
Ez voltam, vagyok és....? 

 

Palla Dénes vagyok. Születtem 1933 június 6-án,Győrött, a Zrínyi u-i Korházban. 

Ebben az időben Szüleim Fenyőfőn laktak,Édesapám, erdőmérnök lévén,itt kapott állást. A 

falu a „világ vége” címre,ekkor, pályázhatott volna. Zsákfalu (ma is!),csak be és kivezető út 

van, Vinnye (Sándormajor) felől. Ma aszfaltos út, akkor csak két keréknyom a homokos, 

sáros terepen. Télen 50-70 cm hó,ezt hordta is a szél! Igazi falusi gyerekkor,fizikai erőt, 

ügyességet kívánó, a testet, de a lelki erőt is fejlesztő,kemény élet. 

Öt éves koromig,1938 évvégéig éltünk itt. Innen Salgótarjánba vezetett az út. Édesapám ott 

kapott állást a Kőszénbánya RT-nél. Édesanyám mindig háztartásbeli volt,de nem is volt 

módja munkát vállalni a Férje munka-elfoglaltsága miatt. Ennek ellenére sokat dolgozott, 

mint Édesanya, Nővéremért és értem is. Mint minden Édesanya! 

Itt kezdtem az iskolát, Tarjánhoz közeli bányatelepen, Baglyasalján. Egy teremben hat 

osztály, fiuk-lányok, egy Tanító Bácsi, pala-tábla, kréta, szivacs és egy olvasó könyv. És 

tanultunk így is! Lehet, csak nem nyafogni, csinálni kell! Mindenütt dombok, igazi bányász 

gyerekek, akikkel állandóan bányajáratokat fúrtunk, télen szánkó, sí. De milyen? Egy nagy 

fahordót szétbontottak és annak bordáira egy szíjat szegeltek, ez volt a „síkötés” Irtózatosan 

tudtak ezek a srácok ezekkel siklani, ugratni stb. Nekem volt sítalpam, még Fenyőfőről, ahol 

nélkülözhetetlen volt, télen, már négy éves koromtól. Tarjánban ezt mindig elkérték, magam 

így a dongán is megtanultam.(ma snowboard) 

Két év múlva Tarjánba költöztünk, ott jártam még két elemit, majd a gimnázium következett. 

(Akkor csak nyolcosztályos volt!) Játéknak bejött a foci, de rongylabdával (magunk csináltuk) 

Voltak „profi” labdacsinálók. Kapu a két iskolatáska, vita alig, hogy gól, vagy nem! Mert a 

legjobb focista döntött! A tudás tisztelete már itt alakult ki bennünk. Aki tudott valamit 

jobban, azzal vita nem volt! Játék: Két legjobb választ. Eldugott kavics a kézben. Talált=ő 

választ! Ilyen egyszerű volt és gyors. Egyben rangot is adott, hiszen hányadiknak választanak, 

az is számított az elismerésben! A gyerekek igazságérzete még hibátlan, csak el kell ezt 

fogadni, egymás között. Persze voltak nagy bandaharcok, de ebben is vita nélkül sorolódtunk 

be! Kéztörés a hegyi biciklizésnél (felnőtt kerékpárral, váz alatt hajtva!, seb, váltó nincs) 

Rengeteg játék volt, együtt, csapatban,ami észrevétlenül növelte a rugalmasságot, kar, hát 

izomzatot, dobókészséget. 40-60 m-re a vasúti talpfakövet „illett” eldobni, hogy valaminek 

tekintsenek! A Bányász gyerekek nagyon fegyelmezettek, értéket elismerők és szorgalmasak 

voltak. Jó volt köztük! Cserkészek is voltunk, nagyon sokat tanultunk ott! Közben jött a 

háború közeledett a FRONT . 

1944 tavaszán kanyarót, himlőt sorba kaptam, egymást fertőztük a kolóniában.  Nagyon rossz 

„bőrben” voltam, egy orvos a tengerpartot ajánlotta, mint jó levegőt! Hülye volt, vagy 

humoros, ma sem tudom, hiszen már készült a partraszállás, bombáztak mindenütt! Egy okos 

Doki viszont nem gyógyszert, hanem az úszást ajánlotta Édesapámnak és edzéstervet is adott! 

