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Doktor Elek nyugdíjasként is
úgy él, mint az elmúlt évtizedekben. Korát meghazudtoló
aktivitással dolgozik a Csillaghegyi Polgári Körben, hogy tartalmasabbak, szebbek legyenek
a kis közösség és szûkebb pátriája, Csillaghegy mindennapjai.

„Hogy mindennap ünnep lehessen”

Megõrzendõ hagyomány
Csillaghegyen a háború elõtt is élénk
élet volt a Polgári Körben. Az itteniek
számára mindig fontos volt, hogy ne
csak a saját boldogulásukat tartsák
szem elõtt, hanem a környezetük
szebbé-jobbá tételét is. Zámbóki Pál
egykori csillaghegyi plébános példája
lebeg ma is sokak szeme elõtt, aki
minden erejével azon dolgozott, hogy
közösséget alakítson ki az itteni emberekbõl. Doktor Elek számára is fontos, hogy részt vállaljon lakóhelye közösségi életébõl.
Számára úgy teljes az élet, ha a családi harmónián túl, a környezetében
élõkkel is szoros a kapcsolata, ha vannak közös célok, programok. Nagy
hátramozdítónak érzi a televíziót, mi-

A szerzõ felvétele

A

háború duplán szomorú emlék
számára, hiszen a megpróbáltatásokon túl egy csúnya balesetet is
át kellett vészelnie. Elgázolta egy német katonai autó. Nyílt törés volt
mindkét lábán, eltört a karja, megsérült a feje. Az ostrom alatt a Margit Kórházban feküdt, várva, hogy felépüljön.
Egyetemi tanulmányait nem tudta befejezni, mert pénzt kellett keresnie.
Egy angol képviseleten helyezkedett el,
és megtanult angolul. Ennek késõbbi
munkái során is nagy hasznát vette, hiszen elektronikai termékek exportálásával is foglalkozott, s ennek kapcsán
bejárhatta a világot is. A legkritikusabb
idõkben járt az Egyesült Államokban,
Kínában, Indiában, Perzsiában, Egyiptomban és a Közel-Keleten.
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A jubileumi rendezvénysorozat legújabb elõadására április 19-én, 19 órakor
Nõk az egyházban és a társadalomban címmel kerül sor a CEU-Közép-Európai
Egyetem Nádor utcai épületében.

VINCE MÁRIA

vel elvonja az embereket a közösségi
léttõl a családokban és tágabb értelemben is.
Különös tehetsége van hozzá, hogy
ne törjék meg a kudarcok, gondok.
Mindig volt ereje, megrázta magát, és
még sikeresebben folytatta a megkezdett utat.

Nagy újrakezdések
Már diákként is vonzódott a mûszaki
pályához, kereskedelemhez. S bár
közgazdászi tanulmányait nem fejezhette be a háború miatt, remekül hasznosította az addig tanultakat. Elõször
csak alkalmazottja volt világhírû angol
érdekeltségû cégeknek, késõbb az
egyiknél maga is résztulajdonos lett.
Megtanult angolul és remek érzékkel
sajátította el a szakma lényegét. Az államosítás sem szegte kedvét. 1954-ben
kisiparos lett, mûszerész vizsgát tett,
és innen került 1956-ban a Radelkis-

hez, ahol mûszaki vezetõként õ volt a
vállalat második embere. Rátermettségét bizonyította, rövid idõ alatt a negyvenfõs szövetkezetbõl hogy építhetõ
ki egy 400-500 fõs nagyszövetkezet,
amely példája volt az óbudai ipartelepítésnek. Ma is büszkén sorolja, miben különbözött az átlagos munkahelyektõl a Radelkis, ahol két teniszpálya, kuglipálya, medence, konyha, étkezde szolgálta a dolgozók kényelmét.
Nem csoda, ha otthon érezték magukat, hiszen itt a létesítményeket nem
csak a vezetõk használták, hanem
minden dolgozó.

