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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 
Január 2017 

Szerkesztő: Pintér László és Simon József. 
 
ELNÖKI ÜDVÖZLŐ: 
Tisztelt Olvasóink, 
 Már decemberben küldtem új évi 
köszöntőt, de most megint kívánok egy, 
egészséges, boldog új évet mindenkinek. Sajnos 
2016-ben elmaradt a felnőttek karácsonyi 
programja az időjárás miatt és a januári 
gyűlésünk is, mert vihart jósoltak. 
 Szomorú hírrel kell kezdenem az új évet 
is. Bakos Magdi elhunyt január 5.-én 
szívszélütésben. Bár ő már régen betegeskedett, 
ez mégis nagyon váratlan volt. Még január 3.-án 
kaptam tőle egy emailt egy új évi köszöntéssel. 
Isten nyugosszon békében Magdi, hiányolni 
fogunk. Bölecz Piri bucsuztatója olvasható az 
alábbiakban. 
 2017 nem lesz könnyű a Klubunk 
életében. Fogyunk, öregszünk és kevés az 
utánpótlás a fiatalságtól, de mégis büszkén és 
cselekvően kell előre néznünk. Élvezzük a 
Magyar Házunkat ameddig csak tudjuk. 
 Az eddigi tervek szerint nagykövet úr, 
Ódor Bálint, fog hozzánk jönni március 12.-én az 
1848-as megemlékezés ünnepén. Valószínű 
ezen a napon konzuli nap is lesz. 
 Február 5.-én lesz a vezetőség választási 
gyűlésünk. Nagyon kérem, hogy aki benne 
szeretne lenni a vezetőségben jelentkezzen 
Jandó Tibornál, aki elfogadta a jelölő bizottság 
szerepét (250-716-0906). 
 Kívánok jó egészséget mindenkinek és 
minél előbbi felgyógyulást betegeinknek.   
 
 Üdvözlettel, Simon József 

Dear Reader,  
 In December I sent you New Year's 
greetings, now I wish you once again a healthy, 
happy new year. Unfortunately, in December we 
had to cancel the adult Christmas party because 
of the weather and also our January meeting. 
 Sad news brings in the new year. Our long 
term member Magdi Bakos died January 5th due 
to heart attack. Although she had been ill for 
some time, her death was very unexpected. As 
late as January 3rd I received an email from her 
wishing us a happy new year. God rest you in 
peace Magdi, we will miss you. Farwell written by 
Piri Bölecz is reproduced below. 
 2017 will not be easy in our Club's life.  
We are getting older and the younger generation 
is too busy or not interested in our activities. In 
spite of the difficulties, we need to be positive 
and develop programs to enjoy our Hungarian 
Home as long as we can.  
 The Hungarian ambassador, Balint Odor, 
will be with us on March 12th to help us 
commemorate March 15, 1848. Consular days 
are also planned for this day. 
 Our February 5th meeting will be the 
executive election meeting. I am asking anyone 
who wants to be on the Board to contact Tibor 
Jandó, who accepted the role of the Nominating 
Committee (250-716-0906). 
 I wish good health for all and an early 
recovery from any illness you may have. 
 

Sincerely, Joseph Simon 
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Bölecz Piri bucsúztatója Bakos Magditól (ahogy kaptuk): 

          Bucsúzunk Bakos Magditól !                                                                                                                                                                                                               
Ismét egy nagyon jószivü, okos asszonytól kell búcsút vennünk,akire mindig 
számithattunk,és a barátsága őszinte volt.Bakos Magdi született Csiba Magdolna 78 
évesen szép csendesen elaludt örökre. 

Itt utoljára még az a kérdésünk hozzád Magdi, igazán érezted te ezt előre,hogy ez igy fog bekövetkezni?Mindig 

mondtad,hogy már eleged van ebből az életből.Mióta szeretett Tibikédtől búcsút vettél örökre,te nem az a  

magabiztos, vidám Magdi voltál mint valaha a párod mellett. 

Tudtuk, hogy évek óta betegeskedtél a sziveddel,sok operáción keresztül mentél,rengeteg gyógyszert felirtak az 

orvosok számodra,rendszeresen jártál kezelésekre. Még most is készültél a ritmus szabályozód 

kicserélésére,ami pár napon belül lett volna.Készültél North- Vancouverbe  költözni Februárban az új 

otthonodba,ahol közel lettél volna Évi lányodékhoz.Már majdnem kiüritetted a nanaimoi 

lakásodat.Elosztogattad a legszebb kristályaidat,finom, márkás porcelánjaidat a barátaid között.Butorjaidra is 

találtál vevőket,mindent de precizen lerendeztél a családod körében is. 

