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Tesz-vesz Perbál
Július 14-én negyedik alkalommal kínálták
portékáikat a perbáliak és a közeli szomszé-
dok – Tinnyéről, Tökről – a Posta előtti téren.
A vásárosok, nézelődők folyamatosan népesí-
tették be a teret a délelőtt folyamán.
Volt itt mindenféle finomság, mi „szem-szájnak ingere”; zöld-
ségek, gyümölcsök, lekvárok, sütemények, sajtok, füstölt áru,
különböző reform-étkek, a kertben kapirgáló tyúkok tojásai. 
Minden termék a legjavából, hiszen az árut kínálók nem csak a
külcsínre adtak, hanem az egészséges életmódot is népszerűsítet-
ték. Sok helyütt kóstolásra is lehetősége nyílt az érdeklődőknek.
A kínálatot bővítették a textiláruk, szép kézimunkák és kézműves
termékek. Válogatni lehetett a használtan is újnak tűnő gyer-
mekruhák között is, melynek minden darabja kedves emléket
ébresztett fel az azokat kínáló anyukákban. A felnőttek között
gazdát kereső régi cipők, ruhák is tarkították a kínálatot.

Jó hangulatú, közösséget alakító vásár volt ez az alkalom. Jó
lenne, ha hagyománnyá válna községünkben és még többen részt
vennének benne!

Veretlenül lett bajnok idén a perbáli iBúsági futball csapat
Hosszú idő után  idén június 2-án, két fordulóval a bajnokság
vége előtt, a perbáli iBúsági csapatnak lehetősége nyílt hazai pá-
lyán lezárni a 2011-2012-es pontvadászatot, és begyűjteni a jól
megérdemelt aranyérmet. Nagy nézőszám előtt került sor a mér-
kőzésre, amit ezúton is szeretnénk megköszönni a szurkolóink-
nak, akik nagyon jó hangulatot teremtettek. Ezen a napon a
csapatnak a 3. helyen álló Pomázt kellett legyőznie, tehát min-
denképpen mondhatjuk: rangadó volt. A perbáli iBaink 7:0-ás
győzelmet arattak a nagy reményekkel érkezett vendégek felett,
és igazi foci ünnepet varázsoltak mindnyájunknak a perbáli pá-
lyára. Nem csak ezért volt megérdemelt az aranyérem!
A csapat három év nagyon kemény munkája révén jutott el idáig,
Nagy Zsolt vezetőedző segédletével. Páratlan statisztikát is
magáénak mondhatott a csapat ebben az évben.

Huszonhat mérkőzésből huszonhárom győzelemmel, három
döntetlennel zárták iBaink az évet. Tehát VERETLENÜL!
Nagyon kevés csapat mondhatja ezt el magáról. A fiúk 163 gólt
rúgtak, és csupán 19-et kaptak. Ezúton szeretnénk nekik gratu-
lálni, megköszönni, és hasonló sikereket kívánunk nekik a
jövőben is mind a foci, mind az élet minden területén. 
Hajrá Perbál!! 

