
 

 

 

  

Varga Magdolna 

1947-2022 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Varga Magdolna született Gergátz Magdolna 2022. június 11-én 

váratlan hirtelenséggel elhunyt. Magdolna Lövőn született 1947. augusztus 25-én, édesapja +Gergátz 

Sándor, édesanyja +Galavics Ágnes. 1955. június 4-én Gergátz családot Tiszagyulaházára telepítették ki. 

1957 márciusában, az elbukott forradalom után, akkor már életveszélyes körülmények között, a család 

Ausztriába menekült. Menekülttáborokban laktak Eisenstadtban és Klosterneuburgban, s csak 1959-ben 

sikerült emigrálni az Egyesült Államokba és New Brunswickon telepedtek le. Magdolna a New Brunswick-

i Szent László iskolában, a Hétvégi Magyar Iskolában, a helyi gimnáziumban és Drake Kereskedelmi 

iskolában folytatta tanulmányait. A Magyar Bankban dolgozott majd élete végéig sikeres magyar 

ingatlanügynök volt a Golden Key Realty vállalatnál. 

 

Magdi, ahogy mindenki ismerte, a magyar közösség segítőkész és lelkes tagja volt.  Egész életében 

keményen dolgozott családjáért és közösségéért, hűségesen végezte Isten munkáját, miközben másokat 

is szolgálatra késztetett maga körül. Mint cserkészvezető, egy felnövekvő új generációnak volt 

példaképe. Szeretett kertészkedni, gyönyörű virágai voltak, melyeket az őzek is nagyon kedveltek. Ő volt 

a család központja és összetartó ereje. Szerető feleség volt, elképzelhető legjobb édesanya, odaadó 

nagymama, törődő testvér, nagynéni, keresztanya és sokaknak odaadó barátja. Állandó optimista volt, 

akinek a nevetése örökre velünk marad. 

  



A magyar cserkészetben találkozott a férjével, 1970. február 28-án házasodtak össze. Először New 

Brunswickon laktak, majd Piscataway, NJ-be költözködtek. Házasságuk 52 évig tartott. 

  

Gyászolja férje Varga Gyula, gyerekei Ifj. Varga Gyula és felesége Varga Chilla, Varga László és férje Joel 

Pacheco, Varga Imre és felesége Varga Katelyn, Vazan Ildikó és férje Sean Vazan, bátyja Gergátz István és 

felesége Bika Julianna, három gyönyörű unokája Varga Lívia, Varga Ádám, Vazan Cecília és az útban levő 

következő unoka, valamint széleskörű rokonsága közelben és messzi távolban. 

 

A virrasztás 2022. június 21-én, kedd délután 4 órától 8 óráig lesz a Gleason Funeral Homeban, (1360 

Hamilton Street, Somerset, NJ). Másnap szerdán 11.00-kor halottunk lelki üdvéért magyar misét 

mondanak a Szent László templomban (213 Somerset St. New Brunswick, NJ). A misét fogadás követi az 

Magyar Amerikai Atléta Klubban (233 Somerset Street, New Brunswick, NJ). Ugyanaznap szülőfalujában, 

Lővőn is megszólalnak a harangok érte. Halottunk hamvai a New Brunswick-i St. Peter temetőben 

lesznek elhelyezve. Virágok helyett kérjük ajándékozzanak a cserkészeknek Hungarian Scouts New 

Brunswick Troops 5&41 (109 Wynnwood Ave. Piscataway, NJ 08854). 

 

Magdalene Varga 

1947-2022 

 

It is with profound sadness that we share the sudden and unexpected passing of Magdalene Varga (born 

Magdolna Gergátz) on June 11, 2022. She was born in Lövő, Hungary on August 25, 1947, the daughter 

of the late Sándor and Ágnes (née Galavics) Gergátz. On June 4, 1955, the Gergátz family was deported 

to Tiszagyulaháza, Hungary. In March, 1957, after the failed Hungarian Revolution of 1956, they escaped 

to Austria under harrowing circumstances and stayed in refugee camps in Eisenstadt and 

Klosterneuburg. The family eventually emigrated to New Brunswick, NJ in 1959. Magdalene attended St. 

Ladislaus School, New Brunswick High School and Drake Secretarial School. She worked as a teller at 

Magyar Savings and Loan. Later, and for the rest of her life, she worked for Golden Key Realty as one of 

Central New Jersey’s favorite real estate agents. 

 

Magdi, as many knew her, was a devout member of St. Ladislaus R.C. Church in New Brunswick. As a 

pillar of the New Brunswick Hungarian community, she was passionate about helping others. She lived a 

life of service, working hard all her life for her family and community, faithfully doing God’s work while 

inspiring others around her to serve as well. She helped raise a generation of women through her 

leadership as a Hungarian Scout Troop Leader. She loved flowers and gardening, and always had a 

beautiful, blooming garden, despite the efforts of the local deer population. She was the center of her 

family, which usually manifested physically in the kitchen. Magdi expressed her love for everyone in her 

orbit through kindness and good deeds. She was a beloved wife, the world’s best mother, a doting 

grandmother, caring sister, aunt, godmother and devoted friend to so many. Her ever-optimistic 



character, sanguine disposition, contagious laughter and kind heart will be missed by all who knew and 

loved her. 

 

Magdi met her husband in 1969 through the Hungarian Scouts and married on February 28, 1970. They 

first lived together in New Brunswick, NJ, moving to Piscataway, NJ in 1973, where she lived until the 

end of her life. Magdalene is survived by her devoted husband of 52 years, Gyula Varga; four children, 

Gyula Varga and wife Chilla Varga of Somerset, NJ; Laszlo Varga and husband Joel Pacheco of Princeton, 

NJ; Imre Varga and wife Katelyn Varga of Syracuse, NY; and Ildiko Vazan and husband Sean Vazan of 

Piscataway, NJ; her brother Stephen Gergatz and wife Julianna Bika of Sarasota, FL; three beautiful 

grandchildren - Livia Varga, Adam Varga and Cecilia Vazan - with another one on the way; and many 

cousins, nieces and nephews in the U.S. and Hungary.  

 

Visitation will be Tuesday, June 21, 2022, from 4-8PM at Gleason Funeral Home (1360 Hamilton St. 

Somerset, NJ). A funeral mass in Hungarian will be held on Wednesday, June 22, 2022, at 11AM at St. 

Ladislaus R.C. Church (213 Somerset St. New Brunswick, NJ) and the church bells will toll for her in her 

childhood home in Lövő, Hungary. A reception will follow at the Hungarian American Athletic Club (233 

Somerset St, New Brunswick, NJ). Interment of ashes will be at St. Peter’s Cemetery in a private 

ceremony at a later date. In lieu of flowers, donations may be made to Hungarian Scouts New Brunswick 

Troops 5&41 (109 Wynnwood Ave. Piscataway, NJ 08854). 

 