Neked a legfontosabb volt,hogy a gyerekeidnek ne legyen gondja-baja a te dolgaiddal. Igazán az utolsókig el 

akartad háritani a lányodról a rólad való gondoskodást,mert mindig azt mondtad,hogy Ő sokat tesz a saját 

családjáért,te nem akarsz külön terhet  és gondot ráróni. 

A fiad pedig távol élt tőled,amikor alkalma volt meglátogatott,dehát ő csak kedves vendéged volt az ősz 

folyamán is.Lányoddal unokáiddal töltötted el az utolsó karácsonyodat is. 

Igy lerendeztél mindent velük,igazán nem leszproblémájuk már és te is megnyugodtál örökre. 

Köszönjük neked,hogy jó barátunk voltál.Ti a Tibivel együtt igazi  melegszivü, józan gondolkodású vidám 

házaspár voltatok.Az életetek együtt sok megpróbáltatást és kitartást követelt tőletek,mert a viharos történelmi 

évek sok nehézséget görditett elétek,de ti kiálltátok becsülettel.A új hazátokban is értékes állampolgárok 

lettetek. A ti otthonaitokban nagyon sok honfitársatokat barátotokat vendégül láttátok.Vidámság és jókedv 

töltötte be évekig a duncan-i és az azelőtti házaitokat is.A soproni viz és a jobbnál jobb falatok halmaza közt 

csak a Magdinak a szókincse volt gazdagabb és kifogyhatattlan. 

Nyugodjál békében a kis csendes csökölyi temetőben,ahol már Tibi várt 
rád.Szép szavával fogadott Isten hozott Szivikém! 
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JÖVŐBELI ESEMÉNYEK: 
 

2017   

Február 5 Vasárnap 2:00 taggyűlés – vezetőség választás, 4:00 vacsora, 5:15 szentmise 

Mácius 5 Vasárnap 2:00 taggyűlés, 4:00 vacsora, 5:15 istentisztelet 

Március 12 Vasárnap 2:00 1848 megemlékezés, Ódor Bálint nagykövet látogatása 

Április 2 Vasárnap 2:00 taggyűlés, 4:00 vacsora, 5:15 szentmise 

Április 15 Szombat 1:00 gyerekek húsvéti ünnepe 

Április 29 Szombat Tavaszi bál, 6:30 vacsora, Dan Hughes Seniors band 

Május 7 Vasárnap 2:00 taggyűlés, Anyák Napja, 4:00 vacsora, 5:15 istentisztelet 

Május 21 Vasárnap Heritage Day Nanaimo – parádé 

Június 4 Vasárnap 2:00 taggyűlés, 4:00 vacsora, 5:15 szentmise 

Június 18 Vasárnap 2:00 taggyűlés, Apák Napja, 4:00 vacsora 

 
AMI TÖRTÉNT AZ ELŐZŐ ÉRTESÍTŐ ÓTA: 
 
TAGGYŰLÉSEINKRŐL 
 
2016. November 6 

 Az elnöki üdvözlő és a Himnusz után a múlt hónapi gyűlés jegyzőkönyvét hitelesítette a tagság Jandó Magda és Szücs Elek 

javaslatára.  

 A pénztári beszámolót is elfogadta a tagság Jandó Tibor és Kocsi János javaslatára. Ebből azt is megtudtuk, hogy a szüreti bál 

tiszta bevétele 600 dollár volt. 

 Elnökünk bejelentette, hogy nem lesz szentmise félreértés miatt. A Peller Anna concert  November 23-án lesz 6:30-as 

kezdettel. 3 zenész is lesz Annával. 

 A gyerekek Mikulás ajándékozása December 11-én lesz du. egy órai kezdettel. A szülők vegyék meg az ajándékot maximum 

30 dollár erejéig, és csomagolják be.  

 A felnőttek karácsonyi estje December 18-án 5 órai kezdettel  lesz megtartva.  

 Szilveszteri bált nem tervezünk a kiszámíthatatlan időjárás miatt. 

 Januári gyűlésünket 8-án tarjuk 2 órai kezdettel. 

