemes figyelembe venni: 
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1. a kerékpárral történő együttutazás lehetősége (minél közelebbi fizikai kapcsolat az utazás során, 
2. sérülésmentes szállítás lehetősége, 
3. biztonságos szállítás, 
4. egyéb utasok zavarása nélküli kerékpár elhelyezés (az eljárás, mosdóhasználat ne legyen korlá-

tozva), 
5. esős időben a kerékpárok megfelelő elkülönítésének lehetősége, 
6. dohányzásmentes környezet, 
7. könnyű fel/leszállás lehetősége (padlómagasság, ajtószélesség), 
8. ablakok védelme, 
9. megfelelő információk a jármű külső és belső felületein, 
10. legalább 4 kerékpár szállításának lehetősége egy helyen, 
11. csomagokat ne kelljen eltávolítani a szállítás idejére, 
12. az egy WC-vel, mosdóval közlekedő járművek esetén ezek területének felhasználása kerékpár-

szállításra, 
13. fel/lehajtható ülések, 
14. minden szerelvényen meglegyen a kerékpárszállítás lehetősége 
 

A föntiek mindegyike nem teljesíthető minden esetben, azonban mindenképpen érdemes megemlí-
teni olyan esetekben ahol meg lehet teremteni a teljesítés feltételeit. 

Szekeres Ferenc 
 
 
 

����� 
 
 
 

Civil szervezetek és kerekasztalok 

Az imént felsorolt kerékpáros szervezeten túl az Au®iga nagyon sokkal szoros kapcsolatot tartott, 
sőt esetenként együtt is működött velük, (pl. az EuróVelo kapcsán). A fölsorolásból biztosan ma-
radna ki jó néhány, ezért nem nagyon említem így külön egyiket sem. 
Inkább más területről, a Vas György és Benson Vilmos nevével fémjelzett városvédő szervezetete-
ket szeretném itt megemlíteni, akikkel alkalmanként vicaversa besegítettünk, kapcsolódtunk egy-
más programjaihoz, sőt amiknek létrehozásában én is jelentős szerepet vállaltam. 
Aztán ott vannak a városi civil kerekasztalok, amik közül a „profilba vágók” (ifjúsági, sport, tu-
risztikai) szakmai munkájában szintén jelentős szerepet vállalt az Au®iga…  
Mindaddig, amíg (politikus fellépésével) nyílt politizálás meg nem jelent ezeken a fórumokon.  
Ezt követően lelkiismeret furdalás nélkül azonnal hátatfordítottam ezeknek a társaságoknak. 
 
Nem nagyon van erről több mondanivalóm és képet sem nagyon találtam idevágót, azonban a 
„Horror vacui”-elv szerint az oldalt kitöltöm képekkel… 
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Különféle (fegyveres) szervezetek 

Különösen az első időszakban kimondottan jó kapcsolatokat sikerült kiépíteni a rendőrség és a  
honvédség különböző szervezeteivel. A Balesetmegelőzési Bizottság rendszeres résztvevője volt a 
rendezvényeinknek. 
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A honvédség nem csak résztvevőként, hanem a programokhoz nyújtott segítséggel is részt vett az 
Au®iga életében. 

 
Számos (úgymond) úriembert ismertem meg ilyen módon. Talán ezért is volt számomra annyira 
megdöbbentő az utóbbi években ezektől a szervezetektől tapasztalt magatartás. Nem ilyennek is-
mertem meg az akkori szervezetet alkotó egyes embereket. 
 

Minisztériumok 

Tevékenységünk során elsősorban a gazdasági, közlekedési minisztériumokkal álltunk kapcsolat-
ban. Ezek mikéntjét a kiadványban több helyen említem, ezért itt nem foglalkozok ezzel bővebben. 
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Vetítések 
Az Au®iga elveket népszerűsítő és oktatást segítő vetítések iskolákban, ismeretterjesztést célzó 
programok könyvtárakban, közösségek számára, Frei caféban… 
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MFT Hegymászó szakosztálya előadásai  
  Kunos  2007-02-01 14:17:57  

2007 február 15 és március 8.  
A Magyar Földrajzi Társaság  

Hegymászó szakosztálya előadásai 
ELTE-Lágymányos, Déli tömb 
Budapest, XI., Pázmány Péter sétány 1/C. földszinti előadók 
2007. február 15. csütörtök, 18 órakor, Lóczy teremű 
Szekeres Ferenc: A DOLOMITOK VIA FERRATÁI. 
Előadónk a Dolomitok legszebb és legkedveltebb biztosított 
útvonalairól tart bemutató előadást képek és videó-
bejátszások segítségével. 