Nyár végére a vasat is megettem volna!! 

Még megkezdtük a második gimit, egy hónapig, de Tarjánhoz már közel volt a front. A 

szünetben, melyet szívesen fogadtunk - akkori ésszel, foci, bányászás, óvóhelyre futások, 

majd játék. Így volt idő hastífuszt is kapni, ami végigsöpört a kolónia gyerekein. Megkaptam, 

de már nem tudtak kezelni,ajánlották, hogy menjünk „békésebb helyre” Győrbe jöttünk 

Édesanyám Nővéréékhez. A hely ma Baross-Hotel a külső Baross úton. Itt is sok élmény, de 

már háborús, sok félelemmel. A változás után mindenkit beoltottak tífusz ellen. Mivel nem 

volt már igazolásom (Tarjánban nem tudták kiadni már), hiába mondtuk, beoltottak. Kaptam 

olyan szérum mérgezést, hogy négy napig kómában voltam. Leromlottam újra,de nem volt 

uszoda! Étvágyam sem. Röntgen sem kellett, át lehetett látni rajtam! Újra egy okos doki bácsi, 

a Malasits Bácsi, aki nem gyógyszert, hanem természetes „anyagot„ ajánlott Szüleimnek. 



Minden ebédhez fél-egy deci pannonhalmi bort igyon a gyerek, hogy meginduljon a 

savtermelés. Igaz lett! 

Újra formába hoztak. Két hónapig a Révaiba jártam másodikba. Április közepén 12-en 

kezdtük a június közepén 30-an végeztük, mert így jöttek-jöttek mindenhonnan vissza a 

gyerekek. 

Visszamentünk Tarjánba, ahol már januártól jártak suliba. Volt mit pótolnom, de ezzel más 

nem igen foglalkozott. Mindenki a maga sikerének kovácsa. Nem helyes, de háború után nem 

volt más várható. Hát tanultam! 

Viszont sok foci. Híre volt egy szőke vékony srácnak, aki rongylabdával 50-60-at „dekázott” 

és nagyon tudott focizni. Szojka Ferencnek hívják, 25-ször játszott a Puskásékkal az Arany-

csapatban, Helsinkiben 1952-ben olimpiai bajnok lett. Barátom volt, bár két évvel idősebb a 

Vilezsál Oszkár és Bodon Tibor, neves NB I -játékosok, válogatottak. Kapust akartak belőlem 

csinálni,hát keményen eltaláltak sokszor. Jajszó nem lehetett, az gyenge gyerek! 

Osztálytársam volt Prouza Otto, aki fantasztikus gerelyvető lett volna, de röplabdázó lett. Az 

50-es, 60-asévek legjobbja és kíváló edző volt Csepelen. Akkor még volt 

röplabda,nemzetközi szinten is. 

 

1947-ben Győr lett az otthonom. Az ötödik gimit a Bencés Gimnáziumban kezdtem meg. Új 

környezet , új barátok,tanárok. Ez is ment,mert megtanítottak minket a körülményekhez 

alkalmazkodni! A hatodik-hetediket már államosított iskolában jártuk, míg a nyolcadik évre 

„áttereltek (finom voltam) a Révai Miklós Gimnáziumba. Itt érettségiztem, majd felvettek a 

Bp-i Műszaki egyetem gépészmérnöki karára. Szerencsénk volt,még oktattak az akkor is 

nemzetközileg elismert Professzorok. Dr Vargha József a szénből előállított műbenzin 

feltalálója mondta nekünk:”jegyezzék meg,Kollégák,ahol a Tudás,a Tisztesség és Szorgalom 

együtt van, ott jólét alakul a nyomában!”. Később igazolva láttam, 1970-ben, Finnországban, 

ahol fél évet dolgozhattam. De Taky professzortól maradt emlékünkben a mondás, sok élő 

példa alapján:”...ahol a hatalom a hozzá nem értéssel  és még a lelkesedéssel is párosul, abból 

katasztrófális dolgok keletkeznek”. Igaz, sok példát éltem meg. 

