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Elnöki értesítő 
 

 

Tisztelt Tagok és nem tagok! 

 

Ismételten egy sikeres év vége felé közeledünk.  Ez évben is a vezetőség megpróbált 

változatos programokat ajánlani a környékbeli magyarságnak. Ez nem egy egyszerű 

feladat, mert sokféle ember, sokféle érdeklődés, sokféle vélemény.  A Kossuth ház  

vezetése és fentartása nagyon sok odaadó ember figyelmét és munkáját igényli.   

A jelenlegi vezetőség 2 éves mandátuma lejár az év végével, de az alapszabály szerint 

a vezetőség tovább kell vigye a munkát amig megfelelő vezetőség jelentkezik.  Évek-

kel ezelött a ház vezetésére többen is jelentkeztek de nem mindig sikerült ered-

ményes vezetőséget választani.   

Amikor négy évvel ezelött elválaltam a ház vezetését, tudtam hogy lesznek nehéz pil-

lanatok, és voltak is, de összegezve az elmúlt évek tapasztalatait nagyon sok és kelle-

mes pillanatott éltem át.  Az ember élete végéig tanul. Olyan közösségben dolgozni 

ahol nincsen anyagi fizetség, csak a közösség összetartása és fenntartása a lényeg  

minden elismerést megérdemel .   

A jelenlegi  vezetőség , odaadó, lelkiismeretes, ötletei jobban megfelelnek a mai gen-

erációnak.  Próbálunk a mai követelményeknek és érdeklődéseknek megfelelni ami 

nem mindig egyszerű.  Az életünket teljesen hatalmába vette az elektromos úton való 

kommunikáció.  Szerencsére, hogy sikerült olyan  hozzáértő fiatalt találni Ilyés Albert 

személyében aki zökkenőmentesen átvette a weboldalunk, Facebookoldalunk és a 

Hírlap szerkesztés irányítását.  Természetesen még sokan segítünk neki  anyag-

összeállításban.  Ezúton is szeretnénk megköszöni Dudás Katinak, hogy távollétében 

is támogatta a Kossuth ház müködését.  

Sajnos az oshawai Magyar ház eladásra került. Az eladás összegéből a Kossuth ház is 

részesült.  Nagyon hálásak vagyunk, hogy $10.000 adományoztak klubuknak. 

Ugyan akkor elindítottunk egy GoFundMe kampányt, amin keresztül jelenleg $1,405 

gyült össze.  A Trillium Foundationtól is várjuk a kedvezményes választ.  
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Szeretném megkérni a tagságot és a környékbeli magyarokat, hogy mutassuk meg 

hogy saját erőnkből és a Trillium foundation segítségével feltudjuk újítani a házunkat 

a jövő generáció számára.  

Köszönöm és nagyon hálás vagyok a sok támogatásért, buzdításért, segítségért. 

 

Tisztelettel, 

Biró Ágnes 

Elnök 

 

 

President's Update 
 

Dear members and non-members! 

 

Once again we approach the end of another successful year. This year the Board of 

Directors tried to offer a variety of programs to the local Hungarian community. This 

is not an easy task because of the range of community members, interests and opin-

ions. The operation and maintenance of the Kossuth Hall requires the attention of 

many individuals and work.  The current Board of Directors' current 2-year mandate 

expires at the end of this year, but according to the organization's by-laws, the Board 

must continue with its work and in its role until a suitable new Board of Directors ex-

presses its interest. Many years before, several individuals would regularly express 

interest in forming part of the Board, however the elected board of directors not al-

ways benefited the club interest . When I took on the role of President four years ago, 