Egy hosszú élet emlékei
Horváth Károly az elmúlt hónapban volt
kilencven éves, felesége pedig nyolcvan.
A szép kerek születésnapok alkalmából a
család nagy ünnepséget szervezett titok-
ban, hogy még nagyobb legyen a
meglepetés.  Engem pedig megkértek: lá-
togassam meg Karcsi bácsit otthonában,
aki  tizenkét éven át volt Perbálon körzeti
megbízott. Az egykori kiváló rendőr még
ma is szívesen emlékszik vissza erre a
mozgalmas időszakra, és kalandos katonaéveiről is számos
érdekes történetet mesél beszélgetésünk során.
1943. márciusában vonult be katonának és először Budapesten
teljesített szolgálatot, közben pedig tiszthelyettesképző iskolát
végzett. Majd '43 őszén Lengyelországba vezényelték, ahol né-
hány hónapon belül alig maradtak páran. Ekkor  Munkácsra vit-
ték – egy hónapig volt ott -, aztán a pápai reptérre került, mint
ejtőernyős. „Háromszor kilöktek... - nevet – mire hajlandó vol-
tam egyedül ugrani.” '44 karácsony éjszakáján az oroszok már
Pesten voltak, ő pedig ezek után Jászberénybe került mint hadi-
fogoly, ott bevagonírozták és egy vasércbányába került, 95 méter
mélyre. „Én kitaláltam: ismerem a vészkijáratot, szökjünk meg.
Jó két-három hónap múlva egy vészkijárat csigalépcsőn mentünk
fel éjfél körül. Majdnem leszakadtunk... Esett az eső. Sikerült ki-
jutnunk; átléptünk a kerítésen, az őrök aludtak. Ősz volt. A ku-
korica táblában elindultunk; egy hónapig bújkáltunk ketten” –
meséli Karcsi bácsi. Aztán elfogták őket és Novosibirskbe, egy
homokbányába vitték, ahol a föld alatt voltak a bunkerek.
„Ronda hely volt. Állandóan fújt a szél, nagyon hideg volt.
Onnan nem szökhettünk meg; ott voltunk egy pár hónapig. '45
november 26-án hoztak haza Debrecenbe”- mondja. Utána egy
rövid ideig cséplőgépellenőr volt, majd '49-től nagykanizsai alap-
fokú rendőriskolába járt, ahonnan először Szegedre, majd Mély-
kútra került. 
„Ekkor – mivel kiváló rendőr voltam – tiszti iskolába küldtek
volna, de én nem vállaltam. Elmentem Budapestre, a Hungária
körútra, őrsparancsnokira. Utána a kalocsai járásban voltam,
majd Fajszon, Dunapatajon, KMB iskola Kistarcsán.... Ezután –
1965-ben - kerültem ide Perbálra, ahol '77-ig  végeztem a körzeti
megbízotti feladatokat. Rengeteg dolgom volt napközben, és
emellett sok éjjeli szolgálatot is végeztem. Sokszor álltam éjsza-
kánként a posta és a takarékszövetkezet épületének környékén,
innen beláttam a veszélyes helyeket és lehetőségem volt
megelőzni az esetleges bűncselekményeket. Elkaptam jó néhány
kocsmai betörőt is, de kevesebben voltak akkoriban, mint most. 
Verekedést oszlattam, személyi igazolványokat állítottam ki, nem
egyszer hívtak öngyilkoshoz levágni a kötelet... Lótottam-futot-
tam motorral, kerékpárral télen-nyáron, szóval volt elég dolgom.
Sokszor még a szabadságom alatt is dolgoztam. Hiába, szerettem
csinálni!Ha lenne még erőm besegítenék a rendőröknek... habár
a maiak inkább a közlekedéssel vannak elfoglalva” – teszi hozzá
Karcsi bácsi. Amikor az ajtóhoz kísér, kiint a kert felé. „Tavaly
még tudtam kapálni, idén már elfogyott az erőm.  De meg-
nézheti angyalom, milyen szép a kertünk...” - mondja. Ahogy
lefelé indulok a lépcsőn a rendezett ágyásokat figyelem és az ud-
varban békésen kapirgáló tyúkokat. Aztán kinyitom a kaput és
lesétálok a Szabadság utcán.Nagy Zsolt Tóth Anna

dr. Treiber Pálné
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Július utolsó hétvégéjén rendezte Perbál az Anna napi Búcsút. 
A háromnapos rendezvénysorozat keretén belül koncertek, kiál-
lítás, előadások, játékok és kézműves vásár várta a perbáliakat és
a környékbelieket egyaránt.

Az idei Búcsú nyitórendezvénye a Közösségi Házban zajlott, ahol
Lisztes László karnagy vezénylésével a Maklári József kórus adott
hangversenyt. Az eseményen Kristófi Ágnes énekművész köz-
reműködött, aki híres operákból énekelt áriákat szólóban, és
Lisztes Lászlóval duettben. 

A koncert után a Plébániakert színpadán a tinnyei Pathália Mini-
színpad előadását tekinthették meg az érdeklődők. 
Az este hátralévő részében Dobosi Győző tartott borkóstolót,
majd Keresztes Nagy Árpád muzsikált. 

Szombat délelőtt a Sportpályán az Amalimpia perbáli selejtezői
zajlottak, amelyen szép számmal vettek részt a sportkedvelők.
Délután ugyanezen a helyszínen barátságos öregfiúk labdarúgó
mérkőzést rendeztek Perbál és Oberammegau csapatai között.
Ezen a napon este a Plébánián kiállítás nyílt dr. Horváth Balázs
természetfotós képeiből Részletek címmel. 
A Plébániakert színpadán szombat este először a Mezzo Quartett,
majd az Éjszakai Műszak adott koncertet.

Vasárnap délelőtt az ünnepi szentmise után került sor a Perbálért
Érdemérem idei átadására. Ebben az évben Jobbágy Jánosné
(posztumusz) és Szilágyi László kapták az önkormányzat kitün-
tetését, Perbálért végzett kiemelkedő tevékenységükért.  Vasárnap
a Plébániakertben egész nap kézműves foglalkozások, ügyességi
játékok, kosárhinta, és solymászat várta a vendégeket. Faragó
Kinga játékaival egész délután játszottak a családok, Fersch Klára
tűzzománcos, Sebestyén Anita kötélverő, Varga-Tóth Ancsa se-
lyemfestő, Korcsmár Anna gyöngyfűző „műhelyében” szebbnél
szebb alkotások születtek. 

