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1944 utolsó napjaiban a Vörös Hadsereg civilek tízezreit hurcolta többéves kényszermunkára a Sz
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ba állítólagos német származásuk okán. Az embertelen körülmények miatt az elszállított nők

mintegy egyharmada életét vesztette a fogság éveiben. A deportálások tényét a rendszervált

teljes titoktartás övezte, s az átfógó, több szempontot érvényesítő tudományos feldolgozás azóta

magára. E kötet a köznyelvben csak „malenkij robot”-ként ismert esemény részleteit tárja fel M
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szág deportálásban érintett összes régiójában. Olyan alapvető kérdésekre keres és ad választ, min

Donnerstag, 5. November 17 Uhr

mikor, pontosan milyen szempontok alapján és hány főt hurcoltak el, illetve a szovjet katonák mel
szerep jutott a magyar közigazgatásnak az akció végrehajtásában.

Márkus Beáta (1988) PhD, történész, a PTE BTK Történettudományi Intézet Német Tör
Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék oktatója.

Korábbi kötete: „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban”. Magyarországi néme
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kényszermunkán 1944/1945-1949. Pécs, 2013.

Kellerei Neuperger, Bóly

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Pécs, Munkácsy-Str. 8
Tel./Fax: 72/332-515
E-Mail: info@lenau.hu
Webseite: www.lenau.hu
www.facebook.com/LenauHaus
Instagram: #meinlenau
Um den Sicherheitsmaßnahmen bzgl. der aktuellen Corona-Pandemie gerecht zu werden, sind
unsere Veranstaltungen anmeldepflichtig!
Anmeldung unter Tel: +36 72 332 515 oder per
Mail: info@lenau.hu möglich.
Eintritt nur mit Mund- und Nasenschutz möglich!

Montag, 2. November 16 Uhr
ÖKUMENISCHE GEDENKFEIER FÜR DIE OPFER DES ZWEITEN
WELTKRIEGES UND DER GEWALTHERRSCHAFTEN
Die Gedenkrede hält Johannes Haindl – Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland
in Budapest.
Ort der Gedenkstunde ist der
deutsch-ungarische
Soldatenfriedhof in Fünfkirchen.
Es wirkt die Ritter Kapelle
aus Arpad/Nagyárpád mit.
Mitorganisator ist die Deutsche Selbstverwaltung Fünfkirchen

Donnerstag, 5. November 17 Uhr

Samstag, 21. November 17 Uhr

Buchvorstellung
DR. MÁRKUS BEÁTA: „CSAK EGY CSEPP NÉMET VÉR“
A német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországról 1944/1945
Dieser Band untersucht
MEGJELENT ÉS RENDELHETŐ
detailliert die Ereignisse des sogenannten
Márkus
„malenkij robot“ in alBeáta
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Fragen - wo, wann, geA német származású civilek
Szovjetunióba deportálása
nau aus welchen GrünMagyarországról 1944/1945
den die Betroffenen
verschleppt
worden
sind, und welche Rolle
die ungarische Verwaltung in der Umsetzung
der Aktion, neben den
sowjetischen Soldaten
gespielt hat.
Die Monografie wird
Megrendelés:
von Dr. Ágnes Tóth in
w w w . k r o n o s z k i a d o . h u
ungarischer
Sprache
vorgestellt.
…
WICHTIG!
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist an Registration gebunden.
Anmeldungen bis zum 4. November per Mail oder per Telefon möglich.
Heinek Ottó Díjjal
kitüntetett munka

DEUTSCHSPRACHIGE HEILIGE MESSE

B/5, 472 oldal, keménytáblás, cérnafűzött,
6 térképpel

1944 utolsó napjaiban a Vörös Hadsereg civilek tízezreit hurcolta többéves kényszermunkára a Szovjetunióba állítólagos német származásuk okán. Az embertelen körülmények miatt az elszállított nők és férfiak

mintegy egyharmada életét vesztette a fogság éveiben. A deportálások tényét a rendszerváltásig szinte
teljes titoktartás övezte, s az átfógó, több szempontot érvényesítő tudományos feldolgozás azóta is váratott
magára. E kötet a köznyelvben csak „malenkij robot”-ként ismert esemény részleteit tárja fel Magyaror-

Comicwettbewerb
MEINE PLASTIKFREIE OMA
Ein Wettbewerb für
Comiczeichner/innen
zum Thema Umweltschutz wurde ausgeschrieben. Wie sparsam
unsere Großeltern lebten, weniger Müll produzierten, wie sie ohne
Plastik und Billigwaren,
und sogar ohne Auto
zurecht kamen – darum geht es in unserem
Comicwettbewerb. Die
fertigen Werke sind
mit Namen, Alter und
Schule bis zum 30. November an czenthe@ifa.de oder an das Lenau Haus (7621 Pécs, Munkácsy u. 8) einzusenden. Je lustiger die Geschichten werden, umso besser!
Hauptgewinn ist ein Fahrrad!
Das Projekt wird durch das Goethe-Institut Budapest gefördert.

szág deportálásban érintett összes régiójában. Olyan alapvető kérdésekre keres és ad választ, mint hogy hol,
mikor, pontosan milyen szempontok alapján és hány főt hurcoltak el, illetve a szovjet katonák mellett milyen
szerep jutott a magyar közigazgatásnak az akció végrehajtásában.

Márkus Beáta (1988) PhD, történész, a PTE BTK Történettudományi Intézet Német Történelem és

Ort: Franziskanerkirche
Ferencesek Str. 37
7624 Pécs/Fünfkirchen
Es wirkt der Chor aus Mohatsch mit.

Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék oktatója.

Korábbi kötete: „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban”. Magyarországi németek szovjet
kényszermunkán 1944/1945-1949. Pécs, 2013.

Donnerstag, 12. November 17 Uhr
Deutschklub
DEUTSCHER LIEDERABEND
Die Mitglieder des
Deutschklubs treffen
sich – wie immer – in
den Pfälzer Stuben.
Nicht nur Wein und
Gebäck, sondern auch
die Perlen der ungarndeutschen
Liedersammlung
„Heimatklänge“ von Prof. Karl
Vargha werden nicht
fehlen.

Freitag, 27. November 17 Uhr
Deutschklub
KATHREINABEND
„Kathrein
schließt
Bass und Geigen
ein!“ unter dem
Motto des alten
Sprichwortes trifft
sich der Deutschklub in den Pfälzer
Stuben zu einem unterhaltsamen Abend
und zur Einstimmung auf die Adventszeit.