Különös találkozás
A szakmai sikerek után a magánéletét
is beragyogta a nap. Sokakkal ellentétben, élete legszebb emléke marad egy
fogászati kezelés, hiszen annak köszönhette a szerelmet, ott ismerte
meg Mártát, akivel 1966-ban házassá-

got kötött. Ma mosolyogva beszélnek
róla, hogy mitõl is lehet sorsfordító,
ha egy csinos nõ fúrja az ember fogát?
Találkozásuk amolyan elsõ látásra
szerelem volt, bár a csinos doktornõ
hitte is meg nem is, hogy egy ilyen remek ember még szabad. Házasságukból két fiú született: Gábor és László,
s idõsebb fiúk már két unokával is
megajándékozta õket. Most tehát az
unokákra, Annára és Andrisra vár,
hogy tovább örökítsék a szép családi
hagyományokat, s megtanulják becsülni környezetüket. A csillaghegyi
ház meleg békéje, szeretetteljes légköre nagy kincs a mai rohanó világban.
Itt minden arról árulkodik, hogy lakói
a nap minden órájában figyelnek egymásra és a környezetre is. Az áprilisi
zimankótól féltve virágládák pihennek a terasz védett zugában, arra várva, hogy süssön már a nap, és végre a
helyükre kerülhessenek. A házaspár
számára ugyanis fontos, hogy a kert, s

a szûkebb pátria is a lelkekben lévõ
rendrõl árulkodjon. Ezt pedig a környezet rendezettsége erõsíti meg.
Ezért is vesznek részt minden közösségi környezetszépítésben, takarításban. Csak azt fájlalják, hogy mindig
akad egy-két ember, aki csak mosolyog a többiek igyekezetén.
Doktor Elek életében a mûszaki érdeklõdés mellett már kora ifjúságában
helyet kapott a poétika is. Beszélgetés
közben elõkerül egy vaskos, házilag
gyártott verses kötet, afféle „Doktor
összes” melyben a költemények több
évtized érzelmeit õrzik. Némelyik
külföldön íródott, bizonyítván, menynyire hiányzott a kiküldetések alatt a
család és a feleség. S akadnak születésnapi, karácsonyi versek, amelyekben a gyerekek, unokák számára rejtett el apró bölcsességeket, megtanítva õket arra, úgy éljenek, hogy minden nap ünnep lehessen. Van barátoknak, ismerõsöknek szóló vers is, a legutóbbiban a „krónikás” az 1848-as tavaszi hadjárat csatatereinek bejárására készülõket köszöntötte soraival.

NÉVJEGY
Doktor Elek
1925. 10. 29-én született, Tatabányán. Általános iskolába
Csillaghegyen járt a Lehel útra.
A Hunfalviban érettségizett.
Közgazdasági egyetemen folytatta tanulmányait. A háború
is itt érte. Elõször egy angol
képviselet dolgozója volt, majd
betársult a cégbe. Az államosítás után egy elektronikával foglalkozó szövetkezetben dolgozott, késõbb ebbõl jött létre a
Radelkis. A cég mûszaki vezetõjeként bejárta a fél világot, s
késõbb innen ment nyugdíjba
is. Munkáját, találmányait
számtalan kitüntetéssel, elismeréssel jutalmazták.

Sikeres norvég „kalandozás”

Tavaszi emlékhadjárat

A Római Sportegyesület két ifjú tagja, Horváth Dóra és is taroltak. Horváth Dóri egymaga hat aranyat, két
Barnák Viktória meghívást kapott a norvégiai ezüstöt gyûjtött be, és mindkét napon õ bizonyult a
Bergenben rendezett
legeredményesebb
városi úszóbajnokversenyzõnek
a
ságra, ahol hat egyenõk között, maga
sület kétszáz vermögé utasítva a felsenyzõje küzdött. 14nõtteket is. Barnák
20 év közötti lányok
Viki négy aranyat,
és fiúk úsztak az érhárom ezüstöt és
mekért. A verseny
egy
bronzérmet
rangját emelte, hogy
nyert saját korosza norvég nemzeti vátályában. Csernai
logatott is részt vett a
Zoli is remek formegmérettetésen. Az
mában volt, a noregyesületi duó kint
vég válogatottban
három fõre bõvült,
kivívott pozíciójámert
csatlakozott
nak megfelelõen
hozzájuk a „kültag” Barnák Viki, Horváth Dóri és Csernai Zoli
szerepelt, mindkét
Csernai Zoltán is.
számban
aranyA mieink, fiatal koruk ellenére – mindkét lány ti- éremmel zárta a versenyt, és az idejébõl is lefaragott.
zennégy éves – hihetetlenül szép sikert arattak. Nem Õ és családja látta vendégül a két lányt és Gyepes Lacsak saját korosztályukban, de a felnõtt kategóriában jos edzõt, aki joggal büszke tanítványaira.
V. M.

