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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 

November 2018 
Szerkesztő: Pintér László és Simon József. 

 

ELNÖKI ÜDVÖZLŐ: 

Tisztelt Olvasóink, 

 

Áldott, békés 

Karácsonyi 

Ünnepeket és egy 

egészséges, boldog 

Új Évet kívánunk 

mindenkinek! 

 Most már majdnem megint egy év elmúlt a 

Klub és a mi életünkből. Nem minden úgy sikerült 

ahogy terveztük, de mégis sok siker volt a Klubunk 

életében. Hálás köszönet mindenkinek aki részt vett a 

programokban és segített jó munkájukkal.  

 A tavaszi és szüreti bálunk megint sikeres volt. 

Részt vettünk a Nanaimoi Heritage Day parádén. A 

Victoriai kis csapat élvezetes előadást hozott. A 

gyerekek Mikulása és Húsvéti ünnepe nagyon jól 

ment. Gyűléseinket kihasználtuk a baráti társalgásra, 

megemlékezni fontos évfordulókról és még egy kórus 

is létrejött. A finom magyaros vacsorákat mindig jó 

kedvel fogyasztottuk el. Minden pénteken a 

biliárdozók vidáman játszanak. Jó a magyar nyelvet 

hallani és gyakorolni. 

 Mit hoz a jövő? Öregszünk, a tagság 

csökkenik, de én bízok benne, hogy a jövő év megint 

gazdag lesz a Klub életében. 

 Kívánok mindenkinek jó egészséget és minél 

előbbi felgyógyulást betegeinknek. 

   Üdvözlettel, Simon József 

Dear Reader, 

 

We wish all of you 

a blessed, peaceful 

Christmas and a 

healthy, happy 

New Year! 

 Another year is almost behind in the Club’s 

and our lives. Not everything happened as we planned 

them, but overall we were successful with the Club’s 

programs. A grateful thank you to all who participated 

and assisted in the Club’s activities. 

 Our Spring and Harvest Dinner and Dance 

were great success. We participated in the Nanaimo 

Heritage Day Parade. The children’s Christmas and 

Easter Party was enjoyed by all. We used our monthly 

meetings for friendship, entertainment, remembering 

important anniversaries and started a sing-song fun. 

We enjoyed the excellent Hungarian cooking. Every 

Friday our pool players enjoy the competition. We 

enjoy practicing our Hungarian language and heritage. 

 What does the future hold for us? We are 

getting older, the membership is shrinking, but I hope 

the coming year will again be successful with your 

help and participation. 

 I wish everybody good health and a speedy 

recovery if you are ill.  

Sincerely, Joseph Simon 

 

 

JÖVŐBELI ESEMÉNYEK: 

 

Figyelem, a december 3-i összejövetel 3 órakor kezdődik, nem a szokásos 2-kor és lesz szentmise is. 
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December 2 Vasárnap 3:00 taggyűlés, 4:30 vacsora, 5:45 karácsonyi szentmise 

December 9 Vasárnap 1:00 gyerekek Mikulása 

December 16 Vasárnap 5:00 felnőttek Karácsonya 

Január 6, 2019 Vasárnap 2:00 taggyűlés, 4:00 vacsora 

Február 3 Vasárnap 2:00 taggyűlés, vezetőség választás, 4:00 vacsora 

Március 3 Vasárnap 2:00 taggyűlés, 4:00 vacsora 

Március 17 Vasárnap 2:00 1848 megemlékezés 

Április 7 Vasárnap 2:00 taggyűlés, 4:00 vacsora 

Április 20 Szombat 1:00 gyerekek húsvétja 

Április 21 Vasárnap Húsvét 3:00 taggyűlés, 4:30 vacsora, 5:45 istentisztelet 

Április 28 Szombat Tavaszi Bál, vacsora 6:30 

 

AMI TÖRTÉNT AZ ELŐZŐ ÉRTESÍTŐ ÓTA: 

 

Transition into the New Societies Act. 