I knew there would be moments that would be difficult, and there were, but looking 

back at all these years, I have experienced many many nice moments. As individuals, 

we continue to learn new things until the end of our lives. To work in circumstances 

where there is no material pay, just the fruit of being able to keep a community to-

gether, is worthy in itself. The current Board of Directors is self-sacrificing, diligent, 

and has ideas that respond to today's generations. We always try to satisfy today's 

demands, enquiries and interests, which is not always easy. Our lives have com-

pletely been transformed by digital and electronic communication.  
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Luckily, we have come upon such an individual who understands and operates in 

this digital world, Albert Ilyes, who with considerable ease has taken over coordina-

tion of our Webpage, Facebook page, and monthly newsletter. Naturally, there are 

many who help and contribute to all these media with communication materials. In 

this regards, we would like to thank Katalin Dudas, for all her work from a distance 

in coordinating the Kossuth Hall's communications materials. 

Sadly the Oshawa Hungarian Club has been sold and a portion of proceeds from the 

Club's sale has been given to the Kossuth Hall. We are very grateful for a $10,000 do-

nation to the Hall, which will be put toward renovation plans being supported 

through our recently launched fundraising and GoFundMe campaign through which 

we have raised $1,235 to date. We also hope to receive a positive response to our 

funding application to the Ontario Trillium Foundation.  

I would like to ask our members and local Hungarians that we show that through our 

own efforts and support from the Ontario Trillium Foundation, we can renovate the 

Hall and secure for the use of future generations. Thank you and I am so grateful for 

all your support, encouragement and help. 

 

Sincerely,  

Ágnes Biró  

President 
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Vezetőségi választás közgyülés  
November 18-án délután 3 órakor.   

Mindenkit szeretettel várunk.   

A célunk a közösségi házunk müködése és fentmaradása. 

 

*** 

 

Biannual meeting - Board of Directors  
up for vote on Novemeber 18th at 3:00 p.m.  

Everyone is welcome,  

our goal is to maintain operation of our community hall.  
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Adományként kaptuk  a Kossuth ház homlokzatán levő tábla felújítását amit 

Solymosi Ritának köszönhetünk.    

 

Another donation we have received is an update to the Kossuth Hall's main 

sign on the front of the building for which we are thankful to Rita Solymosi.  

*** 

Köszönet az osawai magyarház vezetőségének a $10.000-os adományért.  

 

*** 

 

Elhunyt Oláh József,  volt Kossuth házi vezetőségi tag, kötvényes 

és hosszú éveken keresztül klubunk támogatója. Résztvétünk a 

családnak.  Nyugodjon békében! 

Kossuth ház vezetősége 
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 Mindenszentek és Halottak napja 

 

 

Szent napján a kegyeletnek 

Én is felgyújtom mécsemet,  

S míg árnyaik körüllebegnek 

Szárnyadon, bús emlékezet:  

Imádkozván ím újra látom 

S ontom értük hő könnyemet - 

Vágyam, szerelmem, ifjúságom:  

Halottaim - pihenjetek!  (Fülöp Áron) 

 

November első napjaiban megtelnek a temetők mécsesekkel, virágokkal, koszorúkkal. 

Azokra emlékezünk, akik már nem lehetnek velünk. Eszünkbe jutnak a közös 

pillanatok, az elhunyt által készített kedvenc piskótánk illata. Gyermekkorunk, 

fájdalmas és vidám pillanatok, melyeket a rég vagy mostanában elhunyt 

rokonunkkal, barátunkkal tölthettünk… 
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A Halottak napját minden év november 2-án tartjuk. Gyakran összemosódik az előtte 

lévő nap katolikus ünnepével a Mindenszentek napjával. A kelta eredetű Halloween 

alapgondolata, vagyis-hogy a holtak szellemei visszatérnek az élők közé, a római 

hódításoknak köszönhetően összemosódott a kontinens más hagyományaival, mely 

később az ókeresztény egyházra is hatással volt. 

