
 
 
 

Családfa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apa 
 

Sternberger Jakab 
1878–1934 

Anya 
 

Sternberger Jakabné  
(szül. Krausz Henrietta) 

1879–1926 

Apai 
nagyapa 

 
Sternberger 

Ignác 
?–? 

Apai nagyanya 
 

Sternberger Ignácné 
(szül. Weisz Mária) 

1855–1933 

Anyai 
nagyapa  

 
Krausz 

Ábrahám 
?–? 

Gyermekek 
 

Ozorai Ágnes Katalin 
1951 

Ozorai Péter 
1956 

Házastárs 
 

Ozorai Sándor 
1923–2002 

Klein György 
1922–? 

Interjúalany 
 

Ozorai Sándorné  
(szül. Sternberger Ida) 

1923 

Testvérek 
 

Sternberger Jenő  
1903–1979 

Lőwinger Lajosné 
(szül. Sternberger Teréz) 

1904–1944 
Sternberger Sándor 

1910–1971 
Weisz Sándorné 

(szül. Sternberger Irén) 
1915–1944 

Stern Sándorné 
(szül. Sternberger 

Erzsébet) 
1920–1990 

Anyai 
nagyanya  

 
Krausz 

Ábrahámné (szül. 
Brandl Teréz) 

?–? 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Ozorai Sándorné (szül. Sternberger Ida)rné ül. Sternberger Ida) 

1923 

 

Születési hely és idő 

Jánosháza (Vas vm.), 1923 

 

Hol élt még? 

Sümeg (1939–1940), Budapest (1941-től), Szigetszentmiklós (1953-tól) 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi és különböző tanfolyamok 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: bolti eladó, éttermi felszolgáló 

A háború után: KÖZÉRT-pénztáros, gépkocsi-előadó, szállításvezető-helyettes  

 

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei 

gyermekkorában? 

Neológ család, a szombatot és a nagyobb ünnepeket mindig megtartották. Az 

édesanyja kóser háztartást vezetett, sakternál vágatták az állatokat, de az apa és 

ő szerette, megette a disznóhúst is.   

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Kicsit angolul, németül és héberül 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház, gettó: Budapest 

Munkaszolgálat: Székesfehérvár mellett, Dinnyésen 

Koncentrációs tábor: Bergen-Belsen (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, férjhez ment, 2 gyereket szült. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Sternberger Jenő  

Lőwinger Lajosné (korábban: Lőwinger Jenőné) (szül. Sternberger Teréz) (1. 

férj meghalt tébécében, 2. férj az első férj öccse)  

Sternberger Sándor 

Weisz Sándorné (szül. Sternberger Irén) 

Stern Sándorné (szül. Sternberger Erzsébet) (zsidó név: Szórele) (A férj a 

mostohaanya testvére volt.) 
 

Születési hely és idő 

Jenő: Jánosháza (Vas vm.), 1903 

Teréz: Jánosháza (Vas vm.), 1905 

Sándor: Jánosháza (Vas vm.), 1910 

Irén: Jánosháza (Vas vm.), 1915 

Erzsébet: Jánosháza (Vas vm.), 1920 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Erzsébet: polgári iskola 

A többiről sincs adat 

 

Foglalkozás 

Jenő: bádogos-lakatos, vízvezeték-szerelő, gyümölcsszállítással is foglalkozott 

(bérelt teherautóval) 

Teréz: bádog- és zománcáru-kereskedésük volt  

Sándor: a háború előtt: villanyszerelő, mozigépész, gyümölcsszállítással is 

foglalkozott (bérelt teherautóval); a háború után: műszaki bolt vezetője 

Irén: háztartásbeli 

Erzsébet: háztartásbeli, eladó, pénztáros, varrónő 

 

Hol él/élt?  

Jenő: Jánosháza 

Teréz: Jánosháza 

Sándor: Jánosháza 
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Irén: Jánosháza 

Erzsébet: Jánosháza 

 

Hol élt még? 

Jenő: – 

Teréz: –  

Sándor: – 

Irén: – 

Erzsébet: Kővágóörs, Keszthely 

 

Gyerekek? 