1956 áprilisban diplomáztam és kezdődött az ÉLET. 

 

Hogyan lettem tudatos sportoló? 

 

Igaz, mai szemmel már későn,de hát éppen volt egy világháború is! 1948-ban Londonban volt 

az Olimpia, ahol, többek között (Tíz arany!) Pataki Ferenc a torna talajgyakorlatban, sok-sok 

szaltóval-bajnok lett. Azon év szeptemberben a régi ETO pályán tartott bemutatót és két 

Barátommal lelkesen bámultuk. Másnap odamentünk iskolai testnevelő tanárunkhoz, Bálint 

Bélához, hogy mondja meg, mi volt az:...”kezére,lábára,megint kezére, stb?” 

„Hátra-flikk-flakk-mondta, meg akarjátok tanulni?” Máris megadta az első tanácsokat, és 

minden órán adott tíz percet,gyakorolni.Mikor látta,hogy magunk csináljuk,egy napon 

közölte:” Holnap vár benneteket Kádár Árpád (Pidu Bá’) itt és itt,az ETO 

tornaszakosztályban. 

Mentünk és ott ragadtunk! Visszagondolva, azért tudtunk fejlődni, mert az izomzatunk, 

mozgás koordinációnk az akkori játékokban, gyermeki vetélkedésekben egyszerűen 

kifejlődött! Heti három edzés, tanulás (is) és minden nyáron, mert kellett a pénz, fizikai 

munka reggel hattól kettőig, átlag négy-öt héten át! Munka után strand-foci a homokban, este 

torna a füvön és az uszodai tornaszereken! Volt nyújtó, korlát, gyűrű és jó állapotban, minden 

nyáron! A munka: malterhordás, öntődében segédmunka, targoncás a Rába gyárban, stb. 

Ehhez is fizikai erő kellett. Volt. 

Sok verseny élmény, akkor csak így jutottunk más városba , Sopronba külön belső útlevéllel!! 

Vonattal, busszal, sok-sok óra út. Saját szórakozásra énekeltünk, társasjátékokat játszottunk. 



Szerettünk együtt lenni! Ezek a barátságok örökké tartanak! 

Egyetemen is folytattam a tornát. Kiváló edzőkkel, de hát a célunk már nem a kiemelkedő 

eredmény volt, viszont igen fontos volt, hogy valahová kötődtünk, rendszer volt az 

életünkben. 

Ez az időszak volt a magyar sport aranykora, mert a politika erősen akarta az ország 

elismertetése érdekében. 

A híres Aranycsapat mérkőzéseit az akkor igen színvonalas NB-I-es meccseket rendszeresen 

néztük. PAPP Lacit, a győri Szabó Lacit minden boxmeccsükön csodáltuk. A Népstadionban, 

ma Puskás Ferenc Stadion, láttam Iharosék csodás futásait, világrekordjait,Kovács 10000 m- 

es versenyét az akkor legyőzhetetlennek vallott szovjet Kuc ellen. Legyőzte! 400 m-el ment el 

Kuc mindig a táv elején.”Kiskovács” tíz körrel a vége előtt elkezdte a felzárkózást! 80000! 

(nem elírás!) ember vette ezt észre. Ma is borzongok attól az érzéstől,ahogy zúgott a Stadion, 

ahogy körről körre fogyott a távolság és az utolsó előtti körben beérte és az elkészült Kuc 

már csak kocogott. Egy ország Győzött!!! És mindenki törölgette az arcát, mondván,de 

megizzadtam!! Pedig a homlokunk száraz volt, csak szemtől lefelé folyt valami. Akkor így 

kellett, így volt célszerű örülni. Ne jöjjön vissza. 

Láttam a 7:1 –es magyar-angol visszavágót. Három null után a közönség „rendelte” a gólokat: 

”Most jön a negyedik...stb” Ezt közel százezer ember tehette. 