Ma a Katolikus egyház a megdícsőült lelkekről emlékezik meg november 1-én, 

minden szentről, aki üdvösségre jutott. Az ezt követő Halottak napján azokat a 

lelkeket ünnepik, akik még a tisztítótűzben szenvednek. Mindenszentek napjának 

bevezetése és egyetemessé tétele III. és IV. Gergely pápa nevéhez fűződik, mely 

eredetileg i. sz. 380-tól a Keleti egyház Összes vértanú ünnepe volt. 

A Katolikus egyház ünnepéhez sok népi hagyomány is kapcsolódik, mint az ételek 

kikészítése ezen a napon a sírokra, vagy a főzés és kenyérsütés tilalma. Ekkor 

gondoskodtak a szegényekről is, mivel az alamizsna adásával a halottat meg lehetett 

szabadítani a purgatóriumból. 

Ma a katolikus temetőkben „mindenki keresztjénél” szokás gyertyákat gyújtani és a 

Mindenszentek litániáját elmondani, majd megáldani az új síremlékeket. 

Magyarországon 2000 óta november 1-e munkaszüneti nap. Ezen a napon általánossá 

várt mindenki számára a halottakról való emlékezés, a sírok látogatása, mécsesek 

elhelyezése. A 19. századtól német hatásra elterjedt a sírok virággal és koszorúkkal 

való feldíszítése, mely szokássá vált mára a protestánsok és nem hívők között is. 

A görögkatolikus, unitárius és az evangélikus egyházak is nyilván tartják ezen 

ünnepeket. A Református egyház tagjai számára viszont október 31. fontos dátum, 

amikor a több mint 500 éves reformációról emlékeznek meg. 

Ilyenkor a különleges temetői hangulathoz hozzá tartozik a mécsesek vibrálása, a 

fehér és sárgás-barna krizantémok színei és a koszorúk illata, a temető megnövekedő 

forgalma. Ha évközben esetleg nem, de most újra emlékezhetünk, szeretteink 

újraéledhetnek emlékezetünkben. S míg a mécseseket meggyújtjuk, árnyaik körbe 

lebeghetnek minket… 

 

Kürti Adrienn  
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Mikulás ünnepség és karácsonyi vásár  
december 8-án, du. 3:00-tól a Kossuth Házban, 

a Guelph-i és a Kitcheneri magyar iskolások  

valamint a Kossuth táncosok közreműködésével.  

Töltött káposzta előrendelésre,  
darabja 3$.  

Előrendelhető november 28-ig:  

telefonon:519-658-9761,  

emailben: info@kossuthclub.ca,  

facebookon:https://www.facebook.com  

Lesz még: szaloncukor, bejgli, palacsinta,  

sütemények, forraltbor, mézeskalács 

A vásár céljára asztal bérelhető $100 értékbe 

 A Mikulás és a szervezők mindenkit sok szeretettel várnak!  
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St. Nick celebration and Christmas market 
the afternoon of December 8th starting at 3:00 p.m. at the Kossuth Hall 

with performances from the Guelph and Kitchener schools,  

as well as the Kossuth dance group. 

Cabbage rolls 
$3/roll 

Order in advance until November 28th: 

by phone: 519-658-9761, by e-mail: info@kossuthclub.ca, 

on facebook: https://www.facebook.com 

There will also be traditional Hungarian Christmas candies,  

baked goods such as walnut and poppy seed rolls,  

gingerbread cookies, pastries, and Mulled wine.  

You can rent a table for $100 on our Christmas market 

St. Nick and the organizers are looking forward to seeing you there! 



 11 

 

Vidám Jótékonysági Szüreti Bál 2018 a kanadai  

Kossuth Házban 

 

Teltházas volt  az idei 

Jótékonysági Szüreti Bál. A 

vendégeket egy pohár jóféle 

must fogadta és kedves 

mosolyok. A terem igényes 

dekorációját az ősz színei és 

gyümölcsei ihlették csodás 

hangulatot teremtve ezen az 

októberi estén. A rendkívül 

ízletes hagyományos magyar ételeket ismételten a Kovács házaspár készítette. 