Jenő: István (sz. 1939) és László (sz. 1938) az első, Bernstein Katalinnal kötött 

házasságból – mindhárman (a két gyerek és az anyjuk) elpusztultak a deportálás 

során; Katalin, István (mindketten az USA-ban élnek) a második, Krausz Terézzel 

(anyja egyik testvérének, Krausz Istvánné, szül Krausz Irmának a lánya) kötött 

házasságból; a háború után kötöttek házasságot, miután mindketten visszatértek 

a koncentrációs táborból.  

Teréz: első házasságban (Lőwinger Jenő) Katalin (sz. 1926); második 

házasságban (Lőwinger Lajos) Magdolna és Ferike (sz. 1935) – mindhárom 

gyerek elpusztult Auschwitzban 

Sándor: Judit (fogorvos, Balatonkenese) 

Irén: Katalin – elpusztult Auschwitzban 

Erzsébet:  Julianna (Budapesten él), Miklós (Keszthelyen él) 

 

Halálozási hely és idő 

Jenő: Szombathely (Vas m.), 1979 (Jánosházán élt.)  

Teréz: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Sándor: Szombathely (Vas m.), 1971 (Jánosházán élt.)  

Irén: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Erzsébet: Szombathely (Vas m.), 1990 (Keszthelyen élt) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Klein György (1. házasság: 1946. augusztus – 1947. február) 

Ozorai Sándor (2. házasságkötés: 1948) (Apja vasutas volt, anyja családja 

földműves.) 

 

Születési hely és idő 

György: hely ismeretlen, 1922 (Szlovákia) 

Sándor: Dombóvár (Tolna vm.), 1923 

 

Hol élt még? 

György: Csehszlovákia, Izrael, Budapest 

Sándor: Budapest, Szigetszentmiklós 

 

Zsidó származású? 

György: igen 

Sándor: nem  

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

Iskolai végzettség 

György: nincs adat 

Sándor: fémipari szakiskola (Pécs) 

 

Foglalkozás 

György: nincs adat 

Sándor: a II. világháború előtt: a Dunai Repülőgépgyárban technikus 

             a II. világháború után: a Csepel Autógyárban technikus 

 

Halálozási hely és idő 

György: nincs adat 

Sándor: Szigetszentmiklós, 2002 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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György: Tamás nevű testvére valószínűleg Izraelben él. 

Sándor: Erzsébet nevű testvére 1925-ben született Dombóváron, férjhez ment 

Szabó Lajoshoz, 1947-ben született Márta nevű gyerekük, 1958-ben Lajos nevű. 

Mindig háztartásbeli volt. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Ozorai Ágnes Katalin (1. házasságban: Hrazdira Gusztávné ; 2. házasságban: ?) 

Ozorai Péter 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

A gyerekek, az unokák, a dédunokák mind meg vannak keresztelve, katolikusok.  

 

Születési hely és idő 

Ágnes: Budapest, 1951 

Péter: Budapest, 1956 

 

Hol élt még? 

Ágnes: Szigetszentmiklós 

Péter: Szigetszentmiklós 

 

Iskolai végzettség 

Ágnes: mezőgazdasági technikum, egészségügyi tanfolyamok 
Péter: műszaki egyetem 

 

Foglalkozás 

Ágnes: tisztviselő 
Péter: mérnök, gépalkatrészeket gyártó kft. tulajdonosa  

 

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)? 

Ágnes: Beáta (1977), vámügyintéző, házas, két fiú (Dávid, 2002; Martin, 2004) 

           Emese (1981), tisztviselő, hajadon 

Péter: Zsófia (1986), főiskolai hallgató  

          Judit (1988), gimnazista 

          Dénes (1990), gimnazista  



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Sternberger Jakab 

 

 

Születési hely és idő 

Milej (Zala vm.), 1878 

 

Hol élt még? 

Rózsásszeg (Zala vm.) kb. 1885-től, Jánosháza (Vas vm.), kb. 1901/2-től 

 

Halálozási hely és idő 

Jánosháza (Vas vm.), 1934 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Cipészsegéd, fuvarozó saját gépkocsival 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, a szombatot és a nagyobb ünnepeket mindig megtartotta. A felesége 

kóser háztartást vezetett, sakternál vágatták az állatokat, de szerette a 

disznóhúst is. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. Honvédség, I. világháború, frontszolgálat (olasz front), kitüntették. 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Spitzer Irma  

 

 

Milej (Zala vm.), 

1881/2 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Szakácsnő Nem volt Nem volt 

gyermeke. 

