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Soha nem akart kapus lenni az akadémia pályakarbantartója

Oliver Kahn rokona nyírja a füvet Felcsúton?
Nálunk még a pályakarbantartó gondnokot is Oliver Kahnnak hívják – viccelõdnek
a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia munkatársai. A tréfának van alapja. Káhn
Olivér két és fél éve nyírja a füvet, vonalazza fel a pályákat, és egyre inkább izgatja
a gondolat, vajon rokona‑e a híres német futballkapusnak.
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Az érmék élettartama 15-ször hosszabb, mint a papíré

Nem fogadják el az

automaták a fém kétszázast

A szerzô felvétele

Az új, kétszáz forintos érme leginkább a kéteurósra hasonlít

Oliver Kahn gyakran védi a hálót, Káhn Olivér azonban csak akkor áll a kapuba, ha ott is le kell nyírni a füvet
– Elképzelhetõ, hogy a névrokonságon túl vérrokonság
is van, mert édesapám arról
a környékrõl származik, ahonnan Oliver Kahn. Eddig nem
foglalkoztatott a dolog, de az
utóbbi idõben egyre többször
motoszkál bennem a gondolat,
hogy felkutatom a családfánkat.
Persze, egyszerûbb lenne találkozni vele, és akkor beszélget-

hetnénk az õseinkrõl is – mesélte Káhn Olivér. A felcsúti pályakarbantartó megszokta már,
hogy a nevével viccelõdnek.
Mindig nagy rajongója volt névrokonának, s a német válogatottnak szorít a futball Európaés világbajnokságokon. – Sosem
fociztam versenyszerûen, egyszer egy kispályás bajnokságban szerepeltem három meccs

erejéig. A harmadik találkozón sikerült egy gólt lõnöm,
és a csúcson abba is hagytam – mosolyog Káhn Olivér.
– Egyébként nagyon szeretem a
futballt, de inkább csak nézem,
illetve a munkámból adódóan
a háttérbõl igyekszem minél
jobb feltételeket biztosítani
a fiataloknak az edzésekhez,
mérkõzésekhez.
TI

Negyedszázados a Háza Hétvége

Akik nem ismerik a válást
Huszonöt éves a magyarországi
Házas Hétvége lelkiségi mozgalom, amelynek tagjai hisznek az életre szólóan egymásra kimondott igenben. S mivel
házasságuk egyre szebb és boldogabb, a válás ismeretlen fogalom náluk. Ugyanakkor sokkal
több gyermek születik családjaikban. A számok önmagukért, a
szervezõk a házasság intézményéért beszélnek.
– Azt ismertem fel, hogy õ
a legfontosabb az életemben
– meséli férjérõl Gregor Ági,
a hazai mozgalom indulásánál

jelen lévõ pár nõtagja. – Azelõtt
sokszor voltak olyan negatív
érzéseink, amelyekkel nem tudtunk mit kezdeni. Nehezen tudtunk beszélni ezekrõl. A házas
hétvége után újra egymásra csodálkoztunk, és azóta megéljük,
mennyire fontosak vagyunk
egymás számára. Könnyebben
tudunk dönteni nehéz helyzetekben egymás mellett – mondta el tapasztalatait Ági, aki férjével ötéves házasságát akarta
megújítani a mozgalom kezdetén. Úgy vélik, ennyi idõ alatt
rakódik a kapcsolatokra olyan

porréteg, ami alatt már ritkán
látjuk azt az embert, akit anno
megszerettünk. – A mozgalom
akkor már az egész világon elterjedt, Ausztriából került át hozzánk
– mondta Ági. – Tapasztalatuk,
hogy a mozgalomhoz csatlakozók
között elvétve van válás, viszont
a lelkiségi mozgalom hétvégéin
részt vevõ házaspárok körében
megszaporodik a gyermekáldás.
Gyakran oda is újra beköszönt a
gólya, ahol már felnõttek a gyerekek. Mi kétgyermekes családként
csatlakoztunk, ma öt fiú boldog
szülei vagyunk!