����� 

Izland, mítosz és valóság - Kalandos földrajz 
2010. április 21. 10:13 Szoljon.hu  
Izland, mítosz és valóság. Kalandos Földrajz címmel aktuális témát mutat be Szolnokon, az 
Aba-Novák Kulturális Központ új ismeretterjesztő sorozata.  

 

����� 
 

Kalandos Földrajz (ami a földrajzkönyvekből kimaradt) 
2010, április 16 - 19:56 — Admin  

Ha (már) földrajz…, akkor ez a fogalom sokakban azt a 
száraz (nemszeretem) adathalmazt idézi, amit mondjuk a 
kis herceg, B-612-es bolygójának elhagyása utáni hato-
dikon, a geográfusnál tapasztalt. :-( 
Pedig a földrajz sokkal érdekesebb is tud lenni, sőt egye-
nesen kalandos. Legalább is erre a megállapításra jutot-
tak a szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ munkatár-
sai, amikor SzeFe javaslatát méltányolva egy új ismeret-
terjesztő sorozatot hirdettek meg. (Ezzel az ELTE-t és az 
ország számos pontját követően, a szolnokiak is részesei 
lehetnek ennek a különleges élménynek.) 
Amennyiben az első három „kísérleti adás” sikeresnek 
bizonyul, további (szinte kimeríthetetlen) izgalmasabb-
nál izgalmasabb téma várja majd az érdeklődőket. 
Ééééés, hogy mi az a dolog, ami a földrajzkönyvekből 
kimaradt (?), az is nyilvánvalóvá válik hamarosan…:-)  

 

Utazás a Föld középpontja felé  
(2010. április 22. 14.oo, szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ, Ifjúsági terem) 
Verne, annak idején egy izlandi vulkán 
kürtőjén keresztül képzelte el a Föld kö-
zéppontja felé történő utazást. A helyszín 
tekintetében nem tévedett túlságosan so-
kat, - alig néhány tucat kilométert. Hogy 
mi a való igazság egy ilyen utazás tekinte-
tében, (többek között) arról szól ez a vetí-
tés (SzeFe-től, aki maga is szervezett egy 
ilyen túrát Izlandon). No meg arról, hogy 
miért és miként hasad ketté Izland szigete 
(?), hol történik és milyen jelenségekkel 
jár ez a folyamat a napjainkban (?), ho-
gyan kerültek ide a vikingek, mi módon 
éltek (élnek), építkeztek ezen a zord vidé-
ken és miket gondoltak a világról? 
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Az Eyjafjallajoekull vulkán április 14.-i kitörése váratlan aktualitást ad ennek az előadásnak. Ha a 
hallgatóság ezt igényli, akkor részletes beszámolót kaphat arról, milyen is az, amikor a vulkáni 
felhőből, a vulkántól csupán néhány méter távolságban hullik a bámészkodó fejére az a bizonyos 
anyag (lapilli), amivel a sajtó, a média a közvéleményt izgatja napjainkban az Eyjafjallajoekull ki-
törése és vulkáni felhőjének szétterjedése kapcsán. 

 
 

A Pokol tornácán (2010. május 6. 15.oo, szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ, Ifjúsági terem  
Földünk egyik élő felszíni darab-
kája alig 1000 kilométerre van tő-
lünk. Ezen a helyen szinte naponta 
változik a tájkép és ha nem figye-
lünk oda, valóban könnyen a Po-
kolra kerülhetünk. Amikor ilyene-
ket állítok nem elsősorban a maf-
fiára gondolok, sokkal inkább 
azokra a mai napig aktív nyílások-
ra amiket annak idején Hadrianus 
császár is megcsodált és amikbe 
„beleszeretve” veszejtette életét 
Empedoklész az ókor híres filozó-
fusa. A vetítés alkalmával a fönti-
eken túl megismerhetjük a medi-
terrán építészetet, délvidéki hét-
köznapokat csakúgy, mint azt a 
helyszínt, ahol a legenda szerint 
Polifémos, az egyszemű óriás do-
bálta sziklával Odüsszeusz hajó-

