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Hi1 werd geboren 20 augustus 1913 in Buda· 
pest, Hongarije. Hij overleed 18 december 
1997 in 'De Oldenhove' te Losser, op de 
leeftijd van 84 jaar. Na de uitvaart in de 
Antoniuskerk te Oldenzaal hebben we zijn 
lichaam te rusten gelegd op de begraaf· 
plaats aan de Hengelosestraat te Oldenzaal, 
22 december 1997. 

Stefan was een markant persoon, een ge· 
schikte pa, een kerel met karakter Boeken 

bieden te weinig ru imte om al zi1n levens· 
omstandigheden te verhalen en onder woor· 
den te brengen. Wij kunnen slechts achter 
stille woorden zijn leven vermoeden, in be· 
wondenng en dank. 

Hoe hij als kind in Hongarije opgroeide en 
de eerste wereldoorlog in onzekerheid en 
gemis moest meemaken. 
Ook hoe hij als 20-jarige samen met zijn 
broer de weg naar Nederland ging, hoe hij 

ervoor werkte zonder er bij neer te vallen. 
Ook hoe hij zich inzette voor vluchtelingen, 
de Hongaren die in '56 hier kwamen. 
Hi1 was een man met een enorme inzet, hoe 
hij zich opwerkte bij Gelderman. 
Bij hem was het aanpakken, improviseren 
en niet opgeven. Hoe hij z11n gezin van de 
grond kreeg, een café opbouwde en een 
camping aan de gang kreeg. 

Hij was een kameraad door dik en dun, op· 
recht. die gehinderd werd door bureaucra· 
tie en ambtenari j. 
Hij was juist een man die ruimte bood, zelfs 
als het misliep. Je kon altijd bij hem terecht. 
Hi1 kende begrip. 

Hij had graag nog veel meer gewild en ge· 
daan met zijn brede interesse voor sterren, 
geschiedenis en heelal. Geen wonder dat 
je door zo 'n man geboeid wordt, dat je trots 
bent zo'n vader gehad te hebben. 

Twee 1aar voor zijn sterven lrof ook hem het· 
zelfde bittere lot als moeder. zijn vrouw: af· 
hankehjk en hulpbehoevend. 
Hij heelt het waardig doOl"staan. Hij heelt 
zoveel geleefd, dat het ons te boven gaat. 

God zij dank voor deze mens. 


