
#:::ti,ffiÁ Troüalo§tuáarnáayi Tnt . 3.';|x',1; Klaeszikus .oeatál3ir

rön,zsLAp

Név (előző, leánykori), §ZÖr_énYt 1láSzlÓ

Születési hely és idő:

Budapost L94:5 ev raárc_íua no22 nap

Lakcim (telefonszám) :

Bu6ep€_s_t_ YJ tH épköztáreas_á6 u. 7.
4261'o34

SzeméIyi igazolv ány száma :

Aü- rv. 2Lo13_9 |

Munkaviszottya:

Főfoglalkozáso, i,ntézet1 Gyabrrrak
MásodáJlású: 4Ínae9ll

Belépés kelte:

195S_tsaep_tembe_r 1,

Beosztása:

intér"etí _&;ra-

koínok

I{inevezés, átsorolás kelte: Erkölcsi bizont'ítvány szálna, kelte, kiállító hatóság meg-
nevezése:

hí- lzlv/iti7/
h7 ! *e1 Rhp,

Családi ál|apota:

nőtlen

Házastársa neve: Házastárs munkahelye:

Beosztása:

Gyermekei neve és szüIetési éve:

Anyja neve:

ffaoarász Trén
Apja neve: §aÖrénYt Lágzló
Foglalkozása : mÜsaakl"t _tieztví gelő_

Szülők vagyoni állapota
a felszabaÖirláselőtt: Va$YOntalan
és után:: l.l&...,... . ,,..,.

Saját vagyoni állapota
a íelszabadulás elótt:

,és után: Ya€y$stalan
Legmagasabb iskolai végzettsége (egyetem, fóiskola, szak megnevezése):

EIlrE Böleeészéttttdordányl" Kar letin*söyö8 tanár és 1ranl,eta

Oklevél kelte, száma: 1969, január 10: l4a§/19_68!

szűkebb szakterülete: A rrríII száaa&J. lattnsa5 }nrtatása

Tanult mestersége, vat<t<Opzettsé*., .*rnn Oeor.'a.n*., rtOzápisko}ai i""a"



tlt_l'§j.}!fA. rroüalo§tucnrnányi Tnt. 9^'^"1il_{: Klaes_uikue.."oeatál,yTanszék: Csoport:

rÖnzsLAP

Név (előző, leánykori), §ZÖr_én$_t T;ágZ]"_Ó

Születési hely és idő:

Buctapaet .
j.9e5 ev lnáreiu,g no22 nap

Lakcím (telefonszám):

Buáape_e_t Vl r§ é ptö_z!ále as_ág

a26_:a34

1 Személyi igazolvány száma:

u.7. Aü:TV?2IOl7|9. 
.

Munkaviszonya:
lntézetírologlalkozasu:

Másodállású: Bi$§sqR

Gyakornok
Belépés kelte:

19_68. aa_e_pte_mber l,

Beosztása, I Kinevezés, átsorolás kelte:

intézet1 6ya: i

lkornok 
l

Erkölcsi bizonfltvány száma, kelte, kiállitó hatóság meg-
nevezése:

47 1 4z2qi!:!i| _

i_____
Családi állapota:

nőtlen

Házastársa neve:

Születé§i helye:

Ideje:

Házastárs munkahelye:
i

l

i

i

I

I Beosztása:
I

Gyermekei neve és szüIetési éve:

Anyja neve:

H.aoaráe a íyág
Apja neve: §_ZÖrénYl T,áezló

Foglalkozása : nÜsaaklt _t1sz_t_víselő

Szülők vagyoni állapota
a felszabadulás előtt:

és után::

va8]rontalalt
üÉlr.

Saját vagyoni állapota
a felszabadulás előtt:

,és után:
yafiyoatelan

Legmagasabb iskolai végzettsége (egyetem, főiskola,

Et?_E Bölceésa€ttudomány1 Kar
oklevél kelte, száma: 1969 ! 

j atruár lfi :

szak megnevezése):

1atin-görö6 tanár és íranJ"gta
14081_196_8l

§zűkebb szakterülete: A XVIII SaáZadÍ

Tanult mestersége, *"UUUor.''rn*., .*réi Uior.i'ré*.,

latlnság }nrtatása

XOuepiskolai tarrar

--"-T-