Délután a Plébániakert színpadán először a hajdúböszörményi
Varga Lajos Kultúrkör előadását tekinthették meg a jelenlévők,
majd a Tücsök citerazenekart hallgathatták meg. Őket a buda-
jenői Ringlein tánccsoport táncosai és aDicke Schwäne zenekar
követték.  Ezután a Székely menyecske és az ördög című báb-
színházi előadást tekinthették meg az érdeklődők Fabók Mancsi
tolmácsolásában. A színpadon az este további részében Ferenczi
György és a Rackajam muzsikált, majd a Kontáros zenekar tar-
tott táncházat.
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Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai rendezvényünk min-
den kedves résztvevőjét!

Nekem jutott az a megtisztelő feladat, amit szívesen vállal-
tam, hogy elmondhassam miért döntött úgy Perbál Község
Önkormányzata, 2012-ben a sok évtizedes közösségi
tevékenységének elismeréseként Szilágyi Lászlónak Perbálért
Érdemérmet adományoz.
Egy közösség akkor erős, fejlődőképes, akkor válik megtartó
erejűvé, ha vannak olyan emberek, akik küldetéstudatból,
elhivatottságtól vezérelve felkészültséggel és hozzáértéssel ér-
téket teremtenek. Ezek az értékek beépülnek a közösségbe,
erősítik azt, büszkeséggel töltik el annak tagjait.
Negyvenöt éve,1967-ben Laci vezetésével asztalitenisz sza-
kosztály alakult; hosszú lenne felsorolni hány járási, megyei
bajnokságot nyertek felnőtt és iBúsági kategóriában, egyé-
niben, valamint csapatban egyaránt.
Évekig szerepeltek NBIII-ban, 1978-ban az NBII ba-
jnokaként feljutottak az első osztályba.
Ezekben az években jól esett perbáli lakosként azzal di-
csekedni, hogy a mi falunkban országosan híres ping-pong
élet van.Ha csak ezt tetted volna le az asztalra már ez is
maradandó életmű lenne. De a felsorolás folytatódik.
1973-1977: Tanácstag

1990-1998: Önkormányzati képviselő, alpolgármester, pest
megyei önkormányzati képviselő

1997-2007: Sport alapítvány elnöke, Perbál község köza-
lapítványának elnöke.

Most is aktív. Köztünk élő ismerősökről írja meg azokat az
érdekességeket, amiről sokszor még a szomszédok se tudnak.
Köszönjük Laci!

Pregitzer György (Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke) beszéde a Perbálért Érdemérem átadáson

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!

Ilyenkor Búcsúkor általában egy díjazott kapja meg a Per-
bálért Érdemérmet. Ettől nagyon ritkán van eltérés, volt
olyan év amikor nem volt kitüntetett és előfordult már olyan
is, mikor ketten is részesültek benne. Nos, az idei év is ilyen. 
A kitüntetések adományozása, átadási ceremóniája örömteli
esemény, örül aki adja, általában örül neki a közönség, s ter-
mészetesen örül az is, aki átveszi. Nos, az idei első díjazot-
tunknál ebbe az örömbe szomorúság is vegyül. Mikor most,
- a hagyomány szerint először felolvasom a határozatot, -
tudni fogják, hogy miért.
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2012.(VI. 05.) számú határozata Perbálért érdemérem
adományozásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy 2012. évben néhai Jobbágy Jánosnénak közösségi
munkája elismeréseként, - posztumusz - a „Perbálért
Érdemérmet” adományozza. A Perbálért Érdemérem a per-
báli Anna napi búcsún kerül átadásra. 
Mintegy félévvel ezelőtt polgármesteri tisztségem talán legne-
hezebb feladata elé állított, mikor el kellett búcsúztatnom
Györgyit. Akkor nagyon nehéz volt elérzékenyülés nélkül 

beszélni róla, de most ennyi idő
után sem sokkal könnyebb. 
A perbáliaknak nem hiszem,
hogy be kellene mutatni Őt,
vagy különösebben indokolni
kellene a díj adományozását,
hiszen mindenki ismerte,
tisztelte. Személyében olyan
közéleti ember hagyott itt min-
ket hirtelen, ereje teljében, aki az egyik legrégebben,
leghosszabb időn át képviselte Perbál érdekeit a különböző
testületekben, civil szervezetekben. Nagyon aktívan, hasz-
nosan segítette az önkormányzat munkáját. Akkor is, most
is ki kell emeljem rendkívül jó meglátásait, pozitív megnyil-
vánulásait, melyekkel sokszor segített át sokakat holtpon-
tokon.
Ezzel a kitüntetéssel is szeretnénk adózni emlékének, szeret-
nénk megköszönni munkáját.Mivel sajnálatosan Ő már nem
veheti át a kitüntetést, ezért felkérem lányát, Jobbágy Györ-
gyit, hogy vegye át az Érdemérmet!