A Magyar Hagyományõrzõ Világszövetség tagjaival és pártoló tagjai
– a nagy õsök emléke elõtt tisztelegve – évente végig „harcolják” az
1948-as szabadságharc emlékezetes csatáit. A Csillaghegyen élõ
Juhász Dénes idén csatlakozott
hozzájuk. Boldogról indult április
1-jén, hogy a Tavaszi emlékhadjárat huszárjaként, a Pilisi Betyár
csapattal vegyen részt az emlékhadjáraton.
A fiatalembernek a tapasztalatlanság mellett az árvízzel is meg
kellett küzdenie. Mivel nem járt a
komp, az Északi vasúti összekötõ
hídon keltek át a Dunán. A szakadó
esõben a betyár ruhát is óvni kellett,
így civilben tették meg az utat. A váci csata is elmaradt, mivel a csatateret víz borította, így egy nappal korábban tértek haza a seregek. Az
emlékhadjárat résztvevõit barátok,

HITÉLET
Útravaló húsvét után
Krisztus feltámadt!
– De hogyan? Nem tudom. Ha
ott lettem volna a helyszínen, akkor is csak azt észleltem volna,
hogy az elõbb még ott volt a test,
most meg nincs. Miért hiszem?
Mert hiteles tanúk állították és Õ
maga is elõre megmondta:
„Rontsátok le Isten templomát és
én harmadnapra felépítem azt.”
Mi is feltámadunk!
– De hogyan? Nem tudom,
másként, mint az Úr, hiszen testünket elhamvasztják, vagy elporlad. Mégsem csak a lelkünk
száll az égbe, hanem embervalóságunkban érkezünk az
örök üdvösség honába. És ott
mit csinálunk? Szent énekeket
énekelünk az Úr dicsõítésére.
Nem lesz egy kicsit unalmas?
– Kicsit? Nagyon unalmas lenne, pedig földi létem botfülûsége
ellenére ott én sem énekelnék
hamisan!
A lényeg: Az örök jelenû Isten
szeretetének hegy-völgyeit járjuk
az idõtlenség korában és egymás jelenlétének is örvendezünk
feltámadt Istenember-testvérünk
közelségében.
Radó Polikárp (Póli bácsi),
Európa-hírû professzorunk még
bátrabb feltételezésekbe is bocsátkozott. Ezek egyike: „Szeretem az igazán jó bort, szeretek
koccintani és mellette jóízûen
beszélgetni, és ha úgy adódik,
még nótázni is. Nem tudom, hogyan oldja meg a mi Urunk, de
én vele is örömmel koccintanék!
És fogok is! Hála, neki semmi
sem lehetetlen!”
Testvéreim, egyelõre a földi
közösségben koccintsunk, és
örömmel zengjünk alleluját az
Úrnak, aki VALÓBAN FELTÁMADT!
A feltámadt Úr öröme töltse el
mindnyájunk szívét-lelkét a jövõben is!
Szeretettel testvéretek:
János atya

bicskei csata jelentette a legnagyobb
élményt, lelkesen készül arra, hogy
két hét múlva részt vegyen a felvidéki tavaszi hadjáraton. Jó elõtanulmány lesz számára, hiszen õsztõl
történelem szakos hallgatóként folytat tanulmányokat.
– mara –

ismerõsök kísérték egy-egy ütközet
helyszínén. Volt, aki napokat töltött
el ott, mások csak órákat tudtak arra szánni, hogy csatlakozzanak a
huszárokhoz.
Dénesék csapata szeptember óta
edzett, hiszen õk
lovasbemutatót is
tartottak, karikás
ostorral, lófektetéssel. A hadjáraton a legnehezebb
feladatnak az bizonyult,
hogy
megõrizhessék a
lovak egészségi
állapotát. Nem is
sikerült igazán,
mivel a sáros talajon sok ló lesántult. Dénes számára a tápió- Rózsával búcsúztatták a csatába indulókat
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