Műsort adott a Kossuth Táncsoport és az Evergreen zenekar gondoskodott hajnalig a 

talpalávaló zenéről a vendégeknek. 

A műsor szünetében Bíró Ágnes, a cambridge-i Kossuth Ház elnökasszonya 

beszámolt a ház felújításának tervéről és a szükséges munkálatokról. 

A Kossut Ház jelenleg a Kitchener-Guelph-Cambrige aranyháromszögnek is nevezett 

térségének legfontosabb magyar központja, mely nyitott a magukat magyarnak- vagy 

magyar származásúaknak tartó, illetve magyar kultúra iránt érdeklődők számára is. 

A ház felújítására Gofound kampány indult, melynek friss állásáról a kossuthclub.ca 

tájékoztat.  

 

Kürti Adrienn 

 

Bíró Ágnes beszéde a Jótékonysági Szüreti Bálon a Kossuth Házban 2018. október 

13-án: (részlet) 
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 „…A Kossuth Ház adományt gyűjt a klub épületének felújítására, amely több, mint 

150 éve 1844-ben épült. Amint közismert, a klub egy nonprofit szervezetként 

működik, önkéntesek segítségével. 

A Kossuth Klub a közeliközösség számára egész évben tervez és szervez kulturális 

programokat. A klub és a közösség is szeretné ezt a továbbiakban is fenntartani és új 

élettel is megtölteni. Ez a kulturális központ minden ember számára nyitott, aki mag-

yarnak tartja magát, magyar származású vagy érdekli a magyar kultúra. 

A klub épületén az 1960-as évek óta nem volt felújítás. A közös termek felújításával 

az épületen belül könnyebb lesz a közlekedés, ami a növekvő számú idős tag 

számára is nagy segítség lesz. Ez is segíteni fog abban, hogy a központ még vonzóbb, 

nyitottabb és barátságosabb hely legyen. Ugyan akkor több lehetőséget nyújthat a 

közeli közösségnek új és friss események megszervezésére és befogadására.  

A felújítási munkák ki fognak terjedni bizonyos régi építőanyagok cseréjére is, mint 

az azbeszt. Cserélni kell a padlókat, padlószőnyegeket, szigeteléseket. Meg lehet 

újítani a bárt, színpadot, közlekedőket, mosdókat. 

A klub szeptember 19-én benyújtott egy pályázatot az Ontario Trillium Programba 

150.000 dollárra. A felújítás teljes büdzséje 221.000 dollár. A teljes felújításra több ára-

jánlatot is kértünk a helyi felújítási és építő cégektől. 

Hálásak lennénk bármilyen segítségért, amit ezzel a munkával kapcsolatban nyújtani 

tudnának. Erről részletesen be fogunk számolni a klub weboldalán és hírújságján 

keresztül. A bárnál található egy festett doboz, amelybe köszönettel vesszük, ha 

adományaikat elhelyezik. A héten elindítottunk egy GoFundMe kampányt 5000 

dolláros céllal, ami abban segítene, hogy a munkálatokat el tudjuk kezdeni és ki tud-

juk egészíteni, amit remélhetően kapni fogunk az ontarioi-i kormánytól…” 
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Pár kép ízelítőül a jòl sikerült bálról: 
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 A Fun-filled 2018 Harvest Ball with a Fundraising Aim at 

the Kossuth Club 

This year's Harvest ball saw a full house. Guests were welcomed with grape must 

and friendly smiles. The main halls decor inspired fall colours and an incredible 

mood on this October night. The extraordinarily traditional Hungarian dishes were 

prepared by the Kovacs couple. The program and music was provided by the Kos-

suth dance group and the Evergreen band. 

During a pause in the program, the Club's President, Agnes Biro, provided an update 

on plans to renovate the Club's building, along with some details on work needed to 

be done. The Kossuth Club is the most important Hungarian cultural centre in the tri-

cities of Kitchener-Waterloo, Cambridge and Guelph, which is open to Hungarians, 

those with Hungarian roots, or those with an interest in Hungarian culture. For the 

Club's renovation, a GoFundMe campaign has been launched, for which updates will 

be provided through the www.kossuthclub.ca website. 