Varga László polgármester beszéde elhangzott a Perbálért
Érdemérem  átadáson

Perbál önkormányzatának képviselő-testülete időről időre Perbálért Érdeméremet adományoz
a kiemelkedő közösségi tevékenységet végzőknek. Idén két egykori önkormányzati képviselő
– Jobbágy Jánosné és Szilágyi László – kapták a kitüntetést, akik sok éven át önzetlenül
munkálkodtak a községért, nem csak mint képviselők.

Perbálért érdemérem- a közösségért végzett munka elismerése

Fotó: Fejér János

Fotó: KeresztúriAnna



Perbáli Hírmondó BÚCSÚ 2012 5

Élmények a búcsúról
A Napraforgó Nyugdíjas Klub

 megújulásakor azt a célt tűzte

ki – többek között -, hogy ism
eretségeket kíván kötni külön

-

böző vidéki klubokkal.

Így ismerkedtünk meg a hajdúböszörményiekkel is a tavalyi

Búcsú alkalmával, az idei ünnepségre ped
ig meghívtuk a

Varga Lajos Kultúrkör néven
 működő klub tagjait.

Egy kedves perbáli lakos boro
s pincéjében kiváló ebéddel fo

-

gadtuk a vendégeket, akik nagyon meghatódtak a

vendéglátástól.

A vasárnap délutáni program első fellépői voltak vendégein
k. 

Aki látta meggyőződhetett róla - aki nem
, bánhatja -, hogy

milyen az, amikor egy végig dolgozott élet 
után a nyugdíjas

évek hasznosan, értelmesen és - nyugodtan mondhatjuk -

boldogan telnek.

Rendkívüli energiával, vidám
sággal és kiváló előadásmóddal

gyönyörködtette meg a fellépő csapat a nézőköz
önséget. 

Az előadás során a fellépők 
- akik bizony túl a hetvenen

 -

sokszínű művészeti ágak sokaságát felvon
ultatva bizonyítot-

ták az elkötelezettséget a hasz
nosan töltött nyugdíjas napo

k

iránt, példát mutatva arra, hogy lehet így is
 „morzsolgatni”

a napokat, éveket.

Köszönjük az előadást, jó eg
észséget kívánunk a kultúrkö

r

valamennyi tagjának!

Bajkó Ágnes, a perbáli Napra
forgó Nyugdíjas Klub vezetőj

e

Az amalimpia perbáli selejtezőjén egy újabb jó hangulatú rendezvényen vettek részt a térség amatőr sportolói. Ismét tíz kispá-
lyás labdarúgó csapat küzdött a nap folyamán a továbbjutásért, a selejtezőhelyszín első helyéért. 40 fő próbálta ki magát a
kislabdahajításban, 22 fő próbálkozott a 7 méteres rúgásokkal. 14 fő volt kíváncsi arra, hogy mekkorát tud lökni egy 6 kg-
os súlygolyóval. A versenyeket és a versenyzőket csak a nagy kánikula hátráltatta, talán ez az oka annak, hogy a futószámokban
kevés nevező volt. Délután négy órakor azonban boldogan vették át megérdemelt okleveleiket a nyertesek. 

Engerth Csaba

A perbáli búcsú egyik legsikeresebb programja a búcsú első estéjén aborkóstoló.
Ilyenkor - minden alkalommal- más-más hazai borvidék nemes nedűit is-merhetjük meg, s emellett jó alkalom nyílik a barátok, ismerősöktalálkozására is.
A mostani összejövetelen a Dobosi pincészet boraival koccinthattunk abelépőként vásárolt, perbáli emblémával gravírozott borospohárral.A Balaton-felvidék egyik kis települése -   Szentantalfa - zamatos borainaktitkába Dobos Győző - az 1700-as évekre visszanyúló családi vállalkozásiBú szakértője -  avatta be az érdeklődő, jó bor ízére áhítozó „hallgatóságot”.Hétféle bort kóstolhattunk, többsége a száraz borivóknak kedvezett, de azédes, desszert borok sem maradtak el, örömet szerezve kedvelőinek. Lelkes,figyelmes fiatalok gondoskodtak arról, hogy senkinek ne maradjon üres apohara. Szorgalmasan kínáltak, töltögették a soron következő borokat.Hogy jobban csússzon az itóka, borkorcsolyának nem maradt el a finomzsíros kenyér sem, kinek-kinek ízlése szerint, hagymával, vagy anélkül.A szervezők mindenről gondoskodtak, melynek eredményeként, remekhangulatban még nótázhattunk is! Keresztes Nagy Árpád muzsikájával,dalaival már több alkalommal találkoztunk. Akinek kedve támadt, a bemutatott borokból vásárolhatott is.A Plébániakert sörsátorában a borkóstolón kellemes élményt nyújtottak aBúcsú szervezői a jelenlevőknek. Köszönet érte!

