
 

Szívbéli  köszönet jár minden kedves  

önkéntesnek, aki hozzájárult az Augusztus 

15.-én rendezett piknik sikeréhez, amelyet a  

Nanaimoi Magyar Közösség Klubházában rendeztünk. 

 

 

A very BIG heartfelt thank you goes to the 
volunteers who made the  

Nanaimo Hungarian Cultural Society  

picnic fund raiser such a great success on 

August 15, 2021. 



Több, mint 100 résztvevő jelent meg a Nanaimo Hungarian Society 
klubházában augusztus 15.-én tartott szabadtéri rendezvényen. Gulyásleves, 
lángos és palacsinta készült a magyaros motívumokkal díszített sátrakban. A 
gyerekek színvonalas kézműves foglalkozásokkal töltötték a délutánt, nagyon 
élvezték. A felnőttek régi és új barátok társaságában fogyasztották el az 
ínycsiklandó falatokat hangulatos zene mellett. Sok megbeszélnivaló akadt a 
hosszú szünet után, amióta nem volt alkalom a rendszeres összejövetelek 
megtartására.         Szerencsére az idő kellemesen lehűlt ahhoz, hogy élvezni 
tudjuk a délutánt. Végül $1676 dollárt sikerült gyűjteni, így a klub $950-ral 
lett gazdagabb a kiadások levonása után. 

 Az előkészület több napot vett igénybe, ezért szeretnénk köszönetet mondani a következőknek: 

Köszönet az NHCS vezetőségének, akik ötletet és helyet biztosítottak a rendezvény       
számára;   Jó volt végre valamennyire viszonozni   a régi tagok sokéves  kemény munkáját. 

Kraus Ditinek az önkéntesek toborzásáért, a rendezvény szervezésért, a gyerekeknek 

hozott  óriási buborékokért és a rendezvényhez szükséges eszközök adományozásáért; 

Agyag Lászlónak, a nagyszerű szakácsnak, akinek hálásak vagyunk a gulyásért, lángosért,  valamint az önkéntesek 
toborzásáért, akik a  keze alá segédkeztek; 

 Langeloo Klára, Alexander Graham, Dudás Gábor, Dudás Mátyás, Gulyás Gabika és Huntley Jayden 
fáradhatatlan munkájáért a meleg konyhában; Előkészítették, felszolgálták az ételeket, és  Agyag 
Lacit is segítették a gulyás,  lángos elkészítésében. 

Horváth Marikának, Kraus Edithnek az alapanyagok vásárlásért, a gulyás és 
lángos előkészitéséért és felszolgálásáért, valamint a klub  takarításáért; 

Horvath Leonanak a kreatív ötletekért, az asztalok és az udvar dekorálásáért, 
valamint a rendezvény idején  betöltött pénztáros szerepért;  

 Alexander Marianak a gyerekek számára készített kézműves asztal 
megszervezéséért, a készletek adományozásáért, a gulyás és lángos 

előkészítéséért, továbbá a rendezvény utáni takarításért; 

Gulyás Gabinak és Horváth Piroskának a palacsinta készítéséért és a 
hozzávalók adományozásáért; 

Gulyás Gabinak és Pope Mihanak a rendezvény ideje alatt a palacsinta 
felszolgálásáért;  

Berényi Georgianak a gulyás előkészítéséhez nyújtott segítségéért;  

Horváth Barnabásnak, Cripps Zoënak és Cripps Naominak Leona Horvathnak nyújtott  
segítségéért,    az asztalok és az udvar dekorálásáért, a gyerekek számára rendelkezésre álló játékok 
megszervezéséért és a rendezvény utáni pakolásért;  

Holifield Dougnak és Pinkney Leahnak az üdítőitalok és a sör árulásáért, valamint a 
rendezvény utáni takarításért; 

Nagy Józsefnek, Alexander Grahamnak és Sevic Igornak a rendezvény alatt szolgáltatott zenéért; 

Cripps Kennek és a Horváth családnak a rendezvény ideje alatt nyújtott segítségért, a vásárlásért, a 
piknikhez szükséges dolgok adományozásáért, és az egész rendezvény alatt nyújtott segítségért; 

Margaret Móninak az ételek előkészítéséért, az asztalok és a gyerekek kézműves asztalának 
felszereléséért; 

Eva és Paul Thomsennek, a rendezvény előkészítéséért és az utolsó pillanatban történt 
vásárlásért/adományért. Szintén köszönjük a fotókat.  