November közepén fûtõanyag
lesz a papír 200 forintosokból.
Már a nyáron elkezdõdött az
elhasználódott papírpénzek cseréje. Most 71 millió darab új 200
forintos érmét vernek. Az érmék
élettartama átlagosan 10-15-ször
hosszabb, mint a papírpénzeké.
A kétszázas bankjeggyel 2009.
november 15-én lehet utoljára
fizetni, ezután a Magyar Nemzeti
Bank végleg kivonja a forgalom-

ból, és bankjegybrikettet készít
belõle. Mivel ezek a „pénztéglák”
igen magas fûtõértékkel rendelkeznek, az MNB pályázatot írt ki
közhasznú, illetve kiemelten közhasznú alapítványoknak. Ebben
az évben három intézmény
került ki nyertesen, õk fûthetik
el a megsemmisített papírpénzeket. Az új 200 forintos érmét
már nyár óta használhatjuk, ahol
tudjuk. Olyan automatát ugyanis

csak elvétve találunk, amely elfogadja. – Az italautomatákat nem
éri meg átalakítani, mert a kávék
60 forint körül vannak, ha valaki
200-at dobna bele, rengeteg fémpénzt kell visszaadni, egyszerûen
nem praktikus – reagált a Magyar
Nemzeti Bank. – A parkoló
automatákat üzemeltetõ cégek
viszont azt jelezték: mindannyian
alkalmassá teszik eszközeiket az
új érmére. 
Sz. D.

Büszke rá, hogy Erikának szólítják és nem mûvésznõnek

Lepárló üzemet szeretne az operaénekes
Megcsináltam a karrierem, ám mindvégig sportoló maradtam. Mindegyik elõadás
olyan, mint egy verseny, amit meg kell nyernem, vagy legalábbis a legjobbat kihozni
magamból – vallja Miklósa Erika, aki tinédzseréveit sportolással töltötte, és egy baleset
miatt váltott pályát. Operaénekes lett. 1997 óta Bakonykútiban lakik, megalapította az
Otthonunk Bakonykúti Egyesületet, és aktívan részt vesz a falu közéletében.
– Azon túl, hogy csodálatos a fekvése, egészen különleges a falu
közössége is - mondja Miklósa
Erika. 2007 júliusában megalapították az Otthonunk Bakonykúti
Egyesületet, ami szerinte nagyon
jó példa arra, milyen hihetetlen
erõ lakozik a civil összefogásban. Foglalkoznak kultúrával,
sporttal, egészséges életre neveléssel, környezetvédelemmel és
hagyományõrzéssel is.
– Nekem is és minden itt
lakónak felejthetetlen élmény
az egyesület által szervezett körmenet, szentmise és
megemlékezés
augusztus
15-én, a falunapon. Ahogy
az idõsek mondták: Kútiban
rég volt ilyen szép ünnep
– mesélte Miklósa Erika. Az

operaénekesnõ jelenleg Mozart
Varázsfuvoláját próbálja New
Yorkban. Alig volt 19 éves, amikor minden idõk legfiatalabbjaként szerzõdtették a Magyar
Állami Operaházba. 1996-ban
viszont tanulni akart, és ösztöndíjasként Philadelphiában,
majd Milánóban képezte magát.
Hamarosan világhírnévre tett
szert. – A legbüszkébb talán arra
vagyok, hogy mûvész létemre a
földön tudtam maradni – vallotta be Miklósa Erika – Az emberek Erikának szólítanak és nem
mûvésznõnek. Úgy érzem, semmi
sem hiányzik az életembõl!
Álmaim természetesen vannak,
nagyon szeretnék például egy
levendulalepárló manufaktúrát.

Temesvári Márta

Különleges
szarvakat farag
a busómester
Szabadidejében busómaszkokat farag
Pávkovics Péter mohácsi fiatalember,
akit már gyermekkorában elvarázsoltak a mohácsi tavaszváró-télbúcsúztató figurák. – A családomban kulturális örökség a busójárás – mondja
a maszkfaragó. – Én saját ötletem
nyomán kezdtem el a faragást,
huszonévesen teljesen autodidakta
módon fogtam hozzá, folyamatosan
tanulva a helyi mesterektõl – mondta
Pávkovics Péter. – A húszas években csak embert ábrázoló darabokat
készítettek, de még az ötvenes években sem volt jellemzõ a nagyobb
méret és a szarv, amely késõbb, a termékenységünnepek hatására került a
figurákra. 
Tóth Noémi

Miklósa Erika, operaénekesnõ