Treiber Pálné

7 méteres rúgóverseny:
1.Fenyőfalvi Krisztián döntőbe jutott
2.Gáll Viktor döntőbe jutott
3.Pál Tamás döntőbe jutott

Kislabdahajítás férfi I. korcsoport:
1.Szoldáth Dániel 60,82 m döntőbe jutott
2.Albert Gábor 58,55 m döntőbe jutott
3.Moravecz Miklós 55,87 m döntőbe jutott
Faragó Áron gyerek, versenyen kívül 23,85 m

Kislabdahajítás férfi II. korcsoport:
1.Tóth Lajos 46,22 m döntőbe jutott
2.Fenyőfalvi Krisztián 45,49 m döntőbe jutott
3.Kun László 43,39 m döntőbe jutott

Kislabdahajítás férfi III. korcsoport:
1.Sersztnyev Ervin 37,38 m döntőbe jutott
2.Engerth János 33,05 m döntőbe jutott
Kislabdahajítás női I. korcsoport:
1.Tóth Teodóra 33,10 m döntőbe jutott

Kislabdahajítás női II. korcsoport:
1.Vrazsovits Terézia 24,10 m döntőbe jutott
2.Faragó Kinga 19,70 m döntőbe jutott

Gyerek, versenyen kívül:
1.Tóth Tamara, 2.Kun Leonie, 3.Gyöngy Nikolett

Súlylökés férfi I.korcsoport:
1.Bálint Dénes 11,60 m döntőbe jutott
2.Kosztolánszky Márton 11,41 m döntőbe jutott
3.Moravecz Miklós 10,75 m döntőbe jutott

Súlylökés férfi II. korcsoport:
1.Tóth Lajos10,43 m döntőbe jutott
2.Kuti András 9,15 m döntőbe jutott
3.Simon Gyula 8,77 m döntőbe jutott

100 méteres futás férfi I. korcsoport:
1.Strbik Róbert döntőbe jutott 
2.Palányi Péter döntőbe jutott
3.Dénes Szilárd döntőbe jutott

100 méteres futás férfi II. korcsoport:
1.Tóth Lajos döntőbe jutott

100 méteres futás női I. korcsoport:
1.Puskás-Paksi Veronika döntőbe jutott
2.Tóth Teodóra döntőbe jutott
3.Faragó Anna döntőbe jutott

Gyerek, versenyen kívül:
1.Tóth Tamara, 2.Kun Leonie

4×100 méteres családi váltófutás I. kategória:
1.Tami Team  döntőbe jutottak

2. Faragó BT. döntőbe jutottak

4×100 méteres családi váltófutás II. kategória:
1.Kosztolánszky család döntőbe jutottak

400 méteres futás férfi I. korcsoport:
1.Strbik Róbert döntőbe jutott
2.Dénes Szilárd döntőbe jutott

400 méteres futás férfi II. korcsoport:
1.Tóth Lajos döntőbe jutott

400 méteres futás női I. korcsoport:
1.Puskás- Paksi Veronika döntőbe jutott
Versenyen kívül: 1.Tóth Tamara

Kispályás labdarúgás Egyesületi  (II. kategória)
1.Tinnye Fc.12 pont döntőbe jutott
2.Gamblinus 9 pont
3.Görcsmedvék 6 pont
4.U19 Pont Söröző 3 pont
5.Perbá1 0 pont

Kispályás labdarúgás Amatőr (I. kategória)
1.Perbáli Oroszlánok 12 pont döntőbe jutott
2.GÓld Boys 9 pont
3.Perbáli Templomosok 5 pont
4.FC Überraschaung 3 pont
5.Nyugdíjasok 1 pont

EREDMÉNYEK:
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Az Érem perbáli oldala
Interjú Szilágyi Lászlóval 

Szilágyi Lászlóval a kalandos gyerekkorról, a forradalomról, a
néhai perbáli asztalitenisz csapatról, a Magyar Televízióról, a
rendszerváltás utáni közéletről és egy felborult daruról is beszél-
gettünk. Idén Perbálért Érdemérmet kapott, amin egy kicsit
meglepődött.