István Kabainak a klub nyitásáért, az udvar rendbehozásáért és feltakaritásáért; 

Margit és István Balázsnak a kertjükben termett friss áfonya, málna és paprika adományozásáért. 

Hammond Bay Baptist Church-nek az asztalokért, és a templom udvarán történő parkolás engedélyezéséért;  

- Mindazoknak, akik segítettek a piknik végén történt takarításban;  Nagyszerű volt és gyors! 

- Végül, de nem utolsósorban  köszönet minden kedves résztvevőnek, aki eljött,  jól érezte magát,  és  frissen készült magyaros 
finomságok vásárlásával támogatta a klub fennmaradását;     

   

  KÖSZÖNJÜK! 



A successful outdoor picnic was held at the Nanaimo Hungarian 
Cultural Society where approximately 100 people came, homemade 
Gulyas, Langos and Palacsintas were sold, games and a table filled with 
crafts were available for the children, Hungarian themed decorations 
adorned the venue, music and great conversations among friends and 
new people were had. With luck, the weather cooled down perfectly for 
the event.  At the end, $1,676 was raised and after expenses, the NHCS 
earned close to $950 to support the Hungarian Society. 

The event took several days to prepare for and we would like to give a heart felt thank you to the following people: 

The NHCS Board of Directors for the idea of the picnic and providing the space to hold 
the venue.  It was nice to serve our long time members who have worked hard over the years 
during many previous events. 

Kraus Diti for bringing the volunteers together, to help organize the event, bringing the 
giant bubble wands for the kids, and donating some of the items needed for the venue. 

Laszlo Agyag, the amazing chef, who not only cooked and served the gulyas and 
langos, he also organised the menu and the volunteers who helped him over two days.  

Klara Langeloo, Graham Alexander, Gabor Dudas, Matyas Dudas, 
Gabika Gulyas and Jayden Huntley for working tirelessly in a hot kitchen 
prepping, serving and assisting Laszlo Agyag with cooking the gulyas & langos. 

Marika Horvath and Edith Kraus for buying and prepping the ingredients 
needed for the gulyas & langos, cleaning the club house and for serving the food.  

Leona Horvath for her creative ideas in putting together the decorations for the 
tables and surrounding area and for being the cashier for the entire event. 

Maria Alexander for coordinating the children’s craft table, donating all the craft 
supplies, prepping and assisting with the cooking of the gulyas and langos, and 
for the clean up at the end of the day.  

Gabi Gulyas and Piroska Horvath for cooking the palacsintas and donating 
all the ingredients.  

Gabi Gulyas and Miha Pope for serving the palacsinta throughout the entire 
picnic. 

Georgia Berenyi for helping over two days prepping the ingredients needed 
for the gulyas. 

Barnabas Horvath, Zoë Cripps and Naomi Cripps for assisting Leona Horvath 
decorating the tables and surrounding area, organizing the games for the children to play and 
with the set up and take down of the venue. 

Doug Holifield and Leah Pinkney for manning the pop and beer sales through the entire 
picnic and helping with the clean up afterwards. 

Joseph Nagy, Graham Alexander and Igor Sevic for bringing the music for us all to enjoy.  

Ken Cripps and Horvath families for helping along every step of the way and being available 
when ever needed.  

Margaret Moni for helping with the food preparation, children craft table, setting tables and more. 

Eva and Paul Thomsen for coming early to help with the set up of the picnic and doing last 
minute shopping. Thank you for your donations and your photos. 

Istvan Kabai for opening the hall, doing the landscaping and the clean up of the yard. 

Margit & Istvan Balazs for donating fresh berries and peppers from their garden. 

Hammond Bay Baptist Church for donating parking space for access vehicles and tables. 

And to all who helped make a speedy clean up of the picnic at the end of the day. That was amazing and quick!! 

Also, a thank you to everyone who came to enjoy the picnic and to help support the Hungarian Cultural Society by coming 
and purchasing the homemade gulyas, langos and palacsinta.             

 

  Thank you! 


