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Népességstatisztikai adatok 

Születési név Nem Szül. Születési hely Nemzetiség Vallás Testvér Apa iskolai végzettsége Saját iskolai végzettség Apa foglalkozása Saját foglalkozás 

Mervó Sándor ffi 1924 Szentendre magyar r. kat. 1 n.a. ipari iskola hentes, mészáros műszerész 

Valentin János ffi 1933 Szentendre horvát r. kat. 1 n.a. ipari iskola kőműves esztergályos 

László 
Magdolna 

nő 1923 Budapest magyar r. kat. 3 érettségi szakközép-iskola. postás postás, 
állattenyésztő, 
revizor 

Horváth Emma nő 1919 Somogytar-
nóca 

magyar r. kat 2 érettségi, gépészeti 
szakiskola 

elemi gépész raktáros 

Bessenyői 
Elvira 

nő 1916 Mándok magyar r. kat. 1 főiskola (kereske-delmi 
akadémia) 

tanítóképző takarékpénztár 
igazgató 

idénymunkás, 
házivarrónő, áruházi 
eladó, osztályvezető  

Bodnár Juliánna nő 1920 Debrecen–
Halápi-erdő 

magyar ref. 4 elemi elemi gazdálkodó háztartásbeli 

Boros Margit nő 1927 Debrecen magyar ref. 5   analfabéta elemi cseléd (parádés 
kocsis) 

háztartásbeli 

Molnár Katalin nő 1925 Debrecen magyar ref. 2 n.a. polgári, ápolónő képző tisztviselő ápolónő 

Néray Vilmos ffi 1919 Székely-
udvarhely 

magyar evang
é-likus 

1 érettségi (hadapródi 
iskola) 

Ludovika Akadémia katonatiszt katonatiszt, 
bányász, 
bérelszámoló 

Németi László ffi 1929 Magyar-
homorog 

magyar ref. 5 n.a. egyetemi diploma kerékgyártó minisztériumi 
referens, 
főosztályvezető, 
jogtanácsos 

Rózsa Irén nő 1923 Pécs magyar r. kat - ipariskola hat elemi szabósegéd könyvkötő, gyári 
munkás, színházi 
öltöztető 

Fahidi Éva nő 1925 Debrecen magyar izr.,    
r. kat. 

1 n.a. érettségi, külkereskedelmi 
iskola? 

fakereskedő külkereskedő 

Szász Ilona nő 1923 Debrecen magyar ref. 2 ipari iskola hat elemi asztalos, kádár háztartásbeli 

Sinka György ffi 1927 Kisvárda magyar ref. 7 lelkész-képző tanító- és tanárképző 
főiskola 

ref. lelkész testnevelőtanár 

Szipál Márton ffi 1924 Szolnok magyar r. kat. 2 fényké-pész iskola,  érettségi fényképész fényképész 

Hamerli Antal ffi 1934 Pécs magyar r.kat. 1 kereske-delmi isk. gépipari technikum kereskedő szakmunkás, 
gyáregység vezető 

Ács Margit nő 1929 Pécs magyar r. kat. 3  ipari iskola tanítóképző MÁV irodai tanár, iskolaigazgató  
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Születési név Nem Szül. Születési hely Nemzetiség Vallás Testvér Apa iskolai végzettsége Saját iskolai végzettség Apa foglalkozása Saját foglalkozás 

alkalmazott 

Asztalos Zoltán ffi 1926 Debrecen magyar ref. 2 polgári iskola Református Teológiai 
Akadémia 

kádármester ref. lelkész 

Toókos Ildikó  
nő 

1924 Budapest magyar ref. 3 Ludovika Akadémia érettségi katonatiszt háztartásbeli 

Bakóczy László ffi 1923 Debrecen magyar ref. 2 elemi iskola közgazdasági technikum csizmadia kereskedő 

Papp Viola nő 1913 Kézdialmás magyar r.kat 4 tanítóképző főiskola kántor-tanító tanár 

Zsámár József ffi 1925 Budapest magyar r. kat. 1 jogi doktorátus műegyetemi diploma minisztériumi 
osztályvezető 

gépészmérnök 

Mócsai László ffi 1930 Szentendre magyar r. kat 1 4 elemi szakközép-iskola hentes, 
villanyszerelő 

szakmunkás 

Balalik István ffi 1931 Szentendre magyar r. kat 2 4 elemi 8 elemi cipész bet. munkás 

 


