
ADATLAP 2021 REGISZTRÁCIÓS SZÁM: CB39/2021
A Szervezet neve:

A Szervezet vezetője: Kapitány Attila

A Szervezet helyettes vezetője: Szabó Péter

Tagok száma (fő): 11

Székhely: 2083 Solymár, Kálvária utca 26.

Levelezési cím: 2083 Solymár, Kálvária utca 26.

Telefon: +36 70 421 4459
www.aranyosszegellet.hu

facebook/Aranyos Szegellet Mozgalom

facebook/Honvédelmi Szakkör

E-mail: aranyosszegellete@gmail.com

Állandó program helye: Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Állandó program ideje: Pénteken 14 - 16 óra

Család, gyermek, ifjúság;                             Művészet, művelődés, tudomány;

Sport, tánc; Életmód, egészség;

Nyugdíjas klub; Természet-, környezet-, állatvédelem;

Bíróság által bejegyzett szervezet: igen nem

Bíróság megnevezése:

Bírósági nyilvántartási száma:

Bírósági nyilvántartásba vétel ideje:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Bank megnevezése:

18595192-1-13

10300002-10618322-49020017

MKB Bank Zrt.

Szent László Aranyos Szegellete Egyesülete

Honlap és/vagy közösségi média:

Budapest Környéki Törvényszék

TE-6603

2014. 04. 12.

Egyéb, éspedig:

A Szervezet célja: Céljaink között szerepel a teljesség igénye nélkül a sportolás, testedzés, versenyzés és fizikai felüdülés 

biztosítása mellett a kulturális ismeretszerzés, népi-, nemzeti- és katonai hagyományőrzés, amatőr 

színjátszás, valamint egyéb szellemi és fizikai szabadidős tevékenységek megszervezése, lebonyolítása 

és azokban való részvétel biztosítása a tevékenységeink iránt érdeklődők számára. Elérendő erkölcsi 

céljaink között szerepel a külsőségeiben szerény, belső értékeiben gazdag életre való törekvés. (A 

szerény szóhasználat az ésszerűségre, praktikumra és elegendőre utal.) További célul tűztük ki a 

mindennapi testi és szellemi komfortérzet iránti igény kialakítása mellett mind az egymás, mind a harmadik 

személy iránti figyelem és segítőkészség szükségességének, a segítségnyújtás fontosságának 

felismertetését, tevőleges megszervezését és lebonyolítását; - karitatív, szociális és mentési, valamint 

katasztrófa-elhárítási tevékenységekben való aktív részvételt a szűkebb és tágabb lakókörnyezetben, - az 

önművelés szükségességének felismertetését, kulturális ismeretek önálló és szervezett megszerzését, 

közvetítését irodalmi és egyéb ismeretterjesztő előadások tartásával, - az önfenntartó gazdálkodás 

beindítását, mely magában foglalja mind a földművelést, mind az állattenyésztést, továbbá a konyhakerti-, 

illetve gyógynövények termesztését, ennek az életformának az elsajátítását, valamint tudásunk átadását a 

következő generációknak. Feladatunknak tekintjük fiataljainkkal a feledésbe merült hagyományaink 

megismertetését, esetenként történelmi játékok szervezésével és lebonyolításával, emléktúrákon, valamint 

különböző rendezvényeken tartott katonai bemutatókon való részvétellel. Fontosnak érezzük ősi magyar 

írásunk fennmaradását, ezért tanuljuk és gyakoroljuk a rovás mesterségét, továbbá részt veszünk azt 

népszerűsítő rendezvényeken. Egyesületünk célja a fiatalok hazafias nevelése és részükre a honvédelmi 

alapismeretek átadása, melynek során az elméleti oktatást kézzelfoghatóvá tudjuk tenni egy gyakorlati 

képzéssel is, melyet – a fiatalok igényéhez és érdeklődéséhez leginkább illő – honvédelmi tábor keretén 

belül lehet megvalósítani. (Lásd részletesen honlapunkon: aranyosszegellet.hu/Magunkról)

A Szervezet besorolása (kérünk egy 

típust aláhúzni):

http://www.aranyosszegellet.hu/
mailto:aranyosszegellete@gmail.com


Szent László Tábor 2021 nyár (Ahogy a vírushelyzet engedi)

Honvédelmi Szakkör Péntekenként (hirdetve saját FB oldalon)

Emlék- és teljesítmény túrák Előre meghirdetett időpontokban

Korosztályos lövészetek (airsoft, painball, légpuska, 

kiskaliberű lőfegyver, valamint íjászat.
Előre meghirdetett időpontokban

Képzések, önképzések Előre meghirdetett időpontokban

Egyéb civil szervezetekkel való együttműködés, 

valamint előre nem tervezett programok, feladatok
Előre meghirdetett időpontokban

Éves program:

Egyéb:

Egyesületünk, mint civil szerveződés 2011. év tavaszán kezdte meg tevékenységét Pest megyében. 

Egyesületünk tagjai kötelezőnek tekintik magukra nézve a természet és társadalom törvényeinek 

megismerését, tiszteletben tartását, az önművelés holtig tartó fontosságát és mindennapi életvitelük során 

a természet törvényeivel harmonizáló magatartásformák alkalmazását. 

Célunk továbbá a "mindenkinek a maga hivatásában az ország, ezáltal az emberiség jövőjéért dolgozni" 

szellemben való nevelés. Ezen vezérlő elvek alapján rendezzük meg évek óta nyaranta a 10-16 éves 

korosztály számára a Szent László Honvédelmi Tábort Heves megyében. Szigethalom Város 

Polgármesterének bíztatására kívánjuk a regisztrációs szám iránti kérelmünket benyújtani, mivel az idei 

évben a nyári táborunkat új helyszínen, a helyi Ifjúsági Tábor területén tervezzük megtartani, tematikáját 

pedig bővíteni kívánjuk Szigethalom természeti adottságainak felhasználásával.

A Szervezet bemutatkozása, közlendői:


