A szabadkai staféta elindításával kapcsolatban minden rendben ment. Nagyon szép, napos
időnk volt, ennél jobb programot nem is találhattunk volna, mint egész nap kint biciklizni.
Egy-egy rövid pihenő után a megbeszélt időpontban, egykor ott voltunk a
szabadkai Széchenyi István Általános Iskolánál. Az igazgatónő egyik kollégájával rögtön
elvitt minket ebédelni. Kettőre jöttek a gyerekek, egy rövidke zenés-verses műsorral fogadták
a Széchenyi-stafétát és minket. A műsor végén a szabadkai magyar televíziónak adtunk
interjút, amíg a gyerekek a stafétát kísérő naplóba írtak. Az igazgatónő még körbemutatta az
iskolát, aztán viszont már indulnunk kellett visszafelé. Egy kb. tizenöt fős, lelkes kis
csapat vitte a stafétát kerékpárral Kelebiáig, a kerékpárút végéig. A határon átvettük az
immár felszalagozott Széchenyi stafétát, és éppen sötétedés környékén értünk be vele
Szegedre. A nap végére 121 km-rel a lábunkban kellemesen elfáradtunk, de a következő
napokban volt lehetőségünk még kipihenni a fáradalmakat.
A stafétát a naplóval együtt (abba is írok addig egy rövid beszámolót) csütörtök fél 5-kor a
Széchenyi kör megemlékező ünnepségén adom át a szegedi Széchenyi gimnázium
tanárnőjének.
Varga Ágnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Széchenyi István halálának 150. évfordulójának tiszteletére egy úr, akit Tokár Károlynak
hívnak, 624 kilométert tesz meg kerékpárral, Aknaszlatinától egészen Nagycenkig.
Kerékpárral vágott neki a hosszú útnak, ami vasárnap délután négykor ér véget Nagycenken.
Megfordult többek között Nyíregyházán, Mezőkövesden, Hatvanban, Budapesten, majd a mi
városunk, Érd következett. A Széchenyi nevét viselő intézmények fogadják és adják „kézről
kézre”. Április 14-én érkezett el hozzánk. Elmondása szerint eddig még sehol nem fogadták
ilyen szívélyesen, mint az érdi Széchenyi István Általános Iskola diákjai. Kerékpárosaink a 0ás hídtól kísérték iskolánkba, ahol nagy ováció és a Széchenyi-induló fogadta. Karcsi bácsi
úgy köszöntött minket, mint Széchenyi unokáit. Egy emlék-stafétát hozott, melyre útja során
már sokan tűztek rá emlékszalagokat. A Széchenyisek is újabb szalagokkal gazdagították a
stafétát. A Civil ÉRDek Egyesület nevében Bognár Kata tűzte fel a megemlékezés szalagját.
Miközben Karcsi bácsi lepihent iskolánk zsibongójában, érdekes történeteket mesélt az útról
és saját magáról. Egész nap teker, nem tudja, mi az, hogy elfáradni. Annak ellenére, hogy már
60, éves kitűnő egészségnek örvend. Maratoni futó; a Krím-félszigeten nemsokára lesz egy
100 kilométeres futás, melyen elindul, résztvevője lesz a veterán maratoni Európa
bajnokságnak is. Bányász volt sóbányában, a szovjet hadseregben tengeralattjárón is szolgált,
most már nyugdíjas. Azt is mondta: csak akkor pihen, amikor a biciklin ül, és teker, amikor
pedig otthon van, hetente háromszor fut. Érd után Székesfehérvár felé veszi az irányt, Az
Országos Széchenyi Körnél bejelentkezett intézményeknél megáll, a végcél Nagycenk.
Nagycenken a Széchenyi Mauzóleumban helyezi el hűséges „útitársát”, a stafétát.
Vereby Zsófi 8.c
Széchenyi István Általános Iskola, Érd
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az április 15-én reggel Székesfehérvárról indult stafétát 13.15-kor fogadtam Zircen. Az úton
végig erős esőben és szélben kerekezett Katyó, azaz Tokár Károly. A meleg tea után tovább
„ázott”, igaz a zuhany meleg vize alatt, majd ebéd következett. A délutánt nálunk töltötte.

Nagyon kellemes egyéniséget ismertem meg személyében. Vacsoráját a szakképző
kollégiumában fogyasztotta el, ahol a szállása is volt. Másnap reggel, korábban indult mint a
megbeszélt, mert az idő akkor sem volt kedvező – esős, szeles – és nem akart elkésni.
Elbúcsúztunk és tovább indult Komáromba.
A szalagon, amit felkötöttem, az egyik száron a Zirci Országzászló Alapítvány neve is
szerepel, melynek alapító tagja vagyok. A fogadáshoz az alapítvány is hozzájárult.
Egervölgyi Dezső, az Országos Széchenyi Kör tagja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Széchenyi Kör szervezésében országos staféta indult a Széchenyi István nevét viselő
iskolák közötti útvonalon kerékpárral.
A staféta április 8-án indult. A váltás olyan helyeken történik, ahol Széchenyi István nevét
viselő iskola található. A staféta célja Nagycenk.
A staféta szombaton, április 17-én érkezett iskolánkba. Az iskola udvarán Kiss Béla igazgató
úr, Major Gábor polgármester úr, valamint Dimitrov Rudolf a Honismereti Egylet és Cséminé
Fehér Márta a Gönyűért Egyesület elnöke emlékszalagot kötött a stafétát jelképező
zászlórúdra. A kerékpáros staféta Komáromból érkezett hozzánk és rövid pihenő után
Csornára vezetett útja. Negyedikes tanulóink egy csoportja Ágoston Zoltánné tanítónő
kíséretében a település határáig kísérte vendégünket.
Vanyóné Pósán Zsuzsanna igh.