ját, vagy a Szkülla (akinek köztudottan Lába tizenkettő, levegőben leng valamennyi, hat hosszú 
nyaka van, mindegyiken egy riadalmas fej nőtt, és a fejekből három sor foga rémít, sűrü, tömött 
agyarak, tele éjszinü szörnyü halállal.)és a Kharübdisz (aki nem más volt mint Poszeidón és Gaia 
gyermeke) lakóhelyét. 
Ez az előadás szervesen kapcsolódik a Föld középpontjába tett utazáshoz…, hogy miért (?), az 
hamarosan nyilvánvalóvá válik, azok számára, akik elmennek a vetítésre…:-) 
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Gyalogtúra a Szaharán keresztül  
(2010. május 20. 17.oo, szolnoki 
Aba-Novák Kulturális Központ, If-
júsági terem) 
A Szaharán átkelni még a napjainkban 
is igen nagy élmény. Főleg, ha a fél 
mauritániai rendőrség az ember nya-
kán lóg és csak a segítőkész helybéli-
eknek köszönhető a kilátásba helye-
zett kivégzés elkerülése. A vetítés vi-
szont nem erről fog szólni, hanem egy 
szaharai utazás alkalmával megismer-
hető geológiai, kulturális és egyéb ér-
dekességekről, Marrakesh bazárjától 
kezdve, az Atlasz 4000 m-es hágóin, 
szurdokain keresztül, a Zouérat vas-
hegyein át a száhel övezetig. Közben 

szó esik az iszlámról, szokásokról, számunkra furcsa mentalitásokról, valamint Port-Étienne-ről, a Rej-
tő regényekből ismeretes, egykori híres-hírhedt, de mindenképpen legendás legionárius erődítményről. 

 

A magashegyek világa (ez egyenlőre még csak terv de, ha a 
„kísérleti program” sikeresnek bizonyul, ez a téma is terítékre 
kerül majd…) 
Gleccserek, szakadékok, omlékony sziklafalak, dermesztő hideg, 
mindent magával ragadó viharok, koboldok, lidércek, jeti a titok-
zatos havasi lény… Az ember (minden félelmének ellenére) min-
dig szeretett volna behatolni a hegyek sziklarengetegébe. Ez nem 
kis fáradsággal, veszéllyel, vesződséggel, egyéb kényelmetlen-
séggel és még egy sor „mittudoménmivel” jár és a siker nélkü-
lözhetetlen kelléke a kitartás, bátorság, erő és egy sor egyéb ne-
mes, emberi tulajdonság. És van ott még valami, a hegyek köztu-
dottan mindenféle „goromba” dolognak a lakóhelye az idők kez-
detétől fogva... Ez az előadás ebből a zord világból ad ízelítőt, va-
lamint megismertet annak kialakulásával, fontosabb jellemzőivel. 
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Kiadványok 
 
A 2001-ben kiadásra került „Kerékpáros útmutató” és az „Apátok Útja itiner” egyéb helyen is-
mertetésre került. A közel harminc, általam kiadott könyv, füzet és egyéb kiadványon kívül még az 
alábbiakat érdemes ebben az összefoglalóban megemlíteni. 
A „Kaffelrája” első, 2006-os kiadása 110 példányban került előállításra. Az így elkészült példá-
nyok egy része karitatív célokra került felajánlásra (erdélyi magyar gyerekek és karácsonyi ado-
mánygyűjtések számára), valamint ingyenes terjesztésével, az Auriga SSK 1%-os kampányának 
markáns elemét képviselte. 
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Az Au®iga az elmúlt években két ingyenesen ajándéknaptárt bocsátott az érdeklődők használatára. 
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Kalendáriummal és többnyelvű hónapleírással kibővített falinaptár, valamint az első „társadalom-
tanulmány” címlapja. 
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Filmek és PPS bemutatók 
Az elmúlt 20-25 évben számtalan, az Au®iga érzést, szemléletet népszerűsítő film és bemutató ké-
szült. Ezek egyrészt vetítésre kerültek a már említett előadásokon, másrészt pedig megtalálható az 
internet különféle megosztó portáljain. 
 

Egyéb gyermekvédelmi tevékenység 
A korábbiakban említésre került már a „kakikönyv” és a „nyugijó” kártyákkal kapcsolatos tiltakozá-
sunk, amik egyfajta gyermekvédelmi tevékenységként aposztrofálhatók. 
Itt csak tényeket adok közre további hasonló „akciókról”, a velük kapcsolatos meglátásokat a Függe-
lék tartalmazza. 
 