Kürti Adrienn     

 

Message from the President during the Harvest Ball 

 

The Hungarian Canadian Club of Waterloo-Wellington is raising funds to support 

renovation of the Club's historical building, which was built over 150 years ago, in 

1844. As most of you know, the Club operates as a not-for-profit organization, fully 

supported by a group of dedicated volunteers. The Club organizes and runs cultural 

events throughout the year for the local Hungarian community. The Club and 

community would like to preserve and revitalize this role. This dedicated cultural 

space is open to all individuals in surrounding communities that identify Hungarian 

roots or have an interest in Hungarian culture. 
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The Club's building has not undergone major renovations since the 1960s. Renova-

tion of common spaces will improve accessibility, which will be of help to a growing 

number of elderly members. This will also help make the space more attractive and 

welcoming. At the same time, it will provide greater opportunities to grow the com-

munity's use of the club through cultural and other related events. Renovation work 

will address removal of dated construction material (asbestos). Flooring, carpeting, 

and insulation need to be updated. The stage, bar; public washrooms, stairwells and 

building entrance can also be renovated. 

On September 19th, the Club applied for funding from the Ontario Trillium Founda-

tion for $150,000. The entire renovation budget amounts to $221,000, which is sup-

ported by various quotes from local contractors and builders. Any help in supporting 

this work is appreciated and will be tracked and identified in a separate section on 

the Club's website. 

A donation box has been placed at the bar where any donations are very much appre-

ciated. 

This week's launched GoFundMe campaign's goal is to raise $5,000 to kick-start some 

of this work and potentially help fill a funding gap should we be successful in secur-

ing the requested funding support from the province. 



 16 

 

1956-os megemlékezés a Kossuth házban 

 

A Kossuth Házban az 1956 -os megem-

lékezésre október 21-én délután került sor 

ebben az évben. 

Az ünnepi alkalomból Kovács Anita mondott 

köszöntő beszédet, melyben a forradalom 

kitöréséhez vezető útról beszélt. A Guelphi 

Magyar Iskola diákjai kedves magyar 

népdalokat énekeltek, majd egy hosszú 

verssel bizonyították ügyességüket tanítónő-

jük, Kovács Anita segítségével. A Kossuth 

Tánccsoport műsorában pörgős alföldi tánco-

kat csodálhattunk ismét meg. Kürti Adrienn 

rövid beszéde következett, melyben a forra-

dalom tényeiről és annak következményeiről 

beszélt. Ezután a Kitcheneri Magyar Iskolák 

diákjai a „Ha én rózsa lennék” dalra mutattak be koreográfiát. A 

koszorúzást Bíró Ágnes, a Kossuth Ház elnök asszonya vezette a ház 

oldalában lévő emlékműhöz. A Himnusz eléneklése után az iskolások a saját 

készítésű forradalmi lyukas zászlóikat helyezték az emlékműhöz, a közös-

ség többi tagja mécseseket helyezett el. A megemlékezés utolsó részeként 

levetítésre került rövid film, ami Filep Marika néni és Lajos bácsi forradalmi 

emlékeinek beszámolója és a Kitcheneri Magyar Iskola diákjainak közre-

működésével készült. Ez a dokumentumfilm a tavalyi nagy sikerű megem-

lékezés: az „Élő történelemóra” filmes folytatása.  
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A kegyeletteljes megemlékezésben nyújtott segítségéért külön köszönet Bíró 

Ágnes elnöknőnek és Vámos Györgynek, Filep Marika néninek és Lajos bác-

sinak, Kovács Anita és Német Enikő vezető tanárnőknek, Csiszér Enikő 

tanárnőnek, Körmendi Zsoltnak a konferálásért, a Kossuth Táncsoportnak, a  

Guelphi és Kitcheneri Magyar Iskola diákjainak és az egész közösségnek.