Közben azért torna versenyek is voltak, de anyagi segítséget jelentett, hogy versenybíró 

vizsgát tehettünk és minden hét végén volt valami verseny Budapesten. Ez volt a kiegészítő 

jövedelmünk, már nem kellett vagont rakni, stb. 

1953-ban jött a hír, jön a Szovjet olimpiai bajnok férfi tornász csapat! Megnézzük, mondtuk 

és mentünk edzőnkhöz, aki egyben a főrendező is volt mindig, hogy szerezzen jegyet. Nem 

lehet, mert azt most a Pártszervek osztják el, megbízható közönség kellett, aki nem fütyül, stb. 

Akkor is bemegyünk, fogadkoztunk. Eljött a nap, irány hárman, majd lesz valahogy alapon. 

Akkor csak a Nemzeti Sportcsarnok volt még. Már a Keleti p.u.-tól államvédelmi kiskatonák 

álltak az úton. gyalogos sehol,csak teherautókon jött a „közönség” (akkori kényelem) 

Befordulva a csarnok elé, csak három-négy bőrkabátos, merevtekintetű ember. Már 

elbizonytalanodtunk. Van Isten. Éppen megérkezett a Sporthivatal autóbusza és éppen leállt 

mellettünk. 

Egymás után szálltak ki a szovjetek, Csukarint, a legmenőbbet felismertük. Mikor a csendben 

lementek a lépcsőn, megszólalt a buszsőfőr:::: ”ezekkel mi lesz?” ...és elkezdte lerakni a fa- 

ládákat (Akkori göngyöleg), melyekben 6-6 db literes szódásüveg volt. Éppen hármat rakott 

le, hárman voltunk. Reflexből felkaptam az elsőt, barátaim ugyanígy. Egy lihegő ügyintéző 

máris terelt minket a folyosón a szovjet elvtársak öltözőjébe!! Puff, már bennt is voltunk. 

Az Olimpiai Bajnok tornászok között!!  Zavartan álltunk,  intettek, hogy üljünk le. Öltöztek és 

közben üvegből itták a szódát! Micsoda fényűző ellátás! És verseny előtt szódavizet? 

Nagyon csendben voltunk, nem tudtuk mi lesz ebből! Halljuk, csapatok kivonuláshoz felállni. 

A szovjetek fegyelmezetten kimentek, a szokott sorrendben. Mi kimentünk utánuk a 

homályos folyosóra. Másik oldalon a magyar csapat. És jött a nemzetközi bíró a mi 

edzőnkkel, egyeztetni a neveket. Mikor meglátott minket, hát-utólag is aggódva-kék-piros-

fehér lett!! 

Magához térve, kis idő után sziszegte::::”a ruszkik után gyertek ki, aztán át a korláton, tovább 

nem érdekeltek....” Így tettünk, a sportinduló zenéjére bevonultunk a szovjetekkel a versenyre. 

Átléptük a korlátot és leültünk a lépcsőre. Senki nem mert szólni, hiszen aki onnan jön, 

Velük!! Az nem akárki! Megúsztuk!!! Az idősek tudják, mi lett volna a sorsunk, ha nem jön 

éppen a BUSZ! Taky Professzortól tudjuk: ”Kollégák, a hülyeség nincs magától, azt csinálni 

kell!!”. 

Voltak szélsőségek az életemben.1950 őszén egy versenyen,melegítés közben elcsúsztam a jó 

indulattal felfényezett linóleum padlón a volt Textil Technikum, ma Prohászka  Iskola 



tornatermében. Akkor még az ETO-nál minden rendezvényre valamelyik társadalmi vezető 

kötelezően ott volt (Egy hét végén legalább öt-hat esemény volt!!!, hiszen húszon felül volt 

csak az ETO-nál a szakosztályok száma!) 

Beütöttem a koponyám, elakadt a levegő. Gellért Józsi Bá’ volt az ügyeletes vezető, aki 

birkózó volt és ismerte az esetet. Visszahozott! Később mondta egyszer:”...volt még három 

slukkod.!”Isten áldja Józsi Bácsi! 