 Boldog születésnapot kívántunk Heissz Katalinnak. 

 Gyűlés után Simon Irén szép megemlékező imát mondott az emléktábla előtt az elhunyt tagjainkért, virágcsokorral és 

gyertyával az asztalon. Bölecz Piroska pedig felolvasta  az elhunytak nevét. 

 Elnökünk képeket vetített Józsa László tiszteletbeli tagunk haláláról és faragványairól. Ugyancsak visszatekintettünk 

képekkel az 56-os forradalom eseményeire is. Mandalik Roselyn és Madarász Bandi javaslatára  zártuk be a gyűlést. 

 Vacsorára töltött káposztát melegített fel Ravai Erzsi. 

 

2016. December 4 

 A felolvasott jegyzőkönyvet két apró javítással elfogadta a tagság Madarász Bandi és Imre Pista javaslatára. A pénztári 

beszámolóból megtudtuk, hogy a generel accounton 2,732, és a gaming accounton 2,758 dollár van a bankban. A beszámolót Szücs 

Erzsi és Madarász Bandi javaslatára elfogadta a tagság. 

 A Peller Anna est jól sikerült. Sokat táncoltunk főleg a zenészek muzsikájára. Elnökünk megköszönte mindenki segítségét az 

előadással kapcsolatban, kiemelve Jandóékat és Horváth Lajosékat, akiknél ottragadtak az előadók több napra rossz szervezés miatt. 

Köszönetet kaptak azok is, akik vendégeket verbuváltak az előadásra: Simon Irén és O’Reilly Márta .  

 Krausz Edit megigérte, hogy megpróbál egy szilveszteri összejövetelt szervezni. 

 Megköszöntöttük December szülötteit: Fisztner Ferenc, Kabai István, Kurucz János, Pintér László és Takács József. 

Elénekeltünk egy szép magyar népdalt Takács József vezetésével. 

 Következő gyűlésünk Január 8-án lesz 2 órai kezdettel. Tisztválasztó gyűlésünk Február 5-én lesz. Tavaszi Bálunkat Április 

29-ére tervezzük.  Elnökünk kérésére Jandó Tibor elfogadta a jelölő bizottsági teendőket. 



Nanaimoi Értesítő – Január 2017 
 

Page 4 of 7 
 

 Simon Irén jelezte, hogy eddig 12 jelentkező van a gyerekek Mikulás délutánjára. Kurucz veszi meg a karácsonyfát és Kabai 

feldiszíti. Kabai elfogadta a Mikulás szerepét. Horváth Piroska és Kabai István csinál műsort a gyerekeknek. 

 A felnőttek karácsonyi összejövetele 18-án lesz. Ajándékozás a régi módszer szerint lesz: “aki hoz, az kap”. Férfiak a 

férfiaknak, nők a nőknek hozzanak megfelelő ajándékot. 

 Peller Annáék küldtek levelet, melyben megköszönték a klubunknak is a fogadtatásukat. 

 Vacsorát  ismét Ravai Erzsi és János készítettek. 

 

 A komp több mint fél órát késett. Mivel csak páran maradtunk már, úgy határoztunk, hogy  Dénes atyának nem érdemes 

feljönni. Mivel lekésné a 7 órás kompot is, így elnökük eléje ment komphoz, a szokott fizetését megkapta és vissza ment ugyanazzal a 

komppal. Sajnos ezzel elmaradt az advent/karácsonyi mise is. 
 

Megemlítendő események: 
A gyűlések közti Események: 

 

 1./  Peller Anna est  November 23-án, szerdán 6:30-kor. Vacsora után, amit Ravai Erzsi főzött, Anna énekelt szép magyar  

dalokat, melyre táncoltak is páran, de többnyire csak hallgattuk a szép hangját, és talán magunkban dudolgattunk is. Az est második 

részében zenészek adtak talp alá valót. Ki is használtuk az alkalmat, és táncra perdült legtöbbünk. Összevetve  nagyon jól sikerült az 

est. Még a kanadai vendégek is élvezték a zenét és a vacsorát is. Simon Irén diszítette fel a termet Józsi segítségével. 
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 2./  Gyerekek Mikulás ajándékozása December 11-én volt. Kabai István töltötte be a Mikulás szerepét like a professional. A 

műsor vezetője Horváth Piroska volt, de Kabai István is besegített. A tizen három gyerek szépen viselkedett, rajzoltak, mini-mikulást 

csináltak kapott anyagból és énekeltek. A kapott játékok nem sokáig tűrték meg magukon a csomagolást. Az éhség enyhítésére virslit, 

gyümölcsöt,  süteményt és üdítőt kaptak a résztvevők. 
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Egy kis humor: 
 

***  Azt szeretem az öregkorban, hogy nem unalmas, mert minden reggel más fájdalmakkal ébredek.  

***  Tudod, haver, amikor vállalkozó lettem, csak tudásomra és józan eszemre támaszkodtam. – Nem te vagy az első, aki nulláról 

indult.  