  

 

56’ 
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56’ Élő történelemóra 

Másodszorra csöngettek be az 1956-os forradalommal foglalkozó különleges élő 

történelemórára a Kitcheneri Magyar Iskolában. A tavalyi, Kossuth Ház 

megemlékezésén sorra került Kitcheneri és Guelphi Magyar Iskolák Élő 

történelemórájának sikerein felbuzdulva idén meg is örökítették az iskolások 

kérdéseit és az 1956-os eseményeket átéltek beszámolóit. 

Fülep Marika nénit és Lajos bácsit mindenki szívébe fogadta, akik kedves 

személyiségükkel minden hallgatóra nagy hatással voltak. Az iskolások számára 

érthetően és nagyon őszintén mesélték el a velük történteket, ezért könnyű volt 

megérteni és átélni a sok izgalmat, bánatot, aggódást és örömöt is. Az idei tervben a 

beszélgetésen kívül az Élő történelemóra megörökítése is szerepelt az utókor 

számára. 

A dokumentumfilm készítésére Kövessy Zsoltól kaptunk szakmai segítséget, aki 

felvette és filmmé szerkesztette az órát. Ez a film az idei kanadai Kossuth Házas 1956-

os megemlékezésen került levetítésre, fontos részét alkotva az ünnepi műsornak. Az 

iskola törekvéseinek sikereit is jól tükrözi, hogy az Élő történelemórán felvett filmből 

és az utána készült riportokból az ECHO Tv Híradójába is hosszabb összeállítás 

készült, képviselve a külföldön élő magyarok megemlékezéseit. 
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Külön köszönet Fülep Máriának és Lajosnak, Kövessy Zsoltnak a Mag TV-től,             

és Németh Enikő vezető tanárnőnek! 

Kürti Adrienn                 
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'56 Live History Lesson 

For the second time, the Kitchener Hungarian school held a live lesson in 

history on the 1956 revolution. Last year, the Kossuth Hall's remembrance 

event held a live history lesson for both the Kitchener and Guelph Hungar-

ian schools. This year the schools were able to pose questions about the 

events and life experiences of those that lived through the revolution.  

Marika and Lajos Fülep were warmly welcomed and whose sincerity left an 

impression with the students. Marika and Lajos recounted in a way that the 

students could comprehend, their personal experiences, worries, excite-

ment, glee and hurt. This year, aside from these hearing these personal ac-

counts live, they were also captured in a documentary film format. Zsolt 

Kövessy helped prepare and record the documentary. This documentary 

film was showed at the Kossuth Club's 1956 Remembrance event. The 

school's motivation and success were reflected in the film being featured in 

an Echo TV news report, as well as a reflection of how the diaspora Hungar-

ian community represents and remembers this historical event.  

 

A separate and sincere thanks to Marika and Lajos Fülep, Kövessy Zsolt 

from Mag TV and head teacher Enikő Nemeth!  

Kürti Adrienn                 
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Két nap a Vadrózsákkal 

Kanadai körútjuk utolsó ál-

lomásaként érkezett a budapesti 

Vadrózsák Néptáncegyüttese a 

Kossuth Házba szeptember 30-án. 

Vasárnap délután sokan voltak 

kíváncsiak műsorukra, melyben 

nem csak csodálatos táncukat 

nézhettük meg, hanem megis-

merkedhettünk a Kárpátmedence 

négy különböző pontjának helyi 

életével, a tájra jellemző népvise-

let sajátosságaival is. A műsor közben meséltek a gyimesi bundáról, a szőtt csíkos 

szoknyákról és az őt összefogó bernyécről. Megtudhattuk, hogy a gyimesi zenében 

jellegzetes, hogy a hegedűn és furulyán kívül egy érdekes csellóhoz hasonló alakú 

ütőgardont is hallhatunk ál-

talában.  