Barátom, Csincsi, aki kiemelkedően szép eredményeket ért el a vitorlázó repülésben, 

elhagyva a tornát, 1954 nyarán odaszólt egy vasárnap: ”Nem akartok jövő vasárnap 

ejtőernyővel ugrani”? -Persze hogy akartunk, mert nem is hittük, hogy lehet. Lehetett. 

Csütörtökön orvosi, szombaton ernyőhajtogatás. Helyszín a mostani Árkád előtt, ahol a 

buszmegálló van! 

Itt volt a klubházuk az ejtőernyősöknek. Vasárnap irány a reptér (MA RÁBA Gyár-AUDI 

van ott!) A szél 20 km/óra felett, kezdők várjanak. Voltunk vagy 80-an, mert mindenhonnan 

a Dunántúlról jöttek első ugrásra. Barátunk ide „csempészett be „minket”.  Délutánra a 

határértékre süllyedt a szélsebesség és kiválasztottak párunkat, hogy ugorhatunk. Fantasztikus 

volt, a teljes tudatlansággal. Az ugrató tiszt beakasztotta a kioldó zsinórt a gép ablak feletti 

függönytartójába, majd mondta:”tessék fiatalember” Kiléptem,leértem,negyven métert húzott 

a kukoricásban az ernyő,mire lefektettem,háborús filmhíradóban látottak alapján. 

Vagyunk, Szabó Lajos Barátommal, élménnyel gazdagabban, de .....azt csinálni kell, mondaná 

Taky proff. 

Az aktív sport, főként a torna sokat segít abban, hogy vállalkozóbb, kezdeményezőbb legyen 

az ember, persze megfelelő irányítás,kontroll mellett!! 

 

Hogyan lettem atléta? 

 

Tudatosan soha nem atletizáltam, nem is képeztek soha ilyen céllal. Volt rendes iskolai 

testnevelés, ennek keretében a helyes járástól, a testtartáson át mindenre figyeltek Tanáraink. 

Görnyedt gyerek nem lehetett! A lányok is inkább kedvelték a sportos, jó alakú fiúkat. Nem is 

hordtunk volna térd alatti gatyát, bő inget, stb. Fordítva, lássák, hogy egészséges vagyok és 

erős. Ez volt a divat, bár csak jönne vissza. Nem csak a lányoknak kell csinosnak lenni. 

Már dolgoztam régen, két Lányomat neveltük. Kisebb, Kati lányomat a Móra Iskolában Röck 

Samu Tanár úr az atlétikára irányította, mert „gyors a válla” Őri László vette kézbe és csinált 

remek kis csapatot. Mivel igazolódott Kati gyors válla, mellyel pl 75 m feletti kislabda 

csúcsot dobott, mint 14 éves úttörő olimpikon, majd bajnok, az ETO-ba irányították, ahol 

gerelyvető lett. 

Itt is szép sikeri voltak. Sokat jártam ki edzéseire a volt, akkor új ETO Stadionba. Itt keresett 

meg az akkori alelnök, Pálmai József és „befűzött” az Atlétikai Szakosztály társadalmi elnöki 

tisztébe. Soha nem gondoltam, megszerettem, bent maradtam a légterében a sportágnak. 

Kiváló edzők dolgoztak itt, szépen fejlődött a szakosztály. Három év alatt az akkori 170 

szakosztályos országos listán a 32-ik helyről a 9-re jöttünk fel. Bontogatta szárnyait a 

középtávfutás, Csoma Ferivel. Keze alatt növekedett a Lukács László által indított Káldy 

Zoltán, majd Rácz Katalin, Bauer Tibor, Bartakovics Andrea, stb. Itt indult Vojta László 

vezető edző (Debrecenből jött) keze alatt Zajovics Csaba és társai. Kitünő gerelyvetők, 

Krausz Ferenc, Temes György, Mészáros Erika, Lányom. Lukács László nevelte Szentesné 

Csehi Andreát kiváló gátassá. Sorolhatnánk tovább az ifiként könnyeden két métert ugró, 

tragikusan lecsúszott és elhunyt Donáth Karcsiig. 

