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Nanaimo Hungarian Cultural Society 

Nanaimoi Magyar Kulturális Egyesület 

 

4840 Hammond Bay Road 

PO Box 85 Nanaimo BC Canada V9R 5K4 

Phone: (250) 741-1627 

Nanaimoi Értesítő 

Március 2019 
Szerkesztő: Pintér László és Simon József. 

 

ELNÖKI ÜDVÖZLŐ: 

Tisztelt Olvasóink, 

 A februári tisztválasztási gyűlés elmaradt a hó 

miatt. Március 3-án tartottuk meg a gyűlést és vissza 

választottuk a régi vezetőséget Pintér Laci kivételével. 

Sajnos Laci beteg, nem tud bent lenni a vezetőségben. 

Agyag László lett választva az üres pozícióra. 

 Március 10-én nagy örömmel ünnepeltük 

Pikner Ilonka 100. Születésnapját. Erről részletesen 

beszámolok alább. 

 Március 3-án és március 24-án volt egy 

„körasztal” beszélgetés a Klub jövőjéről Jandó Tibor 

vezetésével. A március 3-ról már beszámoltunk 

részletesen. A március 24-ről alább írok többet. 

 Fontos: április 6-án, szombaton, Török Tamás 

konzul és felesége Emese látogat meg bennünket. Az 

1 órás komppal jönnek át. Tehát a programunk az lesz, 

hogy 2 órai kezdettel taggyűlés, 3:00-3:45 konzuli 

beszélgetés, 3:45 Istentisztelet Szigeti Miklóssal, 5:00 

magyaros vacsora és utána konzuli vendéglátás. 

 

 Kívánok mindenkinek jó egészséget és minél 

előbbi felgyógyulást betegeinknek. 

   Üdvözlettel, Simon József 

Dear Reader, 

 The planned annual general meeting on 

February 3
rd

 had to be postponed to March 3
rd

 due to 

the snow fall. On March 3
rd

 the “old” executive was 

elected again except for Laszlo Pinter who had to 

decline due to health reasons. Laszlo Agyag was 

elected to fill the vacancy.  

 On March 10
th

 we honored Ilona Pikner on her 

100
th

 birthday. See below. 

 On March 3
rd

 we conducted a round table 

discussion with Tibor Jando leadership. A very 

positive meeting was continued on March 24
th

 with a 

very negative meeting due to one of the member’s 

unruly behavior. 

 Important: On April 6
th

, Saturday, we are 

having Tamas Torok consul and his wife Emese visit 

the Klub. 2:00 membership meeting, 3:00-3:45 consul 

meeting, 3:45 church service by Miklos Szigeti, 5:00 

Hungarian supper followed by further consul visit.  

 

 I wish everybody good health and a speedy 

recovery if you are ill.  

Sincerely, Joseph Simon 

 

JÖVŐBELI ESEMÉNYEK: 

 

Április 6 Szombat 2:00 taggyűlés, 3:45 istentisztelet, 5:00 vacsora 

Április 19 Péntek 2:00 tojás hímzés, tojás festés 

Április 20 Szombat 2:00 gyerekek húsvétja 

Április 27 Szombat Tavaszi Bál – Vacsora 6:30 

Május 5 Vasárnap 2:00 taggyűlés, Anyák Napja, 4:30 vacsora 

Május 19 Vasárnap Nanaimo Heritage Day Parádé – nem veszünk részt 

Június 2 Vasárnap 2:00 taggyűlés, Összetartozás Napja, 4:30 vacsora 

Június 16 Vasárnap 2:00 Klub Nap, Apák Napja, 4:30 vacsora 

Július 1 Hétfő Canada Day – lángos sűtés 
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AMI TÖRTÉNT AZ ELŐZŐ ÉRTESÍTŐ ÓTA: 

 

„Kerek Asztal Beszélgetés” - 2019 március 3: 

 
Az évi tisztválasztó gyűlésünk előtt egy „körök asztal” beszélgetésre jöttünk össze a Klub Jövőjéről. A társalgás 

Jandó Tibor vezetésével folyt le kedélyesen, tiszteletteljesen és jó ötletekkel. Erről már beszámoltunk egy e-

mailben Jandó Tibor és Simon Józsi írásában. Köszönjük mindenkinek a részvételét. 