Gyerekek szerzői jogai 

Még az általános iskolában történt, hogy a lányom az egyik osztálytársával közösen, egy iskola 
programról fogalmazást készített. Az írás megjelent a helyi-megyei sajtóorgánumban, azonban ez 
a szöveg olyan mértékű változtatásokat tartalmazott az eredetihez képest, ami az írás mondaniva-
lójának lényegét érintette. Erről senki nem értesítette sem a szerzőket, sem azok törvényes képvise-
lőjét, senki nem kérte a változtatáshoz az ő hozzájárulásukat. 
A MUOSZ Etikai Bizottságától kértem állásfoglalást. A bizottság elnökének leveléből idézek rész-
leteket: 
 

Sent: Wednesday, September 14, 2011 4:28 PM 
Subject: etikai állásfoglalás 
 

(…) 
Az ön által ismertetett eset két szempontból is sérti az újságírói etikát. 

1.) A plágium a legsúlyosabb etikai vétségek közé sorolható. Plagizálni kétféle alapvető mó-
don lehet, 

2.) a.) Saját nevem alatt közlök olyan művet, mű részletét, amit nem én írtam. 
3.) b.) Más neve alatt közlök olyan szöveget, amit nem az a személy írt, akinek a neve alatt a 

mű megjelenik. Ezt a vétséget követte el a megyei lap szerkesztője, amikor saját kiegészítő 
szövegét úgy közölte, mintha a két kedves iskolás köszönte volna meg az intézmények se-
gítségét.  

4.) A másik etikai vétség a szerzők, és a szerkesztő viszonyát érinti. A szerkesztőnek joga van 
„belenyúlni” a szerző művébe, de csak a szerző tudtával és beleegyezésével. Adott esetben 
a szerzőnek joga van tiltakozásképpen saját szerzőségét jelző aláírását levenni a műről, ha 
nem ért egyet a szerkesztő módosításával. A szerzői jog nem életkorhoz kötött, bármilyen 
életkorú szerzőnek azonos jogai vannak, tehát a két iskolás szerzői joga éppen olyan érint-
hetetlen, mint bármelyik felnőtté.  

 

…mint a szerzői jog érvényesítésének esetét megbeszélni a gyermekekkel, például magyar órán 
vagy osztályfőnöki órán, hiszen a sajtószabadság állampolgári alapjog, a gyermekek joga is.  
 

…a gyermekek szerzői jogát illik tiszteletben tartani.  

Plázázás, mint osztályprogram fő attrakciója 

Az nagyon szimpatikus dolog, ha egy pedagógus fölvállalja, hogy fővárosi színházba viszi az osz-
tályát. Azt már kevésbé tartom szerencsének, ha a színházlátogatás mellé, egyfajta „fő attrakció-
ként” a plázázás is besorakozik. Ha az ilyesféle pláza-látogatás ténye több osztályprogramon is 
természetes napirendi programnak számít, azt már aggasztónak vélem. Azt pedig kifejezetten bot-
rányszagúnak ítélem meg, hogy amikor ezt az aggályomat kifejezem, az osztályfőnök válasza: majd 
megszavaztatom ezt a dolgot a legközelebbi szülői értekezleten. 
Aki érti, érti, aki nem… 
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Kerékpártúra, de milyen áron? 

A fiam talán öt-hat éves lehetett, amikor egy szombat reggel gyönyörű verőfényes időre ébredtünk. 
- Nem kellene elmennünk egy kicsit kerékpározni? – vetettem föl a hirtelen jött ötletemet. 
A gyerek örömmel élt a fölkínált lehetőséggel és így, egy gyors reggelit, pakolászást követően hama-
rosan már a Tisza gátján gurultunk Nagykörű felé. Kényelmesen, ráérősen tekertünk, több helyen 
megálltunk bogarászni, virágokat szaglászni, vagy 
éppen a rejtelmes ártéri erdőbe bemerészkedni. 
Nagykörűben, mialatt a révész munkájával ismer-
kedtünk, haraptunk valamit, kicsit meg is pihentünk, 
majd úgy döntöttünk tovább kerékpározunk. Én már 
ekkor sejtettem, hogy az eddigi 30 km mellé leg-
alább még ennyit magunk mögött hagyunk ezen na-
pon és minden bizonnyal Kisköre lesz ennek a túrá-
nak a végállomása. Az utunkba kerülő látványossá-
gok közé ezen a szakaszon besorakoztak a pecások, 
a ritkán látható vízimadarak és egy szürkemarha-
gulya is. Kora délután értünk Kiskörére. 