A Szakosztály motorja volt Kovács Gábor, kiváló gerelyvető, aki még levezetésként lányom 

edzőtársa is volt, valamint a szakosztály ügyeinek irányítója, Vojta László vezetőedzősége 

mellett. 



1985-ben végeztünk, 1986 elején a RÁBA elbocsájtotta szakosztályait. Szélnek ment a csapat. 

Aki Győrött maradt, a Győri Dózsában folytathatta. 

Mikor bekerültem az atlétika világába, ismertem fel az akkor már terjedő Recortan jellegű 

műanyag pálya fontosságát. Könnyű volt, mivel a hozzáértők, elsősorban Vojta László már 

építetett Debrecenben pályát, ahol IBV-t rendeztek. Itt indult Szergej Bubka pályája! 

Zászlóra tűztük, hogy legyen ilyen pálya Győrött Annyit forogtunk az ügyben, hogy mi 

terveztük munkahelyemen a nyíregyházi pályát. Igazán komollyá azonban akkor vált a dolog, 

amikor 1998-tól lett Sportminisztérium,ott sportprogram, pályázati lehetőség és. Győrött egy 

sportot szerető alpolgármester, Jungi Csaba vette szárnyai alá az ügyet. Mondhatjuk utólag 

én voltam a „kurbli”, de a motor Jungi Csaba volt. Létrejöhetett 2001-ben a Pálya. 

Tervezője Miklósi Atilla, a TALENT Plan iroda tervezője, Főnöke Lados Péter, aki kitűnő 

gátfutó volt. 

Közben dolgozni kellett, hogy a már 1988-ban kész, Vojta László által ügyesen kilobbizott 

recortan-al burkolt futófolyosó fűthető legyen. Csak tíz év és Balogh József polgármester 

segítő szándéka kellett, hogy némi pénz is ragadjon a szándékhoz. Sok utánjárás és támogató 

megnyerés után az Integrál Clima Kft,ahol nyugdíj után dolgoztam,vállalta a megvalósítást, a 

költség felének átvállalásával. Köszönet ma is érte.! 1998-at írtunk. 

Voltak azért szép évek. A Sidney-i olimpián Földingné-Nagy Judit, Petrhán Barbara Szeglet 

Zsolt Győrből, Németh Roland Sopronból képviselte a sportágat. Sokat nyomott ez is a 

latban, hogy pálya legyen! 

2002-ben a müncheni atlétikai EB-n Németh Roland a leggyorsabb európai fehér atléta, 

végül. Bronzérmes volt, Szeglet Zsolt 5-ik 400 m-en! és indult Földingné és P.Barbara is 

(sérült lett) 

Sok-sok válogatott viadalon képviselte  Győrt  Zajovics Csaba, kiváló sprinterként és magyar 

bajnokként. 

Ha kérdezik, hol az atlétika, hát ezek voltak a múltban, de ma is vannak és lesznek atléták. 

Babos Rita nem csak kiváló edzőként, Férjével, Farkas Rolanddal dolgoznak ezért, hanem 

aktív versenyzőként napjaink legeredményesebb atlétanője Hazánkban. 

1988-ban választottak a megyei Atlétikai Szövetség elnökévé. Egy négyéves ciklus kivé 

telével azóta sem tudok elszakadni. Annyi tény, sokat változtak a körülmények, úgy az 

adminisztrációban, mint szakosztályok számában. Sopron és Győr lélegzik valahogy, alapvető 

anyagi, tárgyi gondokkal, nagy közönyben. 

Élmények is kötnek. Három atlétikai EB.-t láttam Barátaimmal.1990-ben Spiltben (Ma 

Horvátorzság, akkor még „rogyadozó „Jugoszlávia) Itt búcsúzott az NDK és egyesült az 

NSZK-val, és ma egységes Németország. Itt lett 5-ik a női marathonban F.-né Nagy Judit. 