 

I am writing this in English, because I do not want to make a mistake in translating some of the legal terms. 

1. The Societies Act came into effect on November 28, 2016 and governs how non-profit organizations are 

created and run in BC. 

2. The new law required us to transition into the new Act before November 28, 2018. 

3. The transition required us to obtain information as to what legal documents the Nanaimo Hungarian 

Cultural Society has on file at the government offices and resubmit them in a new format on-line. 

4. We filed the required documents on September 23rd, 2018 and they were accepted as filed. 

5. Our by-laws on file at the government stated that upon dissolution of the Club the remaining assets are 

to be distributed the BC universities in Vancouver and Victoria. We need to change this by-law at the 

February 2019 Annual General Meeting. More information on this will be provided in advance of the 

Annual General Meeting. 

6. One of the questions in the submission was did we want to become a member funded society, to which 

our response was yes, which was accepted. The major difference is shown below. This relates to #5 

above, a special resolution will be required at the AGM. Taken from government website: 

 
Member-funded societies Ordinary societies 

Distribution of 

assets on winding 

up 

No restrictions – assets 

could go to members 

Assets can only be distributed to certain entities 

(such as, non-member-funded societies, 

registered charities or community service 

cooperatives) 

Taggyűlés - 2018. Szeptember 9. (Jelenlevő tagok:23) 

A Himnusz után a nyári események felsorolása és ismertetése következett. Elnökünk bemutatta svájci 

vendégünket, Domokos Andrást, aki egy 150 éves borospohárral ajándékozta meg Egyesületünket, melyre a 

Magyar címer mellett virágok is vannak festve. 
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A pénztári beszámolóból megtudtuk, hogy összesen 12,962 dollár van a bankban. Csapman János ismét 

műkezűen adományozott Klubunknak az előbbre adományozottak mellé. A beszámolót Imre Pista és Takács 

József javaslatára a tagság elfogadta.  

Elnökünk bejelentette, hogy jövőre visszatérünk a nyári Július-Augusztus szünetre, amikor nem lesz gyűlés, 

csak piknikek, mert az idei nyári tervünk nem sikerült úgy ahogy terveztük. 

A szüreti Bálunkat szeptember 29-én tartjuk 6:30-as vacsorai kezdettel. A régi jó zenészek adják a talp-alá 

valót. Elnökünk kérte, hogy toborozzunk résztvevőket. Az ötvenhatos forradalom megemlékezését október 21-

én fogjuk tartani. Megköszöntöttük szeptember szülötteit: Horváth Lajos és Marika, Csapman János (93 éves), 

Simon József, és Ravai János. Énekeltünk is nekik boldog szüli napot Takács József vezetésével. 

Ezek után elnökünk felkérésére Csapman János röviden elmesélte meghurcolt életének a kommunista időbeli 

rövid részleteit. Életrajza rövidesen meg fog jelenni könyvben is. A gyűlést befejeztük három órakor Madarász 

Bandi és O’Reilly Márta javaslatára. 

Vacsorára finom kinai ételt fogyasztottunk amit Kabai István rendelt és hozott.  

Szüreti Bál – Szeptember 29: 

A szüreti bálra el kellett készülni pénteken. Bölecz Piroska vezetésével asszonyaink elkészítették a töltött 

káposztát. Feldíszítettük a termet szőlővel és szőlő levelekkel, az asztalok is fel lettek díszítve Kurucz Marika 

felügyelete alatt. Simon Irén több mint 60 személyt toborzott össze, még Victoriából is voltak vendégeink.    