- Az idei Búcsún Perbálért Érdemérmet kapott. Mit szólt hozzá,
amikor tudomást szerzett a díjról?
- Csodálkoztam rajta. Ha évekkel ezelőtt kapom, akkor nem le-
pett volna meg, de az utóbbi időben alig teszek valamit a község-
ben. Lehet, hogy az keltette fel a figyelmet, hogy néha írok a
helyi lapba, és - úgy látszik - ez sokkal nagyobb hatással van a
közvéleményre. 

- Szóval akkor meglepődött?
- Egy kicsit. Nézze, elég öreg vagyok már ahhoz, hogy ne lepőd-
jek meg semmin. Szóval, engem már az életemben sok megle-
petés ért, úgyhogy edzett vagyok.

- Kalandos – hadd ne mondjam: hányatott – gyerekkora volt.
Kisgyermekként élte át a II. Világháborút, menekülniük kellett,
az édesapját halottnak hitték egy ideig, rokonoknál is nevel-
kedett... 
Mindent egybevetve: hogyan emlékszik erre az időszakra?
- Amikor itthon nevelkedtem, nekem nagyszerű gyerekkorom
volt. A háború után mindenki nyomorult volt, de mi gyerekek
ezt nem vettük komolyan. Az utcán szaladgáltunk, bandáztunk,
az itt maradt sváb gyerekekkel ugyanúgy, mint a betelepültekkel.
Nekem a Wentzel Jancsi volt a legjobb barátom és nagyon sokat
jártam hozzájuk. Wentzel néni szerette, ha odamentem, mert
anyám velünk sokat foglalkozott otthon, a leckét mindig
kikérdezte. 
Sokat fociztunk, csatangoltunk a malomtónál; egyszóval szívesen
emlékszem ezekre az évekre, kivéve arra, amikor a családomtól
távol kellett lennem. A szüleink sokat szenvedtek. Apámnak –
miután osztályidegennek számított– nagyon nehéz volt a sora,
megbélyegzettek lettünk. 
Amikor befejeztem itt Perbálon az iskolát – jelessel végeztem -,
akkor a szüleim gimnáziumba akartak beíratni, de a helyi tanács-
elnök nem hagyta ezt jóvá. Ezért inas lettem, műbútorasztalos-
nak tanultam, de nem szerettem. Újpesten jelölték ki a
műhelyemet – „hátha beledöglik” -, napi négy órát utaztam.
Mivel nem különösebben szerettem, közepesen teljesítettem; a
mesterem sem kifejezetten kedvelt, de aztán jött '56... Decem-
berben perbáli fiatalokkal megalakítottuk a helyi EPOSZ-t; kul-
turális- és spotrendezvényeket szerveztünk. 1957. augusztus
20-án, amikor hangosbemondón hirdettek egy rendezvényt,
kikapcsoltam Kádár János ünnepi beszédét. Hiába bizonygattam,
hogy a dolog nem volt szándékos, a rendőrség provokációnak
tartotta és letartóztattak. A Pest megyei Rendőr Kapitányságra
szállítottak, megvertek és őrizetbe vettek. Ellenforradalmi cse-
lekményekkel vádoltak, internálással fenyegettek, de végül egy
befolyásos szomszéd közbejárására elengedtek.
Amikor kiengedtek, először nem hazajöttem, hanem kimentem
az üzembe és elmondtam mi történt velem. A mesterem az

ajtóban fogadott, és amikor megtudta, hogy hol voltam
megdöbbent. Onnantól kezdve mindig ötöst adott. Ettől az idős
mestertől annak idején elvették a műhelyét...

- Ezután faipari technikumba járt és közben dolgozott...
- Igen, négy évig, miközben az asztalos műhelyben dolgoztam.
Fél ötkor végeztem a műhelyben, utána kezdődött az iskola és az
éjféli busszal mentem haza. Iszonyú volt; olyan álmos voltam,
hogy nem tudtam: dolgoznom kell menni vagy tanulni. Borzasz-
tó nehéz időszak volt ez, de megcsináltam és miután végeztem,
egy olyan céghez kerültem, ahol szövőgépekhez gyártottak
alkatrészeket. Ennél a vállalatnál részlegvezető lettem úgy, hogy
fogalmam nem volt a faiparnak erről a területéről. Újra tanul-
nom kellett – a Soproni Faipari Egyetem jegyzeteit is kikértem
-, hogy le ne égjek a társaság előtt. De hál' Istennek nem kellett
sokáig itt maradnom, mert egy véletlen folytán bekerültem a
Magyar Televízióhoz. Ez idő tájt már nagyon komolyan fog-
lalkoztam az asztalitenisszel. Én voltam az egyesület mindenese:
a szertáros, az asztalállító, az intéző, az edző és a takarító egy
személyben, mint egy őrült. Ha az ilyesmit valaki nem csinálja
mániákusan, akkor az nem működik. 
Szóval az asztalitenisz szövetségben megismerkedtem egy bi-
zonyos Bárdos Lászlóval, aki   egy részleget vezetett Solymáron;
ácsokat irányított és a Televíziónak dolgoztak. Az ő révén  kerül-
tem oda. Én pedig örültem, hogy megszabadultam Újpesttől...
a TV pedig mégiscsak a közelebbi  Szabadság téren volt. Be-
mentem oda  – ugye ilyen helyeken mindig kell önéletrajz -, hát
én megírtam, tele hazugságokkal. Felvettek, mert Laci bácsi bea-
jánlott. Eleinte kevesebb fizetést kaptam, mert én Újpesten már
részlegvezető voltam. A díszletépítészeti csoportban kezdtem dol-
gozni, akiknek az a dolguk, hogy a díszlettervezők által
megálmodott képeket a műhelyek számára műszakilag előkészít-
sék, legyártassák és a stúdiókba beépítsék. Az én hátteremmel -