Kitért 

Fürst Sándor 

 

Rózsásszeg (Zala 

vm.), 1886 / ?, 

1944 

Munkaszolgálat  

Nincs adat Volt házastárs, 

nincs adat 

Fiú Nem volt vallásos 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Sternberger Ignác 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nagylengyel (Zala vm.), Milej (Zala vm.)  

 

Halálozási hely és idő 

Milej (Zala vm.), kb. 1880 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Sternberger Ignácné (szül. Weisz Mária) (Volt egy második férjem Spitzer ?, és 

egy harmadik férje is, Fürst ?. (Mindhárom férje meghalt, a 3. 1930 körül.) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1855 

 

Hol élt még? 

Nagylengyel (Zala vm.), Milej (Zala vm.), Rózsásszeg (Zala vm.), kb. 1885-től,  

Jánosháza (Vas vm.), kb. 1930-tól 

 

Halálozási hely és idő 

Jánosháza (Vas vm.), 1933 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Szülőanya: Sternberger Jakabné (szül. Krausz Henrietta)   

Mostohaanya (4 éves korától nevelte, anyjának tekinti): Sternberger Jakabné 

(szül. Stern Katalin) (A szülőknek szatócsboltjuk, kocsmájuk és földjük volt.) 

 

Születési hely és idő 
 
Szülőanya: Homokbödöge (Veszprém vm.), 1879  

Mostohaanya: Zalagyömörő (Zala vm.), 1892 körül 

 

Hol élt még? 

Szülőanya: Jánosháza (Vas vm.) 

Mostohaanya: Jánosháza (Vas vm.), kb. 1927–1939 között 

 

Halálozási hely és idő 

Szülőanya: Jánosháza, 1926 (hetedik gyermekének szülésébe halt bele a 

gyerekkel együtt) 

Mostohaanya: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat egyikükről sem. 

 

Foglalkozás 

Szülőanya: szakácsnő, majd háztartásbeli 

Mostohaanya: háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szülőanya: neológ család, a szombatot és a nagyobb ünnepeket mindig 

megtartották. Otthon kóser háztartást vezetett, sakternál vágatta az állatokat.  

Mostohaanya: nincs adat 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Szülőanya testvérei 

Krausz Istvánné 

(szül. Krausz 

Irma) 

?, ? / ?, ? 

Mihályfán (Zala 

vm.) laktak. 

Háztartásbeli Krausz István Teréz  

(Sternberger Jenő 

felesége lett)  

Miklós 

István 

Nincs adat 

Horváth Jánosné 

(szül. Krausz 

Háni) 

?, ? / ?, ? 

Jánosházán (Vas 

vm.) éltek. 

Nincs adat Horváth János, 

cigány 

származású 

muzsikus 

Mária  

Teri 

Nincs adat 

Krausz Ilonka 

 

 

?, ? / ?, ? 

Győrben lakott, 

deportálták 

Bergen-Belsenbe 

Nincs adat Stockner ? Piroska 

Manci – már a 

háború előtt 

kivándorolt 

Palesztinába 

Erzsi 

Teri 

Mindegyiküket 

Bergen-Belsenbe 

deportálták, 

túlélték, 

kivándoroltak 

Izraelbe. 

Nincs adat 

A mostohaanyának 4 lány- és 4 fiútestvére volt: az egyik lány fehérmenű-varrónő volt, a másik az üzletet vezette, 

a harmadik felsőruhaszabó volt, a férfiak gazdálkodók voltak. Az összesen 9 testvér közül csak 3 férfi, valamint az 

egyikük felesége és lánya élte túl a deportálást. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Krausz Ábrahám – csak annyi tudható róla, hogy mielőtt Jánosházán letelepedett, 

a Veszprém vm.-ben lévő Homokbödögén élt, iparos volt, magyar anyanyelvű és 

még 1923 előtt meghalt. 

 

 

 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Krausz Ábrahámné (szül. Brandl Teréz) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Homokbödöge (Veszprém vm.), Jánosháza (Vas vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 
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Mennyire volt vallásos?  

Ortodoxok voltak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Brandl Béla 

 

?, ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Kővágóörsön 

(Zala vm.) éltek. 

Szódagyáros ? Szidónia Lajos 

Sándor – még a II. 

világháború előtt 

kivándorolt az 

Egyesült 

Államokba. 

Ortodox 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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