***  Ha egy férfi kinyítja a kocsi ajtaját egy nőnek, akkor vagy a kocsi új, vagy a nő.  

***  Szívem! Tudod mit szeretnék az ötvenedik születésnapomra? Egy nercet, vagy egy rókát. – Rendben van, nekem mindegy, de a 

ketrecet neked kell tisztítani. 

***  A főnök odahajol a tikárnője füléhez, és súgva kérdezi: –Mondja Gizike, van valami programja  ma estére? – Nincs főnök úr. –

válaszolja elpirulva Gizike. – Akkor feküdjön le koran, mert már nagyon unom, hogy minden reggel elkésik. 

***  Az orvos megvizsgálja a beteget, majd így szól: Mit szeret jobban? A nőket, vagy a bort? – Az az évjárattól függ, doctor úr. 

***  A műtőben oprációhoz készülnek. A sebész megszólal: Nővér kérek egy kis alkoholt. Erre a beteg ijedten felül a műtőasztalon: – 

Nem tudna várni a műtét utánig, doctor úr? 

***  Fiú tanácsot kér apjától, hogy milyen szakot válasszon az egyetemen. Menj bőrgyógyásznak! De miért? – Előszöris, a 

bőrgyógyászt sosem hívják beteghez éjszaka. Másodszor, A bőrbetegségben nem hal meg senki. Harmadszor: de ki sem gyógyul 

belőle, Állandó munkát biztosít. 

***  Az orvos a beteghez: A gerincéről result röntgentfelvételen sulyos elváltozásokat találtam, de ki is javítottuk mindjárt 

Photoshoppal . 

***  A vevő a Safeway pénztárosához. – Kérem, maga tegnap őtven dollárral tévedett!  A péztárosnő megvonja  a vállát. Azt kérem 

tegnap kellett volna megmondania. Az már késő. A vevő széttárja a kezét. Az más! Akkor nyugodtan megtartom. 

 

Versek: 

ADY ENDRE: 

KARÁCSONY 

 
Harang csendül, 

Enek zendül, 

Messze zsong a hálaének 

Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor  

Magába száll minden lélek. 

Minden ember  

Szeretettel  

Borul földre imádkozni, 

Az én kedves kis falumban 

A Messiás 

Boldogságot szokott hozni. 

 

A templomba 

Hosszú sorba’ 

Indulnak el ifjak, vének, 

Az én kedves kis faluban 

Hálát adnak 

A magasság Istenének 

 

Mintha itt lenn 

A nagy Isten 

Szent kegyelme súgna, szállna 

Az én kedves kis falumban 

Minden szívben 

Csak szeretet lakik máma. 

 

ÚJÉV  NAPJÁN 

 

Mikor egy évnek vége lesz, 

Visszanézünk: Mi is történt,  

Ami talán különleges: 

Ki ment el, és ki jött közénk? 
 
Megcsonkult-e a barátság, 

Vagy újabbal gyarapodtunk? 

Mely dolgoknak vettük kárát? 

Mely irányba fordult sorsunk? 
 
Születtek-e ellentétek 

Barátokkal, testvérekkel? 

Mikor kértek segítséget, 

Tettük-e azt, mit tennünk kell. 
 
Volt-e családban perpatvar, 

Lélekölő félreértés? 

Vagy békésen telt el tavaly, 

S nem született rossz kísértés. 
 
Osztottunk-e szeretetet 

Érdem nélkül, ahogy illik? 

Érezték-e a gyerekek, 

Hogy mellettük állunk mindig? 
 
Úgy érzem, hogy minden rendben: 

Az egészség kibírható… 
– Adja Isten, a jövőben 

Legyen ehhez még hasonló. 
 Paksville, 2010. 01. 01 .  

 