 

 
  

 
  

 

„Annual General Meeting” Március 3, 2019 

 

Az évi tisztválasztási gyűlésünket ezen a napon tartottuk meg a februári gyűlés elhalasztása okából. 

24 befizetett tag vett részt a gyűlésen. Elnökünk bemutatta Csap János „Visszaemlékezés” című könyvét ami 

most jelent meg. János a könyvéért $40 dollárt kér amiből 10-et a Klubnak ajándékozik. Visszaemlékezés az ő 

életéről szól, de nekünk a nagy értéke többek között az, hogy sok részleteket tanulhatunk az 1956-os 

forradalomról aminek János az egyik vezetője volt. 

 

A vezetőség választási gyűlés a Klub hagyományai szerint  a következő sorrendben folyt le: jegyzőkönyv 

felolvasása, pénztáros bejelentése, vezetőség lemondása és az új vezetőség választása. 

Bölecz Piroska olvasta fel a jegyzőkönyvet a titkár, Pintér Laci kérésére. Laci beteg, nem tudott eljönni a 

gyűlésre. Jandó Tibor és Kurucz Marika javaslatára mindenki elfogadta. A pénztáros, Kurucz János részletesen 

beszámolt a Klub pénztári helyzetéről, beleértve a „Gergely Trust Fund”-ot is. János beszámolójában 

visszament a Klub egész életére, mennyi pénz jött be és honnan és hogy mire költöttük a pénzt. János 

beszámolóját egy nagy taps fogadta mert nem számítottunk arra, hogy beszámol 33 évről.  

2019 Január 31-én, a Klub év záróján a Gergely Trust Fund-ban $133,581, a bankban $6,657, és az ital pénzben 

$1,600 van. A pénz beszámolót Simon Irén és O’Reilly Márta javaslatára mindenki elfogadta. 

Ezután a vezetőség lemondott és Jandó Tibor vette át a választás lefolyását. Az új vezetőség: Simon József 

elnök, Bölecz Piroska alelnök, Kurucz János pénztáros, Kabai István titkár, Agyag László, Ravai Erzsi és 

Takács Ági ellenőrök. 
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Elnökünk ismertette a gyűlést a „costitution” és „bylaws” változásról. Az új Societies Act of BC kötelezet 

bennünket, hogy eltávolítsuk a mi régi alapszabályunkból a következő mondatot „In the event of winding up or 

dissolution of the Society, the remaining funds, after the sale of all assets and the satisfaction of all the Society's 

debts and liabilities, shall be donated equally to the University of British Columbia, University of Victoria, 

Simon Fraser University and Malaspina College of Nanaimo, for the purpose of establishing an endowment 

scholarship fund in the name of the Nanaimo Hungarian Cultural Society, and to be used specifically in the 

Department of Social Sciences” és tegyük hozzá a fenti mondatot a mi bylawsunkhoz. Ez meg is történt amikor 

beadtuk a „transition” dokumentumot 2018 szeptemberben. Ebben a dokumentumban volt egy kérdés, hogy 

akarunk e „memberfunded society” lenni. Erre a kérdésre igennel válaszoltuk, ugyanis a múlt évben erről 

többször beszéltünk a taggyűléseken és a vezetőségi gyűléseken és beleegyeztünk. Ennek az lett a 

következménye, hogy a Societies Act adminisztráció, jogosan, a „constitutionunkhoz” csatolta a következő 

mondatot: „This society is a member-funded society. It is funded primarily by its members to carry on activities 

for the benefit of its members. On its liquidation or dissolution, this society may distribute its money and other 

property to its members.” Elnökünk megjegyezte, hogy törvényesen a Klubnak szavazni kellett volna egy 

„special resolutionban”, hogy member-funded society akarunk lenni. Ez nem történt az ő hibájából. 

Jandó Tibor és Kurucz Marika javaslatára a tagság elismeréssel, ratifikáltan  szavazott, hogy most „memeber-

funded” society vagyunk. 

 

Elnökünk értesítette a jövendő programokat: 

Március 10 (vasárnap) – 1848-as megemlékezés és Pikner Ilona 100. születésnapjának  az ünneplése. 

Április 6 (szombat) – taggyűlés, konzul látogatás, Istentisztelet és vacsora. 

Április 19 (péntek) – tojás festés, tojás hímzés. 