Szüreti Bál 6:30-kor kezdődött finom vacsorával. Elnökünk felköszöntötte a résztvevőket és köszönetet 

mondott a segítőknek. Megvacsoráztunk a finom töltött káposztából és sült disznóhúsból amit Kurucz Marika 

készített. Ezeket követte saláta és krémes. A kedvenc zenészeink, Dan Hughes Seniors, jó számokat játszottak 

és nem igen lehetett ülve maradni annyira viszketett a talpunk. Közben kisorsoltuk Szász Imre fából készített 

ajándékait: volt ott gyerek szék, sok madár ház, nagy székek és kis asztalkák, stb., stb. Voltak még gyönyörű 

chrysanthemum virág ültetvények is a kisorsolásra. Mindenki nagyon jól érezte magát. 
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Október 5.-én villám-látogatást tett nálunk Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a külföldön élő 

magyarok megsegítésére. Victoriából hozta fel Vaskó Agnes, a Victóriai klub elnöke. Szendvicseket csinált 

Kurucz Marika és O’Reilly Márta, nehogy éhezzünk miközben Szili Katalin érdeklődött a személyek életéről, 

disszidálásáról. Kapott tőlünk egy “Nyugaton is felkel a nap” könyvünket. Kb. két órát töltött velünk mert sietni 

kellet vissza Victoriába. Elnökünk megköszönte látogatását és kérte, hogy a következő alkalommal jöjjön egy 

hosszabb időre. 

 

 
  

   

1956 Megemlékezés - 2018 Október 21. (Jelenlévő tagok 34) 

Ezen a napon tartottuk meg az 1956-os Forradalmunk és Szabadságharcunk megemlékezését. Bellül kezdtük 

Bölecz Piroska rövid beszédével és utána kívül, az emléktáblánál elénekeltük a Himnuszt, mialatt a zászlókat 

Ravai János és Horváth Lajos meghajtották majd O’Reillie Márta és Pintér Laci elhelyezték a Kurucz Marika 

készítette gyönyörű koszorút az emléktábla alá. Bementünk a terembe további ünneplésre ahol Bölecz Piroska 

és Szabó Ibolya szavaltak verset. Itt elnökünk felkérte Csapman Jánost, aki a Budapesti harcokban személyesen 

részt vett, hogy mesélje el emlékeit. Akkor még a neve Csap János volt, 31 éves, a Forradalmi Bizottság egyik 

vezetője az öccsével, Csap Lajossal, együtt. János több nyelvet beszél így ő lett a külföldi sajtó tájékoztatója. A 

most már 93 éves János majdnem egy órát beszélt az ő és társai hősi tevékenységeikről. A forradalom leverése 

után neki is menekülnie kellet mert az új kormány halálra ítélte. Menekülés közben megsérült de életben maradt 

és most Nanaimoban él. Mi nagyon meghatódva, tisztelettel hallgattuk Jánost aki még egy hosszú verset is 

elszavalt fejből. Elnökünk hálás köszönetet mondott Jánosnak.  

Mivel az október 7-i gyűlésünk elmaradt, most megemlékeztünk az Aradi Vértanukról is. 

Énekeltünk egy kicsit Horváth Marika és Szabó Ibolya vezetésével.  

A délutánt a Ravai Erzsi finom vacsorájával fejeztük be: rántott csirke és disznóhús. 
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Taggyűlés - 2018. November 4. ( Jelenlevő tagok:19) 

A felolvasott jegyzőkönyvet kis javítással elfogadta a tagság Jandó Tibor és Kurucz Marika javaslatára. 

A pénztári beszámolót, ami szerint összesen 11,833 dollár van a bankban. Tapssal köszöntük meg Csapman 

János újabb bőkezű adományát klubunknak. A beszámolót Simon Irén és O’Reilly Márta javaslatára elfogadta a 

tagság. 

Elnökünk levélben megköszönte Szili Katalinnak a látogatását és a válaszában feledhetetlen élménynek hívta az 

ő részéről. 
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Elnökünk tájékoztatott bennünket az új Society Act felől, ami 2016 Novemberben lépett hatályba és nekünk 

November 28, 2018 előtt át kellett térnünk az új törvényre, és ezt mi meg is tettük ahogy elnökünk beszámolt 

róla a fenti sorokban. Ugyancsak megemlítette, hogy a szeptember 29-én tartott Szüreti Bálunk nagyon jól 

sikerült. Hálás köszönet a szakácsoknak és minden segítőnek.  

