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Széchenyi István halálának 150. 
évfordulója tiszteletére egy úr, 
– akit Tokár Károlynak hívnak 
– 624 kilométert tesz meg kerék-
párral, Aknaszlatinától egé-
szen Nagycenkig. Kerékpárral 
vágott neki a hosszú útnak, ami 
vasárnap délután négykor ért 
véget Nagycenken. Megfordult 
egyebek mellett Nyíregyházán, 
Mezõkövesden, Hatvanban, 
Budapesten, majd a mi váro-
sunk, Érd következett. 

Széchenyi nevét viselõ intéz-
mények fogadják és adják 
„kézrõl kézre”. Elmondása 
szerint eddig még sehol nem 
fogadták ilyen szívélyesen, mint 
a Széchenyi István Általános 
Iskola diákjai. Kerékpárosaink 
a 0-ás hídtól kísérték isko-
lánkba, ahol nagy ováció és 
a Széchenyi-induló fogadta. 
Karcsi bácsi úgy köszöntött 
minket, mint Széchenyi uno-
káit. Egy emlék-stafétát hozott, 
melyre útja során már sokan 
tûztek rá emlékszalagokat. 
A Széchenyisek is újabb szala-
gokkal gazdagították a stafétát, 
a Civil ÉRDek Egyesület nevé-
ben pedig Bognár Kata tûzte fel 
a megemlékezés szalagját.

Miközben Karcsi bácsi lepi-
hent iskolánk zsibongójában, 
érdekes történeteket mesélt 

Idén is, mint minden évben, elérkezett az óvodások iskolába 
történõ beiratkozásának ideje. Ezt megelõzõen a Teleki Sámuel 
Általános Iskola is megnyitotta kapuit és nagy szeretettel várta az 
iskolába készülõ érdeklõdõket. Az óvodásoknak három alkalom-
mal a leendõ elsõs tanító nénik tartottak játékos foglalkozásokat, 
majd ezt követõen halk zene mellett süteménnyel és üdítõvel 
zárták a bemutatkozó órát. A kezdetben még megilletõdött, 
majd egyre magabiztosabb gyermekek nagy igyekezettel oldot-
ták meg a játékos feladatokat, csillogó szemmel fogadták a 
dicséreteket. A foglalkozások végén az érdeklõdõ szülõk választ 
kaptak az iskolával kapcsolatos kérdéseikre.

ZENEISKOLAI FELVÉTELI MEGHALLGATÁS A 2010/11-ES TANÉV BEIRATKOZÁSÁHOZ
A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felvételi meghallgatásokat tart. 
Várjuk azokat a gyerekeket és szüleiket, akik a zenetanulás iránt érdeklődnek. A zeneiskola 
a 2010/2011‑es tanévben zongora, hegedű, gordonka, fuvola, furulya, fagott (igény 
szerint), klarinét, trombita, kürt, szaxofon, harsona, tuba, harmonika, gitár, citera, 
magánének, és ütőhangszerek szakokon folytat oktatást, valamint zeneovis és zenei elő‑
képzős csoportokat is indít. Központi épületeinken kívül – Felső u. 33. és 45. – kihelyezett 
tagozataink a Széchenyi István, a Körösi Csoma Sándor, a Teleki Sámuel, a Gárdonyi Géza 
és a Batthyányi Lajos Általános Iskolákban működnek.
Sikeres felvételi meghallgatás esetén növendékeink délutánonként 2x30 perc egyéni 
hangszeres főtárgy és 2x45 vagy 1x90 perc csoportos szolfézs vagy zeneirodalom órákon 
vesznek részt.
A FELVÉTELI MEGHALLGATÁSOK időpontjai: 2010. május 3–8., 16.00–18.30 óráig
Helyszínek: Érd, Felső u. 33. és 45.
A részletekről érdeklődjenek az irodában (tel.: 23/365‑641), 
illetve honlapunkon: www.lukinami‑erd.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Nyílt Napjainkra is!

Kárpátaljától Nagycenkig 
– Széchenyi emlékére

Iskolanyitogató a Telekiben

az útról és saját magáról. Mint 
elmondta: egész nap teker, 
nem tudja, mi az, hogy elfá-
radni. Annak ellenére, hogy 
már 60 éves, kitûnõ egészség-
nek örvend. Maratoni futó; a 
Krím-félszigeten nemsokára 
lesz egy 100 kilométeres futás, 
amelyen elindul, résztvevõje 
lesz a veterán maratoni Európa-
bajnokságnak is. Bányász volt 
sóbányában, a szovjet hadse-
regben tengeralattjárón is szol-
gált, most már nyugdíjas. Azt 
is mondta: csak akkor pihen, 
amikor a biciklin ül, és teker, 
amikor pedig otthon van, heten-
te háromszor fut. Érd után Szé-
kesfehérvár felé veszi az irányt. 
Az Országos Széchenyi Körnél 
bejelentkezett intézményeknél 
megáll, a végcél Nagycenk. 

Nagycenken a Széchenyi 
Mauzóleumban helyezi el 
hûséges „útitársát”, a stafétát.

 Vereby Zsófi 8.c, 
 Széchenyi I. Általános Iskola

Élménybeszámoló az iskolában

Tokár Károly a megérkezés perceiben

kaleidoszkóp