*** 
Néhány évvel később a lányom osztályfőnöke az akkor hetedikes osztályának két napos túrát szer-
vezett ugyanerre az útvonalra. Nem tartottam szerencsés ötletnek. Nem a tevékenységgel volt a 
problémám, hanem a két nappal. Ha a buli volt a szándék, akkor azt nem kellett volna egy „sport-
teljesítményhez” kötni. Ha a túrázás a fontos, akkor pedig azt egy napos keret közé kellett volna 
foglalni, vagy a „terhelést” kellett volna „méltányosan” megemelni annak érdekében, hogy való-
ban értéket képviseljen. Bulizás és közben úgy csinálunk mintha túráznánk…, a kettőt együtt, neve-
lési szempontból nem tartottam szerencsésnek, ez a konstrukció ilyen formán nem ad kívánatos 
mintát a gyerek számára; egy iskolai program esetében pedig fontosnak tartom a helyes értékrend 
képviseletét. 
Hogy milyen dilemmái vannak egy felelősen gondolkodó szülőnek, azt a Függelék tartalmazza. 
Aki érti, érti, aki nem… 
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MELLÉKLET  
Egy bemutatkozó levél 

A következőkben a jelenlegi bemutatkozó levelünket/dokumentumainkat adom közre. 
����� 

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 Au®iga-értékeket keresőket, ilyen szolgáltatásokra igényt tartókat nem 
tisztességes tájékoztatással, 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 te-
vékenységének 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 
fejlődése 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 megvalósításának és a potenciális célcsoport (fiatalok, családok) elérésének 
érdekében a futást, kerékpározást, túrázást mintegy eszközként használta föl. (Természetesen mind-
eközben elkerülhetetlen volt a számtalan hagyományos sport-, és gyermekprogramban való részvé-
tel, valamint észrevétlenül belesodródtunk a kerékpáros érdekképviseletbe, egyéb városvédő és civil 
kezdeményezésekbe is.) A rengeteg saját-program létrehozása, kitartó szervezése és megvalósítása, 
valamint az önként vállalt elvek hiteles képviselete nyomán, néhány év elteltével, az AURIGA foga-
lommá, egyfajta védjeggyé vált bizonyos körökben. 
Azt követően, hogy egy baráti társaság létszámfölényét kihasználva, a demokratikus elvekkel visz-
szaélve, az 1997-es eredeti alapítói szándékot elutasítva, az Au®iga-értékektől elfordulva, a szer-
vezetből kivált és létrehozott egy tömegsport egyesületet, az eredeti szemlélethez töretlenül hűsé-
ges Au®iga Centrum Tagság (ACT) vált az egykori értékrendnek egyedüli őrzőjévé, ilyen formá-
ban a jól ismert (az alábbiakban fölsorolt) Au®iga-rendezvények utódjává. 
 

2014. februárjától az AURIGA-elvek megfogalmazója, civil társasági formában képviseli az ere-
deti célokat. Ettől az időponttól kedve az Auriga 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 AU®IGA-elveket vallják, azokat elfogad-
ják, 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 tö-
megsport egyesülettől (Auriga Életmód, Rekreációs és Tömegsport Egyesülettől), aminek mód-
szereivel 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 Cent-
rum Tagság, (többek között) Szolnok megyei jogú város kulturális, szabadidősport és morális támo-
gatása érdekében továbbra is megrendezi a földrajzilag, tradicionálisan ehhez a városhoz köthető ha-
gyományos 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. 
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A föntieken túlmenően az Au®iga Centrum Tagság évtizedes tapasztalatokkal, gyakorlattal, bizonyos 
témákban 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 

kapcsolatos előadások, programok szervezése, bonyolítása) 
 
A programok megvalósíthatóságának feltételei, a rendelkezésre álló erőforrások folyamatos (tér-
beni, időbeli) változása miatt idejében érdeklődjön az elérhetőségeinken. 
 
A fiatalok egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése, a hagyományos emberi értékrend őrzé-
sének 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 lehetőségeihez mértem minél nagyobb körben szíveskedjen megtenni. 
 
Tisztelettel: 

Szekeres Ferenc 
ACT ügyvezetője 

 

Nyomtatható ACT plakátok 
Az alábbi oldalakon néhány, az ACT tevékenységét röviden összefoglaló és nyomtatható, (plakát 
jellegű) információt adok közre: 
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AU® I GA  C ENTRUM TAGSÁG  
A fiatalok egészséges testi-lelki fejlődéséért…!  

Élményeket alkotunk! 
 