1998-ban Budapesten minden nap 25-30000 ember előtt zajlott a sikeres EB. Gécsek Tibor 

aranyával a kalapácsvetésben és Kiss Balázs olimpiai bajnok bronzával. 

2002-ben Münchenben Lányommal nézhettem az Olimpiai Stadionban (1972 volt) a 

versenyeket, győrieket és soproniakat, hallgathattuk a himnuszt a diszkoszvetés döntő után.! 

1990-ben rendező társai voltunk az akkor lelkesen indult Bécs-Budapest Super marathoni 

versenynek. Fantasztikus összetett és bonyolult munka a pályaútvonal kijelöléstől (tőlünk ered 

a Sopron-Győr szakasz) a biztosításon át a táplálék ellátás beszerzése, csomagolás, kijuttatása, 

szállások, szállítások megszervezése. Csináltuk három évig,ekkor a FŐSZERVEZŐK 

megerősödve, kivették már a kezünkből a megyei szakaszt is és jó üzleti vállalkozássá 

fejlesztették. 

 

Mit csináltam „üres óráimban?” 

A Műegyetem elvégzés után,1956 nyarán kezdtem a munkát. Képzettségem épületgépész 

mérnök, a fűtés-hűtés,energiaellátás, vízellátás stb. területe a szakirány. Nem minden sima az 

életben. Akkor irányítottak, nem kérdezték ki mit akar. Engem Nagykanizsára,holott a Rába 



Gyár még korábban kikért a vagon szerkesztés részére. Nehezen Győrbe jöhettem a Megyei 

Tanácsra,innen augusztusban átjutottam a Gyárba. Egy év után mennem kellett, mert a 

Forradalomba a Munkástanácsban dolgoztam. Két év a Győri Lakkgyárban, innen jutottam 

a Győri Tervező Vállalathoz, ahol 1959 áprilistól 1991 december 31-ig dolgoztam. 

1965-ben gépész szakosztályvető,1971-től irodavezető lettem. Ez az iroda, melyben négy 

szakma volt együtt,kijelölten az ipari tervezésben dolgozott döntően,így a RÁBA Gyár 

minden fejlesztésében is a Csepel Autó, Ikarus, Ganz –Mávag stb mellett. 

1985-től nyugdíjig, mint műszaki igazgató dolgoztam. 

Sok épületben volt részem, Győrött is a Megyei Tanács-Vízügy, a Városháza, az Ifjúsági Ház 

stb. épületgépészetét terveztem többek között. 

Tervezője lehettem a Magvassy Sportcsarnoknak, de részben mozgatója is, hogy legyen. 

Tervezője voltam a már lebontott ETO Stadionnak(fájt a szívem!), a Műjégpálya létrejöttében 

is volt szerepem,mint irodavezető. Mellé képzeltük a fedett uszodát,egyszer az is lesz! 

Belefolyhattam a Móra Iskola létesítésének, annak fedett uszodájának Röck Samu általi 

létrehozásának tevékenységébe. Már nyugdíjasként részt vehettem az Egyetemi Csarnok és 

Termál fürdő gépészeti kivitelezésében. 

Megéltem és része lettem, hogy a korábbi RÁBA üzemekből hogy lett OPEL, AUDI, 

VOGEL_NOOT,hogy került Esztergomba a SUSUKI. Ipartörténet is. 

Visszatekintve,talán ez is szolgálta a sportot,nem csak az a szerencse, hogy mikor az ADY-

várost tervezték, az akkori szabványok szerint és veszélyes technológia miatt a Lakkgyártól 

100 m-es körzetben nem lehetett lakó és közösségi épületet létrehozni. Így lett helye a 

Barátság Parknak. Van szerencse is. 

Hosszú lett,mert én is „hosszú „ lettem. Nem több ez egy embernek, akit kötelességre, 

munkára ,empátiára neveltek életpályájának leírása. Sok-sok millió hasonló van.,ebben egy 

vagyok. 

 

2010. október 14.                                                                    Palla Dénes 

 

 

 

 


