
„„ Nemcsak a 20   Nemcsak a 20   

éévesekvesekéé a vila viláágg…”…”



1946. december 21946. december 2--áán megn megéérkeztemrkeztem……



Sajnos a gyermekSajnos a gyermekéévek vek 

gyorsan elszgyorsan elszáálltaklltak ……



…… ma mma máár r 

csak szcsak széép p 

emlemléékek.kek.



MM áár akkor is r akkor is 

fontos volt a fontos volt a 

sport.sport.



Itt mItt m éég jg jááttéékoskkoskééntnt……



……de egykettde egykettııre edzre edzıı lett bellett belıılem!lem!



MM éég g 
Fazekassal Fazekassal 

is is 
jj áátszottam!tszottam!



7070--es es éévek elejvek elejéén szn száázakat vezzakat vezéényeltem.nyeltem.



EttEtt ııl a perctl a perctııl ml máár mr máásokrsokróól l 

is gondoskodnom kellett!is gondoskodnom kellett!



MegtalMegtalááltam ltam ééletem pletem páárjrj áát!t!



19731973--ban ban 

megszmegszüületett Pletett Pééter fiamter fiam……



…… mméérnrn öök lett,  k lett,  

majd        majd        

megnmegnııssüültlt ……



…… éés megajs megajáándndéékoztak koztak 

hhááromrom

gygyöönynyöörrőő unokunokáával!val!



SSáárara



LucaLuca



éés Borkas Borka



19741974--ben ben 

megszmegszüületett leletett leáányom, Rennyom, Renáátata……



…… aki stewardesskaki stewardesskéént dolgozik,nt dolgozik,

s ma ms ma máár boldog felesr boldog feleséég.g.



MunkMunk áássssáágomgom



DiplomDiplomáát szereztem a t szereztem a TFTF--enen

1971. szeptember 101971. szeptember 10--één.n.



ElsElsıı ééveim    veim    

az iskolaz iskoláában.ban.



MM éég sportpg sportpáálylyáát is t is ééppíítettem az tettem az úúj iskola j iskola 
mellmelléé!!



VezVezéérkari frkari f ıınnöökkkk éént 1993nt 1993--banban
(a sportt(a sporttááborban)borban)



MM áár tr t ööbb bb 

osztosztáályt lyt 

elballagtattam.elballagtattam.



NapjainkbanNapjainkban



Vittem egy csapatot a KVittem egy csapatot a Köölni dlni dóómhozmhoz……



…… éés Hollandis Hollandiáába is.ba is.



Ahol megint csak Ahol megint csak één voltam a fn voltam a fıınnöök!k!



A munkA munkáámban fontosnak tartottam mban fontosnak tartottam 
az az öösszefogsszefogáást st ……



…… a a 

jj óókedvet kedvet ……..



…… éés a  s a  

popoéénokat  nokat  

is!is!



ÚÚszszóótanfolyamot is vezettemtanfolyamot is vezettem……



…… ahol nahol nééha nagyon elfha nagyon elfááradtam radtam ……



…… de mindig de mindig úújult erjult er ııvel folytattam vel folytattam 
tovtováább!bb!



IgazgatIgazgatóókkéént sokfnt sokfééle le 

feladatot vfeladatot véégeztemgeztem



HaydnHaydn--fa fa üültetltetéésséében segben segéédkeztemdkeztem……



RRéészt vettem a felszt vettem a felúújj íított posta tott posta áátadtadáássáánn……



…… éés megemls megemléékeztem a Haydn keztem a Haydn 
kkóórusrrusr óól.l.



ÁÁpoltam a kapcsolatokat poltam a kapcsolatokat 
MillingennelMillingennel ……



…… éés s 

DDüürbheimmelrbheimmel..



TTööbb dbb dííjat osztottam kijat osztottam ki……



…… éés s ……



…… kaptam is kaptam is ……



…… ttööbbet.bbet.



LegszLegszíívesebben a gyerekekkel vesebben a gyerekekkel 

foglalkoztamfoglalkoztam……



Oktattam Oktattam ııket ket ……



…… karkar áácsonykor osztoztam csonykor osztoztam 
öörr öömmüükben kben ……



…… tantanééveket veket 

nyitottam nyitottam ……



…é…és zs záártam.rtam.



Ezzel bEzzel búúcscsúúzom zom 

TTııletek:letek:



„„ Isten Isten ááldja a fertldja a fertııdi iskoldi iskoláát!t! ””



KK ööszszöönnüünk mindent Igazgatnk mindent Igazgatóó ÚÚr!r!