Az elkövetkezendő események:  

1. December 2-án lesz gyűlésünk 3 órai kezdettel, utána szentmise és vacsora.  

2. Gyerekek mikulása December 9-én egy órai kezdettel. Az ajándékot a szülők, nagyszülők vásárolják 

meg, 30 dollár értékig a Klub fedezi a költséget. Kabai István lesz a rendező.  

3. A felnőttek Mikulás estje December 16-án lesz 5 órai kezdettel a régi módszer szerint: aki hoz az kap, a 

hölgyek a hölgyeknek a férfiak a férfiaknak.  

4. Januári gyűlésünket 6-án tartjuk 2 órai kezdettel. 

5. A februári Tisztválasztó Gyűlést 2 órai kezdettel tartjuk február 3-án. Akkor Klubunk születésének 32-ik 

évfordulóját is meg fogjuk ünnepelni. 

Boldog születésnapot kívántunk október szülötteinknek: Bölecz Piri, Krausz Ottó és Edit, Simon Irén, Takács 

Ági, Varga Sharon, Pintér Zoltán, és a novemberi Szabó Ibolyának. 

A programot folytattuk megemlékezéssel a mindenszentek és halottak napjáról. Bölecz Piroska felolvasta Szabó 

Ibolya versét és a kopjafán lévő eltávozott tagjaink neveit. Elnökünk mondott egy tanulságos beszédet a 

mindenszentek és halottak nap történetéről. 

Ravai Erzsi és János készítette a finom töltött káposzta vacsorát és a vargabéles süteményt. 

Elnökünk felolvasta Vaskó Ági a Victoriai Klub elnöke kérését: „Valószínűleg tudjátok a hírekből, hogy ebbe 

az évbe, erősen kiéleződött a helyzet Kárpátalján. A magyar kissebség az ukrán nacionalisták céltáblája lett. 

Ezért szeretnénk magyar faluba, karácsonyi ajándékokat küldeni gyerekeknek. Ha úgy gondoljátok hozzá tudtok 

járulni ehhez a célhoz, mi minden segítséget elfogadunk.”  

Bár kevesen voltunk, mégis 265 dollárral járultunk hozzá amit elnökünk még az este átküldött Áginak 

elektromosan. 

 

Versek: 

 

ADVENT 

 

Ködös hajnali órák, tejszínű reggelek, 

A földön sárguló, elkínzott levelek! 

Az ég hólyag szemén nem tör át a nap, 

Sugár nyalábja a felhőkben meg akad! 

Az ősz lassan lépked, majd télbe borul. 

És ahogy megvirrad be is alkonyul! 

 

 

 

Este tompa fények remegnek az utcán, 

Megtörnek a rózsák fodrozó foltján! 

De a hétköznapok bágyadt szürkesége 

Nem törheti meg azt, ami bennünk béke! 

Lelkünkben reménység, szívünkben áldás, 

Ránk köszöntött Advent, boldog Jézus várás. 
     Szabó Ibolya 
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KARÁCSONY 
 

December van, Álom hava; 

Készen van a karácsonyfa: 

Csillog, villog rajt a sok dísz, 

Tarka égők, meg golyóbis. 

 

Alatta van az ajándék, 

Becsomagolva sok játék. 

Karácsony nap, az unokák 

Nagy zajosan rohannak át. 

 

Minden szemben csillag fénylik, 

Elől-hátul körbe nézik. 

Öröm csöpög az arcokról, 

Kíváncsiság bennük tombol. 

 

Olvassák már, melyik kié: 

Ez Cierra, az Riley-é, 

Kicsi Kaila csak bámulja, 

Neki még ez nagyon furcsa. 

 

A bátorság hamar megnő, 

Ő lesz a nagyobb örvendő. 

Kézbe veszi a csomagját, 

S elragadja a szabadság. 

 

Bontja ő is, mint a többi, 

A játék benn kezd zörögni. 