Fotó: Keresztúri Anna
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a műbútorasztalos szakmában szerzett stílusismeretemmel, a
faipari technikumban szerzett tudásommal – hamar megtaláltam
a helyemet, nagyon érdekelt  a szakma. Ennek köszönhetően '69-
től napjainkig én csak olyannal foglalkoztam, amit imádok. Én
soha nem mentem be úgy a munkahelyemre, hogy nyűg lett
volna, pedig nem volt se éjjel, se nappal, se hétvége, se karácsony,
A munkafegyelem egyébként elég laza volt, úgyhogy én egy kicsit
kilógtam a sorból, mert szigorúbb fegyelemhez voltam szokva.
Sokan dolgoztak ott mindenféle rokoni kapcsolatokat vagy is-
meretségeket kihasználva; nem éppen voltak pontosak és be-
járósak. Én meg egy fegyelmezett pali voltam, úgyhogy egyre
feljebb kerültem a ranglétrán. Először csoport- majd osztály-
vezető lettem. Itt is szerencsés voltam, mert Lénárt István volt a
főosztályvezetőm, aki egy nagyon bölcs ember volt: sokat tanul-
tam tőle. Amikor osztályvezetőnek akartak kinevezni – a párt-
szervezet a kinevezésemet megtámadta - elmentem hozzá, hogy
ezt vonja vissza, mert attól féltem ki fognak rúgni. Akkor is min-
denféle jelentéseket írtak rólam. Erre azt válaszolta: „Én se téged
akartalak osztályvezetőmnek, de ha ezek ennyire nem akarják,
akkor te leszel.”

- 1967-ben vezetésével Asztalitenisz szakosztály alakult itt, Per-
bálon. 1978-ban az NBI- be jutottak. Kérem, meséljen erről az
időszakról!
- A rólam szóló méltatásban hangsúlyosan szerepel az asztali-
tenisz, pedig végeredményben az én életemben ez csak egy mel-
lékes szál volt. Amíg a Rakusz volt a tsz-elnöke, addig a csapat
anyagi háttere biztosítva volt. Imádta az asztaliteniszt és a focit.
Az ország minden nagyvárosában megfordultunk, hetente voltak
versenyek és négy-öt csapatot kellett indítani, úgyhogy segéd-
edzőink is voltak. Azoknak a gyerekeknek, akik ebben részt vet-
tek ez egy jó szabadidős elfoglaltság volt, játszottak, versenyeztek,
eljutottak Magyarország számos pontjára, nyáron pedig az
Adrián, Jaltában, Opátiában nyaralhattak. Több száz gyerek járt
az egyesületbe, de sajnos tornatermünk nem volt, a Kultúrház
pedig versenyek rendezésére nem volt alkalmas. Ezért az akkori
Zsámbéki Tanítóképző Főiskola tornatermében tartottunk
edzéseket, így zsámbéki és budakeszi gyerekek is jártak az
egyesületbe. Szerettem volna, ha Perbálonmár ekkor megépülhe-
tett volna egy tornaterem, ezért sokakkal konzultáltam ez ügy-
ben. Többen javasolták, hogy legyek tanácstag, mert így
könnyebben célt érhetek, és valóban az lettem egy ciklus erejéig.
Sajnos nem sikerült, ez idő alatt csak a tervek készültek el. Így az
első szabad önkormányzati választások után az volt az első dol-
gom, hogy újra felvegyem ezt a szálat. Hál' Istennek ekkor volt
egy akció kormányzati szinten, hogy tornatermeket kell építeni,
amit megpályáztunk és meg is nyertünk. Csak addigra már az
asztalitenisz csapat régen megszűnt, mert a támogatást megvon-
ták. Annak idején Tatabánya és Győr is átvette volna a csapatot
– mert a jogot megszereztük, hogy az NBI-ben játsszunk -,
engem alkalmaztak volna, mint hivatásos edzőt, de nem vállal-
tam, biztosabb állásom volt a TV-nél. 