Az Auriga, civil társasági formában kizárólag 
� saját képességére számítva, 
� a tagjai tehetségére, kreatív adottságaira hagyatkozva, 
� pusztán az ACT céljait fontosnak tartó jó-emberek önzetlen hozzájárulásával, 
� a jövő nemzedék iránt elköteleződve, 
� mindenféle támogatás nélkül 

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

Az alapítójáról elnevezett, 1997-ben elsősorban a fiatalok egészséges (testi-lelki) fejlődésének előse-
gítésére, valamint a hagyományos emberi értékek őrzésének céljával létrehozott Auriga szervezet, 
2014-től mint Au®iga Centrum Tagság képviseli az alapítói okiratában megfogalmazott célokat és ér-
tékrendet. Ez a kis létszámú, de sok nyilvános programot rendező kreatív csoport kezdetben, mint 
sport és szabadidős klub több, a célkitűzéseivel összhangban lévő programot szervezett. Ennek megva-
lósításához, illetve a potenciális célcsoport eléréséhez többek között a futást és kerékpározást, mint 
szabadidős tevékenységet, „eszközként” használta föl. Az évek során az alapítók egy része lemorzsoló-
dott, másoknak a szemléletmódja változott sarkalatosan. 2013-ban az új klubvezetés minden korábbi 
elvvel, az eredeti célokkal, mentalitással szakított és a továbbiakban „futó szakosztályként” kívánták 
ezt a klubot működtetni. Az eredeti célkitűzéseket fontosnak tartó tagok a továbbiakban, mint Au®iga 
Centrum Tagság képviselik az alapítói értékrendet. (További információk: www.apaklub.hu oldalon.) 
 

AZ ACT MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÁLLALJA 
 

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 kapcsolatos előadások, programok szervezése, bonyolítása) 
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FÜGGELÉK  
 

 

Megtalálható a Második Kötetben! 
 
KÖSZÖNET 
 

Naporcájú Gönüz Ös-IstenApám,  
Homlokodon Holddal ékes Ukkó Ős-IstenAnyám,  
Ki Boldogasszony képében védesz,  
Má, Fehérlófia, a Magyarok Istene, 
Titeket hívtalak, idéztelek, hogy 
kik kezükbe veszik ezt a könyvet 
Hozzátok szítsanak ne Ezekhez, 
Legyen képessége víjni mindeniknek  
az ő tehetsége szerint. 
Oltalmatokba ajánlom ezt a művem,  
csakúgy mint belefásult faragóját, 
annak egész hív környezetét. 
Köszönöm vezetésteket, az erőt, 
az egészséget, mivel lehetővé tettétek 
a föntiek létrejöttét. 
Ami leíródott, az leírattatott, 
ami nem, az már úgy is marad. 
Amit az Au®iga történetéről mondtam, befejeztem… 

 
Érdemi munka befejezve: 

2017. április 28. 
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A Szerző&Kiadó eddigi kiadásai 

0. Európa végén, Amerika küszöbén 
(Axel Springer Magyarország gondozásában) 

 

0. Szolnok városának kerékpározással kapcsolatos fejlesztési 
javaslatai (A kerékpárút-fejlesztési koncepció kapcsán.) 
 

0. Kerékpáros Útmutató Szolnok Megyei Jogú Város területére 
(Kiadva „Első” és „Második javított” kiadásban.) 

 

0. Az Auriga Módszer 
(A KölyökKlub és az ApaKlub keretében.) 

 

A napilapokban, magazinokban megjelent számtalan publikációm közül 
kettő nagyobb projektet említek: 
 

0. A kaland világa (Hegymászás-, és búvároktatás...) 
(Megjelent a California Fitness Magazinban 5+3 részben.) 

 

0. Hogyan játssz az életeddel? 
Mindent, amit a ferrátákról tudni érdemes!  

(Oktatóanyag hét részben. Megjelent a Magyar Turista Magazinban.) 
 
 

KEZDETEK (2005-2011) 
1. Apátok Útja (árkon-bokron kétkeréken) kerékpáros túra-itiner 

Esztergomtól a Balatonig két útvonalon, egyházi látnivalók érintésével 
2. Kaffelrája (versek gyermekeknek) 

(Karitatív céllal készült 110 pld.-ban, kereskedelmi forgalomba nem 
hozható.) 

