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Az elemi iskolát követően 1952-ben
Budapestre, Kőbányára került dolgozni a
Vegyipari Gép- és Radiátorgyárba, ahol
öntödei betanított munkásként dolgozott öt
éven át.
1957-től 25 évig a Lőrinci Vattagyárban
dolgozott betanított munkásként, majd 1961ben kiváló munkájáért állami kitüntetésben
részesült. Ezt követően művezetőként
tevékenykedett. 1958-ban megnősült, és a
házasságából két fiú gyermeke született.
1981-ben került a helyi termelőszövetkezet ipari részlegébe, ahol vezetőként
tevékenykedett nyugdíjazásáig.
1983-ban lehetősége nyílt tanulmányai folytatására, ugyanis jelentkezett a Váci
Mezőgazdasági Szakközépiskola dabasi kihelyezett tagozatára. Itt érettségizett,
majd a növénytermesztő technikusi képesítést is megszerezte.
A labdarúgással már fiatalon megismerkedett, hiszen a falu ifi csapatában
kezdett futballozni.
Pista bácsi még a „Bazsanyba” járt focizni, ahová zenei kísérettel érkeztek meg,
miután a „Schulcz-féle” kocsmában átöltözött a csapat, amely akkoriban a járási
bajnokságban játszott. A sportolói pályafutása alatt mindvégig Kakucs mezét
viselte, soha nem igazolt át sehová!
40 éves korában hagyta abba az aktív labdarúgást!
A 25 éves aktív labdarúgó pályafutása alatt egy alkalommal volt kiállítva.
Több alkalommal volt a dabasi járási válogatott tagja.
Nagyon fiatalon került be a Kakucsi SE vezetőségébe, ahol Alstetter Toncsi
bácsi, Hefler Lajos bácsi, Faragó Pali bácsi társaságában dolgozhatott a
csapatért, mint versenyszerű sportoló, és mint vezető egyaránt.
A sportegyesületben 55 évig volt vezetőségi tag és 52 évig elnök.
A csapat az 1982/83. évi bajnokságot megnyerte, így feljutott a megyei
másodosztályba, és azóta is ott tartózkodik. Egyetlen egy megyei település nem
mondhatja el magáról, hogy ennyi ideig ebben az osztályban versenyez.
Pista bácsi 55 éves vezetői pálya futása alatt az utánpótlás és az ifjúság
nevelésért, a Pest megyei labdarúgásért végzett áldozatos munkájáért számos
elismerést, oklevelet kapott a megyei labdarúgó szövetségtől.
Önkormányzatunk képviselőtestülete 2001-ben Kakucs Sportjáért kitüntetésben
részesítette.
A fentebb felsoroltakon kívül, a vezetőségi pályafutása alatt olyan személyekkel
dolgozott együtt, mint: Janicsák József, Hornyák Mihály, Stégner József,
Forgács Frigyes, Kohan István, Csernák József és Kaldenecker Márton.

Ars poétikájában megjegyezte: azt csinálta, amit szeretett, amihez kedve volt!
Nem érzett soha fáradtságot, ha az egyesületről és a sportról volt szó! Mindig
példát akart mutatni a civil életben, a hivatásában, a pályán labdarúgóként és
vezetőként egyaránt!
Soha nem számított nála, ki honnan jött és honnan származott; a fontos a
sporthoz, a faluhoz és az egyesülethez történő kötődés, a futballpályán elért
eredmény és teljesítmény volt.
Büszke arra, hogy az egyesület volt játékosai hasznos tagjai lettek a
társadalomnak és a községnek.
Több mint félévszázados munkáját a játékostársai, majd a vezetőségi kollégák és
a családja támogatása nélkül nem tudta volna véghezvinni!
További munkájához sok erőt és egészséget kívánok, Pista bácsi!
Oláh József vezetőségi tag

Köszönet
A Kakucsi Lapozgató hasábjain is szeretném megköszönni mindazoknak a
tevékenységét, akik nélkül nem részesülhettem volna a nagyon megtisztelő
Kakucs Díszpolgára címben.
És hogy kikre gondolok? Név nélkül, hiszen lehetetlen volna felsorolni az összes
nevet. Mindenkire, aki valaha is magára húzhatta a Kakucs KSE mezét
bármilyen korosztályban is, mindenkire, aki szurkolóként megjelent
mérkőzéseinken, minden volt és jelenlegi edzőre, vezetőségi társaimra,
szertárosra, rendezőkre, pályagondnokra, támogatóinkra, szakácsainkra, akik
sokszor főztek ránk, a mindenkori önkormányzatra. Még egyszer köszönöm!
Nagyon bízom benne, hogy még sok-sok éven át nem fog megszakadni a
Kakucs KSE története, hiszen Pest megye egyik legpatinásabb csapatáról van
szó!
Ekrik István