- Kérem beszéljen a közéleti tevékenységéről!
- Én a családi indíttatásomnál fogva csak ellenzéki lehettem. Mi
a fene lehettem volna, amikor úton-útfélen belénk rúgtak. Ha a
rendszerváltás előtt ki akartam elégíteni a közéleti ambícióimat,
akkor azt a sport révén tudtam megtenni. Úgyhogy amikor '56-

ban a forradalom kitört, én ott voltam, a saját bőrömön éreztem
és tapasztaltam annak minden mozzanatát, lehelletét.  Amit a
múlt rendszerben a forradalomról mondtak az egy tömény
hazugság volt, de be kell vallanom, hogy amit ma mondanak és
tanítanak róla, az sem igaz. 
Itt van például Nagy Imre szerepe, akit manapság piedesztálra
emelnek. Pedig ha megnézzük az előéletét, és a forradalom nap-
jaiban mutatott magatartását, bizony sok minden magyarázatra
szorul. Aztán '89-ben megkeresett Hahn Endre, hogy ha tizen
össze tudnánk állni megalakíthatnánk a Szabad Demokraták
Szövetségét itt, Perbálon. Én akkor sok mindent hallottam a TV-
ben; a rendszerváltás szele érezhető volt már. Pozsgay Imre
először nálunk a televízióban mondta azt, hogy '56 nem ellenfor-
radalom volt, hanem népfelkelés. 
...Szóval, kötélnek álltam és megalakítottuk az SZDSZ-t, engem
pedig ügyvivőnek választottak. Miután bejelentettük a mega-
lakulásunkat, beterjesztettük az első követelésünket, miszerint a
szovjet katona emlékművét, amit állandóan leöntöttek fekete fes-
tékkel – még mindig találgatják, hogy ki lehetett az – a sírokkal
együtt, tegyék ki a temetőbe. Amikor szavazásra bocsátották
mindezt, akkor egy tartózkodással a tanácstagok leszavazták.
Aztán a rendszerváltás után az új testület megint leszavazott azzal,
hogy inkább le kell dönteni.  Innentől kezdve már egy másik
történet, hogy egy új rendszer lelkes aktivistái, a maguk sete-suta
módszereivel hogyan is oldották meg ezt a helyzetet. 
Idehoztak egy darut, ami felborult, a többtonnás szobor ráesett
a teherautóra, hogy még egy utolsó elégtételt vegyen apáink II.
világháborús „bűneiért”...
1990-től két cikluson keresztül a község alpolgármestere, '94 és
'98  között pedig Pest megyei képviselő voltam. Majd miután
képviselőnek már nem indultam – '98 után – 2007-ig voltam
Perbál község közalapítványának elnöke. 
Arra különösen büszke vagyok, hogy elnökségem idején kapott
új toronyórát a perbáli templom.

- Azt hiszem fontos megemlítenem ugyanakkor, hogy szintén az
Ön elnökségének idején készült el a Hősi Emlékmű
környezetének térburkolása és tereprendezési munkálatai, a
lakótelepi játszótér környékének parkosítása, a  Perbál Sport
Club fűtéskorszerűsítése, az iskola és az óvoda kerítése, a Napközi
melletti romos kőfal felújítása, valamint korszerű gyógyászati esz-
közt kapott a fogászati rendelő. 
Az utóbbi időben pedig az írással is foglalkozik. Nagyjából másfél
évvel ezelőtt jelent meg a perbáli újságban és a Budakörnyéki
Iránytűben egy írása. Azóta rendszeresen közölt cikkeket perbáli
témákról, megismertette az olvasókat több perbáli „ismeretlen
ismerőssel”. Honnan jött az ötlet, hogy írjon?
- Az első írásom Füstös Mihályt mutatta be, aki osztálytársam
volt itt Perbálon, az elemiben; ráadásul vele egy utcában is
lakunk. Amikor erre járt, mindig elbeszélgettünk; érdeklődtem
mit csinál, mivel foglalkozik. Ekkor megmutatta a munkáit és
meglepett, ezért írtam róla. Mivel '56 nagyon izgat engem, több
írásom is született olyan perbáliakról, akik ott voltak akkor Bu-
dapesten és találkoztam velük. Szívesen látom nyomtatásban az
írásaimat és jól esik, ha visszajelzéseket is kapok. De az írás –
ugyanúgy, mint az asztalitenisz – csak egy mellékes szál az
életemben. Amit igazán szerettem, és a mai napig foglalkozom
vele: az a televíziós látvány. 

Tóth Anna
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