3. Barát Naptár 2008  
(több mint félszáz fotó+több mint egy tucat feriku) 

4. SzeFe Naptár 2010  
(több mint félszáz fotó+több mint egy tucat feriku) 

5. Feriku, a haiku orgazmusélménye (pdf)  
      ISBN 978-963-08-0656-5 
6. Ferikuim (pdf)    ISBN 978-963-08-0653-4 
7. Ferikuim (Az) Első ferikukötet  ISBN 978-963-08-0630-5 
 
2012 
8. Első/harmadik FerikuNaptár 2012  

(több mint egy tucat grafika+ hetven feriku) 
9. Elizéltek földjén (útinapló)  ISBN 978-963-08-2983-0 
10. KÉZIKÖNYV a Nem Félünk Semmitől Tábor résztvevői számára 
11. Ferikuink 2012    ISBN 978-963-08-3851-1 
12. Káin és Ábel közé szorulva  ISBN 978-963-08-4942-5 

(110+2 feriku, több tucat grafika és a Világ Nagy Dolgai) 
13. Tüzes szigeteken az Isten háta mögött (útiélmények)  
 ISBN 978-963-89719-0-6 
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14. Egy civilizált kaland (Marokkói útiélmények)    
      ISBN 978-963-89719-1-3 
15. Mennyit ér egy emberélet…, ha magyar!? 

(Szaharai útiélmények Mauritániában) ISBN 978-963-89719-2-0 
 

2013 
16. Kaffelrája (versek gyermekeknek)  

         Az I. negyedszázad kiegészítve  ISBN 978-963-89719-4-4 
17. Dicsőségfüzet (a Pindur Tanoda részére) 
18. A kis herceg (Színpadi adaptáció, pdf)  
 ISBN 978-963-89719-5-1 
19. Feriku 2013 (300 ferikuság válogatás) 
 ISBN 978-963-89719-7-5 
20. Ha velem jönnél…, (együtt mehetnénk…) 

(Ami az idei ferikukötetből kimaradt…) ISBN 978-963-89719-6-8 
 

2014 
21. A tapintható múlt… Élménytúra a Szolnoki csatába 
      az ACT gondozásában ISBN 978-963-89719-8-2 
22.  KÉZIKÖNYV a Nem Félünk Semmitől Tábor résztvevői számára 
         az ACT gondozásában (Második kiadás) 
23.  Negyedik FerikuNaptár 2015         az ACT gondozásában 

(12+1 fotó közel 50 feriku céges fölhasználásra) 
 

2015 
24.  SzeFe-riquság(ok)  

(Az eddig előkerült ferikuféléim gyűjteménye…) 
 ISBN 978-963-89719-9-9 
25.  SzeFe-riqugram(ok) 

(Az eddig előkerült ferikugram-féléim gyűjteménye…) 
 ISBN 978-615-80148-0-9 
26.  MatematikArt© 

(avagy, mi köze a bablevesnek Hamlethez?) 
 ISBN 978-615-80148-1-6 
27. A Felcseperedett ...avagy (a)hol terem a (nemes)penész 

(Kiadóként) az ACT gondozásában ISBN 978-963-12-4111-2 
 

2016 
28. Útravaló (nem csak) fiúknak (többek között) a nőkről  

(és a szerelemről)  
... egy Apától az ACT gondozásában 

(Limitált példányban, kizárólag az ACT rendezvények résztvevői szá-
mára készült.) 

 

2017 
29. (Mi a) FERIKU(lógia): Út(azás) a totális Szabadságba 
(A Szabadság felé) (pdf) ISBN 978-615-80148-2-3 
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Én vagyok az, aki nem jó, 
Fellegajtót nyitogató. 

 

Nyitogatom a felleget, 
Sírok alatta eleget. 

 

Ifiúságom telik el, 
Azért a szívem hasad el. 

(Az anyád ragyogós csillaga.) 
 

Ifiúság gyöngykoszorú, 
Ki elveszti de szomorú 

 

De bolond volnék, ha búsulnék, 
Ha a búnak helyet adnék 

 

Én a búnak utat adok, 
Magam pedig vígan járok 

 
 
 

A végére hagytam még egy fontos közlendőt 
Valami arra késztet, hogy megőrizzem a szellemi (és úgy általában a) függetlenségemet. Van ben-
nem egy ellenszenv, egy irtózás a (totális) elkötelezettségekkel szemben. Az elkötelezett egó befo-
lyásolható, kényszeríthető, zsarolható... Rengeteg üresfejű ember van, és az szokott történni, hogy 
ezekbe az üres fejekbe valamit beletesznek. Beleteszik a marxizmust, a katolicizmust, a fasizmust, 
a csapatszellemet (ami inkább csak csorda-,) és egyszer csak lesz valami ezeknek az embereknek a 
fejében, ami nagyon megnyugtató érzés, mert ettől kezdve mindenről van véleményük, mindenről 
van, ha kell,  (ha nem) előítéletük, kritikai megjegyzésük. (Ráadásul mindehhez könnyűszerrel ta-
lálnak igazolást, támaszt a csorda hasonszőrű  egyedeiből.) Ez nagyon megnöveli a biztonságukat, 
(mitöbb az önbizalmukat, magabiztosságukat) miközben seggfejek maradnak. Én nem akarom, 
hogy az én fejembe betegyenek valamit. Lehet, hogy ennek semmi köze a világnézethez. Egyfajta 
(szellemi) függetlenséghez van köze. 
És mindez, valamilyen (megmagyarázhatatlan) módon oly’ cefetül irritálja/bosszantja a(z elméleti-
leg) számításukat megtaláló, biztonságérzetben elmerült, boldog nyáj egyedeit, hogy a gyilkosság-
tól sem riadnak vissza, csakhogy az ilyen állapotokat, (amik elvileg semmi veszélyt nem jelenthet-
nek a számukra) megszűntessék… 