Április 20 (szombat) – gyerekek húsvétja. 

Április 27 (szombat) – tavaszi bál. 

Kurucz Marika elvállalta a terem feldíszítését március 10-re. 

Kabai István felolvasta a születésnapokat: Szász József (92), Bölecz Béla (84), Pikner Ilona (100), Varga Pál, 

Gerrand Chris, Klub 33 éves volt február 7-én. 

 

Pikner Ilona 100 – Március 2, 2019 – ünnepeltük március 10-én. 

 

Március 10-én ünnepeltük ezt a nagy napot, Pikner Ilonka 100. születésnapját. Ilonka 1919 március 2-án 

született. Az Ő családja 2019 március 2án ünnepelte ezt a rendkívüli napot ami nagyon kevés embernek adatik. 

Pintér Laci írt egy verset erre az alkalomra amit Márta OáReilly fordított angolra. Bölecz Piri olvasta fel a 

magyar szöveget, Márta pedig az angolt. Kurucz Marika egy csokor virággal és egy nagyon ízletes tortával 

köszöntötte Ilonkát. Horváth Marika, aki már több mint 55 éve Ilonka barátja, örömmel mondott ünneplő 

szavakat. Takács Jóska énekkel üdvözölte Ilonkát. Elnökünk, Simon Józsi, képekkel és videóval emlékezett meg 

Ilonka tevékenységeiről a Klub 33 év életében és a Klub nevében egy „Emléklap”-pal ajándékozta Ilonkát. 

Ravai Erzsi és János finom uzsonnát készített és mások is hozzájárultak süteményekkel a délután sikeréhez. A 

termet Kurucz Marika és János, Imre Pista és Kati díszítették fel. 

 

További jó egészséget és boldogságot kívánunk Ilonkának és már készülünk megünnepelni a 101-et 2020-ban! 
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PIKNER ILONA 100 ÉVES 

 

Isten érdem szerint osztja az életet, 

Előnybe jutnak a jók és kedvesek. 

Így kapott Ilonka is száz boldog évet 

Megosztani velünk e nagy büszkeséget. 

 

Mert büszkék vagyunk Rád a tagjaink 

nevében, 

Segítettél nyáron, segítettél télen. 

Ha tehetted, jöttél a lángos sütésre. 

Intettél mindenkit jóra, kedvességre. 

 

Eljött az idő, hogy megköszönjük Néked 

Önzetlen munkádat, s a sok segítséged. 

Kívánjuk szívből, hogy adjon Isten szépet 

Családod körében sok sok boldog évet. 

 

Pintér László 

Március, 2019 

 

ILONA PIKNER IS 100 

 

God assigns life according to merit 

Those who are good and kind reach bliss 

Thus did Ilonka achieve one hundred 

We are lucky to share her pride in this 

 

We are proud to count you one of our 

members 

You’ve helped out in Summer and Winter as 

well 

When you were able you came to make 

Lángos 

Inviting all in kindness to dwell 

 

The time has come for us to thank you 

For all your help and selfless labour 

From deep in our hearts we ask God to give 

you 

Many happy years with your family to savour 

 

Translated by Márta O’Reilly 

March, 2019 

 

 

1848 március 15 – megemlékezés 2019 március 10 

 
Március 10-én a Pikner Ilonka születésnapi ünnepélye után emlékeztünk meg az 1848-as 

szabadságharcról. Elnökünk egy történelmi filmet vetített. Agyag László szavalta a Nemzeti 

Dalt, Petőfi Sándor „Talpra Magyar” versét. Katona dalokat énekeltünk és befejeztük a 

megemlékezést a szózattal és a magyarok világhimnuszával. Kurucz Marika készített egy 

gyönyörű piros-fehér-zöld koszorút amit a Kincseséktől kapott magyar címeres állványra 

helyeztünk Kossuth Lajos tiszteletére.  
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„Körasztal Beszélgetés” – 2019 március 24 

 

 
  

 

Ezen a napon folytattuk a március 3-án kezdett beszélgetést a Klub jövőjéről. Amilyen pozitíve 

volt az előző összejövetel olyan negatív, felháborító lett a március 24-i beszélgetés. 36-an 

voltunk jelen, olyanok is akik új tagok akartak lenni. Elnökünk megkért mindenkit, hogy 

mutatkozzanak be, ami jól sikerült. A beszélgetés jól kezdődött Jandó Tibor vezetésével. Tibor 

kérte, hogy foglakozzunk a Klub jövő terveivel. Mi lesz akkor amikor már nem lesz elég pénz 

és erő a Magyar Ház fenntartásához. Mi lesz a Klub ingó és ingatlan értékeivel? Beszéljük meg 

egy végrendeletnek az alapjait.  