Ahogy kibúj a tartalma, 

Gombját rögtön nyomogatja. 

 

Zenél neki szép dallamot, 

Táncol is rá és mosolyog. 

Kapott ruhát félre dobja, 

Neki játék kell, nem szoknya. 

 

Cierra meg már öltözik, 

Leány már ő fejtől tövig; 

De Riley is megpróbálja, 

Hosszú-e a nadrág szára. 

 

Öröm csillog a szemekben, 

Szeretet folyik az erekben; 

Köszönik mosollyal, szóval, 

Kielégült minden óhaj. 
Pintér László 

CHRISTMAS 
 

December, the month of dreams, 

The tree is ready, dressed, 

Sparkling with its decorations 

With colourful lights and baubles blessed. 

 

Beneath its bright branches 

Wrapped gifts in profusion. 

It’s Christmas day and our grandkids 

Arrive in joyous confusion. 

 

With every eye like stars asparkle, 

They check each parcel up and down. 

Joy is oozing from their faces 

Curiosity embues them all around. 

 

Checking which gift is for which one: 

This for Cierra, that is Riley’s. 

Little Kaila just staring wide-eyed 

Quite unsure what to make of these. 

 

But confidence grows soon in her too. 

Her delight simply overflows. 

Eagerly she handles her own parcels. 

Her new-found freedom clearly shows. 

 

Like the others she boldly tears them open 

Lured by the rattle of the toy out of view. 

As the contents of the box tumble out 

She seems to know just what to do. 

 

Button pushing yields the music, 

That starts her dancing, smiling bright. 

The dress she unwraps? She casts aside. 

It’s toys not skirts that make her eyes light. 

 

Cierra, older, is now dressing 

A girl she is through and through; 

But even Riley willingly tries 

To see if the pants fit him well too. 

 

Joy sparkles in each eye this day, 

Love flows freely here from all. 

Thanks in words and happy smiles 

Fulfillment of wishes for big and small. 
Translation by Márta O’Reilly 
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MOSOLYOGJUNK: 

Hajnalban kopognak egy mekkai könyvesbolt ajtaján. A tulajdonos álmosan nyit ajtót. 

- Mit akar? 

- Korán van?  

Az óvónő megkérdi Pistikétől: 

- Tudod-e, hogy miért kel ki a kiscsirke a tojásból? 

- Mert fél, hogy őt is megfőzik! 

Kvíz a televízióban: 

- Tehát, Ön mindent tud a fociról? 

- Igen. 

- Jól van. Akkor árulja el nekünk, hogy hány lyuk van a hálón... 

 

Egy srác találkozik az erdőben a jó tündérrel. 

- Mivel épp jó kedvem van, teljesítem két kívánságodat. 

- Csak kettőt? Legyen már három, mindig annyi szokott lenni. 

- Oké, legyen három. Mi a másik kettő? 

Két óvodás beszélget: 

- Én egy villanyvonatot kérek a szülinapomra. És te mit kérsz? 

- Tampont. 

- Az mi? 

- Nem tudom, de lehet vele síelni, teniszezni és úszni is. 

Mi a különbség az izgalom és a stressz között? 

- Az izgalom az, ha a feleséged terhes. A stressz az, amikor a titkárnőd.  

 

 

Miért nagyobb az orrlyuka az orangutánnak, mint a férfinak? 

- Mert vastagabb a mutatóujja. 
 

 

Ha egy nő egyenlő akar lenni a férfiakkal, akkor nincs benne semmi ambíció. 
 

Miben hasonlít a hegyi pásztor és a sziklamászó? 

- Mindkettő marhára vigyáz a hegyen! 

Szőke nő kifakad a férjének: 

- Elegem van az egészből! Sosem jössz haza időben, éjszakára is kimaradsz. 

- Megcsalsz fűvel-fával! Most már abban sem vagyok biztos, hogy te vagy a gyerekeink apja!  

Mit mond az orosz a halálos ágyán? 

- Szent Péter vár. 