2015. február 10. Popper Péter nyomán 
 
És búcsúzóul, (ahogyan minden általam készített könyvet befejeztem), egy búcsú…: 
 

...Csak az a fontos, hogy szeressétek egymást,  
gyermekeim! 

(Nagyanyám utolsó szavai) 
Én még ezzel egészíteném ki: 

... és érezzük jól magunkat a bőrünkben! 
SzeFe 

 
 
A napokban Popper Pétertől hallottam, szó szerint ugyanezeket a szavakat.  
…Csakhogy ő (az öreg, ezért szenilisnek hitt) János apostolt idézte… 
Hát nem érdekes…? 
 

Dávid képe 
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„Előtted minden tökéletesen nyitva áll. Semmi sincs, ami kizárólag számomra lenne érthető.” 
 
„Nem beszélek rá senkit, és nem beszélek le senkit, csak megmutatom, hogy mit kell tenni.” 
 
Még egyszer leírom, mert F O N T O S ! 

 
 
Sosem szerettem az erkölcsi intelmek modorában írni; a majomkenyér-
fák veszedelmét azonban olyan kevéssé ismerik, és azt, aki netán egy 
kisbolygóra tévedne, akkora kockázat fenyegeti, hogy ezúttal kivétele-
sen legyőzöm a viszolygásomat, és azt mondom:  

„Gyerekek! Ügyeljetek a majomkenyérfákra!” 
 

 
 

Az Au®iga 20 éveAz Au®iga 20 éveAz Au®iga 20 éveAz Au®iga 20 éve    
A fiatalok egészséges testi-lelki fejlődésének szolgálatában 

…élményeket alkotunk! 
1997-2017 

 
(Kiegészítve az Auriga ÉRTE igaz történetével) 

 
Az AU®IGA Centrum Tagság, Szolnok legrégebbi alapítású, jelenleg is működő civil szervezete 

(Forrás: Sz.Z.) 

 
PDF változat az ACT kiadásában 

Szerkesztette Szekeres Ferenc 
 
 

ISBN 978-963-12-8322-8 
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1. KÖTET  
 

       
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honnan indult az Au®iga szemlélet? Hogyan alakult, fej-
lődött és merre tart? Mit tett az Au®iga a társadalom ja-
vára? Mitől ez a „®” jelölés? Valami sznob allűr-e, vagy 

égető szükségszerűség? Mitől válik hitelessé valaki? 
Milyen erkölcsi, etikai morál uralja napjainkat és ez miért 

torkollhat szükségszerűen tragédiába? 
Ki(k), hogyan hazudik/hazudnak és miért? 

Milyen képességek emelték ki az emberiséget az állatvi-
lágból és ezeknek a képességeknek mi lesz a sorsa? 

Mi az emberi és mi az ami csak annak látszik? 
Miért a civil szféra (lesz) a civilizáció sírásója? 

Mennyit ér manapság a „gyémánt kemény vitézi erkölcs”, 
a tiszti becsület? Hogyan lehet „jogszerűen” lincselni? 

Hogyan hozható mindez kapcsolatba egy/az ősi, jószeré-
vel feledés homályába vesző magyar vallással? 

Mi köze mindennek az evolúcióhoz? 
Számtalan izgalmas, (helyenként megdöbbentő) kérdés, 
amik vagy megválaszolásra kerülnek, vagy csak egy kí-
sérlet történik a válaszadásra ennek a kötetnek az oldala-
in. De akárhogy is van, a számtalan dokumentum száraz 
tényein túl, mindenképpen izgalmas és hasznos olvas-

mány ez a, (az Au®iga, közel emberöltőnyi tevékenysé-
gét bemutató és összefoglaló), kötet. 

1. KÖTET  