 

Kurucz János és Simon Józsi tisztázták a Klub pénzügyi helyzetét. Van elég pénzünk a Klub 

létezéséhez a következő 5-7 évre, de beszélnünk kell egy „végrendeletről”, egy felszámolási 

tervről. A beszélgetés jól és logikusan ment erről a témáról körülbelül 45 percig. Ekkor egyik 

tagunk eltérítette a programot és elkezdett beszélni az AGM gyűlésről, be akarta bizonyítani, 

hogy az AGM gyűlés nem volt megtartva jogosan. Jandó Tibor kérte a tagot, hogy ez az ügy 

most nem ide való, ezt a következő rendes gyűlésen kell felhozni. Ő ebbe nem egyezett bele és 

a következő több mint fél óra tiszteletlen, szemtelen vitával, kiabálással folyt le. 

 

Szerencsére, ez volt az első ilyen csúnya vita az utolsó 15 évben és én remélem az utolsó is. 
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Versek: 
SZIROMHULLÁSBAN 
 

Virágoskertem tömve virággal … 

Ki-be bujkál a Nap a felhőkből … 

Nedves a fű az esti esőtől: 

A kertek felett a tavasz szárnyal. 

 

A kertek felett szárnyaló tavasz 

Simogatja a virágágyakat; 

Gyümölcsfán a szellő szárnyra kap, 

S a cseresznyefa rázkódva havaz. 

 

A sziromhullás bársonyos leple 

A frissen vágott pázsiton lapul. 

Fa alá állok mozdulatlanul, 

Hogy simogasson a szirmok selyme. 

 

 Parksville, 2006. április 

 

REFLECTIONS ON SPRING 

 

You know it’s really spring 

When you hear the warbler’s song 

When frogs begin their night serenade 

As the days start to grow long 

 

You know it’s just around the corner 

At return of the California Quail 

From their winter down in warmer climes 

Listen to “O High O” their haunting wail 

 

You know when the early morning sun 

Can reach the northern soils 

Where robins chatter and towhees natter 

Fighting over their nesting spoils 

 

You know that spring has come 

When you hear the rivulets trickle 

Down the hill as high snows melt 

Wakening snowdrops and Scottish thistle 

 

You know when spring has arrived 

When I bearing clippers and shovel 

Can’t wait to get at my garden 

To work in the soil is my revel 

 Márta 

 

SZÖSSZENETEK: 
Ki a hideget nem szereti, hóember nem lehet. 

Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon.  

Hajléktalanok jelmondata: "Kukából nem lesz szalonna".  

A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.  

Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod melyik felét.  

A dög a rivális hölgy beceneve.  

A kémia ugyanaz, mint a fizika, csak büdösebb.  

Az irónia nem más, mint a szellemes emberek gorombáskodása. 

A szálka a hal bosszúja.  

Az ámokfutás a jövő tömegsportja.  

A biztonság az a veszély, amit nem érzékelünk.  

A szakáll nem szúr, csak a megfelelő oldalra kell születni.  

A sláger az a zene, amely a füleden megy be és a könyöködön jön ki.  

Ha tilosban parkolsz, ne kapcsold ki az ablaktörlődet.  
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NOSZTALGIA 

 

Nosztalgiázni hazajöttem megint: 

Falum utcáján sétálgatok végig: 

Roskadó házak. Ebben nőttem én fel. 

Ott az iskolám, idegenek bérlik; 

Egyik része meg a falunak székhely. 

 

Egész faluban alig látok embert. 

Aki rám köszön, már meg sem 

ismerem; 

Beszédbe velem nem is elegyedik. 

Röviden felel, ha netán kérdezem, 

Barátságos mosolyt mutatok pedig. 

 

Az utca bal felé itt elkanyarul, 

Tompa könyökén a temető pihen, 

Ősök sírköve még rám néz merészen. 

– Innen az út már sáros, mezítelen, 

A mezőre visz – jelenkori szégyen. 

 

Én gyalogosan rá sem hederítek, 

Szemem távolabb pásztázza a tájat: 

Odafenn jobbra kékes szőlősorok, 

Mint katonák a hegyre vigyáznak, 

Körben gabonák úgy, ahogyan szokott. 

 

Szőke búzatábla ring most a szélben; 

Aranyló hullámok szaladnak felém, 

Mint tengernek hátán megtört 

napsugár: 

A szívem mélyére zúdul be e fény, 

S letelepszik, mint fáradt emlékfutár. 

 

 

 

 

Jaj! régen muszájból jártam a mezőt; 

Aratáskor még kévét is kötöttem, 

Nehéz kévéket raktam keresztekbe. 

– Pedig nem voltam talán tizenöt sem. 

–Ez visszavetül emlékezetembe. 

 

Akkor munka volt, kötelező munka, 

Mint jobbágyoknak a kenyérkereset. 

A verejtékben csapódott a por le, 

És friss szalmaszál szurkálta kezemet. 

– Nem feledhetem viszketését most se. 

Megváltót vártam:  az estének jöttét; 

Rabszolga módra korbácsoltuk 

magunk, 

Amíg a munka be nem fejeződött. 

A szükség volt a szabad akaratunk, 

A jövőnk réme munkára ösztönzött. 

 

Megátkoztam ott a mezei munkát, 

Bár tudtam azt, hogy ez ennek a rendje, 

Mert itt születtem falusi gyereknek, 

Nekem ez jutott csak. – Ez a szerencse: 

Most kívánni sem tudnék ennél 

szebbet. 

 

 Vindornyalak, 2006. május 18 

  

Szöszenetek folytatása: 
Mozgó ablaktörlő alá nem lehet betenni a büntető cédulát.  

Egy perc hosszúságát az határozza meg, hogy a WC ajtó melyik oldalán várakozol.  

Az önző csak magára gondol, az irigy másokra is!  

A legrosszabb dolog a világon az, amikor a hülyeség szorgalommal párosul.  

Bigámia az, ha valakinek eggyel több felesége van. A monogámia ugyanaz.  

A felfedezések úgy születnek, hogy valaki nem követi az utasításokat.  

A hülye ötletek valósulnak meg a leggyorsabban.  

A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás és az apjának van egy jó kis kocsmája.  

A lustaság netovábbja, ha valaki azt álmodja, hogy nem csinál semmit.  
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A nagyotmondás ellen a nagyothallás az egyetlen védelem.  

Nem esik messze a vak a botjától.  

A pofon elhadart simogatás.  

Én különb vagyok, mint a többi ember, mert belőlem csak egy van, a többiből pedig sok.  

Amiről azt gondolod, hogy mások gondolják rólad, azt Te magad gondolod saját magadról.  

A titoktartás olyan szilárd halmazállapotú anyag, amely alkoholban oldódik.  

A teve egy rendkívül szívós állat: akár élete végéig kibírja víz nélkül. Sőt még utána is.  

A szél a levegő azon része, amelyik siet.  

Már előző életemben sem hittem a lélekvándorlásban.  

Muszáj mindig megoldást találni? 

Nem élvezhetnénk egy kicsit a problémát?  

A régész karrierje romokban hever.  

Nem azért küzdöttem fel magam a tápláléklánc csúcsára, hogy vegetáriánus legyek.  

Hát nem csodálatos nagypapának lenni? Imádom! Az egyetlen amit nem szeretek benne,hogy 

egy nagymamával kell hálni.  

Ha valakinek folyamatosan karikás a szeme, az csakis az ördög lehet, mert az sohasem alszik.  

Vegetáriánus: régi indián szó. Jelentése "béna vadász". 

 Ha megéred a százat, akkor megúsztad. Nagyon kevesen halnak meg százéves koruk után.  

A válaszom egy határozott talán.  

Olyan nincs, hogy verekedés közben futballmeccs tör ki.  

Mindenütt jó, de mindig elzavarnak.  

Ha nem lenne utolsó pillanat, akkor semmi sem készülne el.  

Kórustag voltam, amíg rá nem jöttek, honnan jön a zaj. 

  

 

  

 

 