A székelyföldi táncok után, többek 

között, kalotaszegi legényesben, 

Dél-Duna menti lány üveges 

táncban, galgamenti és felvidéki 

táncokban is gyönyörködhetett a 

közönség. A táncok között olyan 

szavakat tanulhattunk, mint a 

csepesz (főkötő), korcos szoknya, 

székely harisnya vagy a pityke 

(fémgomb). Megérthettük, miért lehet brokátból Felvidéken a nők ruhája. Nem csak 

hallhattuk róluk, hanem meg is lehetett fogni, közelről látni, érezni ezeket az eredeti 

népviseleteket.  
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Előadásukban érezhető volt az autentikus tisztaságra való törekvésen kívül a magas 

szakmai igény és a néptánc szeretete is, melyet a közönség jól megérdemelt 

vastapssal jutalmazott.  Az előadás után a helyi Kossuth Táncegyüttes tagjaival közös 

próbát tartottak, ami a csoport szakmai fejlődésére remek lehetőséget nyújtott. Más-

nap délután Kati nénivel rophatták a kicsik a szokásos hétfő délutáni foglalkozáson, 

ahol a tánc néha inkább mese, néha vicces játék volt. A nagyobb gyerekek csoport-

jában a Vadrózsák Táncsoport vezetője, Attila bácsi tartotta a táncpróbát. A vicces 

játékok és történetek itt sem maradtak ki, könnyítve a kemény próbát. Mind a Kos-

suth Táncegyüttes, mind a két gyermek utánpótlás csoport sokat tanult ez alatt a két 

nap alatt, akik ebben az éveben igen szerencsések, hiszen idei tánctanáruk a KCSP 

ösztöndíjjal Kecskemétről érkezett Lukács László. Ő és felesége már három hónapot 

voltak a tánccsoport tanárai az előző években és magas színvonalú tanításuk namel-

lett sokat fejlődtek a csoportok.  Az asszonyok tánccsoportja sem maradt ki hétfő este, 

idén a 14-15 főre bővült vidám hölgyek Kati „nénitől” tanultak új lépéseket. 

Köszönjük a Vadrózsáknak ezt a vidám táncos két napot!  

Kürti Adrienn 

Two days with the Vadrozsak folk dance group 

The Vadrozsak folk dance group from Budapest ended its Canadian tour with a stop 

at the Kossuth Hall on September 30th.  
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On the Sunday afternoon, there was a good turnout of those curious about the dance 

group's show that was not only full of amazing dance performances but also the op-

portunity to learn more about life in four of the Carpathian basin's localities, as well 

as the typical dress in each. During the show, the group shared tales of gyimesi fur, 

woven striped skirts and the five connected traditional belts. We learned that in gy-

imesi song, aside from the fiddle and flute, another instrument similar to a cello 

called the gardon (a folk musical instrument) is used. Following dances from the 

Szekely region, we also enjoyed among others, typical dances of the regions of Kalo-

taszeg, south of the Danube, Galgament and the Uplands. During the dances, we 

learned words such as “csepesz” (type of bonnet), “korcos szoknya” (type of pleated 

skirt), “szekely harisnya” (Szekely stockings) or pityke” (metal button). We could ap-

preciate why women's clothing in the region of the Uplands were made of brocade. 

We not only heard about it but could touch the fabric, examine it up close, and feel 

these traditional and original folk costumes.  In their performance, the authentic and 

polished motivation and the high level of expertise required, as well as a love for folk 

dance could be appreciated and was received with a well-deserved round of sus-

tained applause.After the performance, a dance try out was held with members of the 

local Kossuth dance group, which provided an incredible opportunity for develop-

ment in practice. The next afternoon with Ms. Kati the little ones enjoyed time during 

the typical Monday afternoon practice, where at times the dance and at times the sto-

ries were humorous. In the group of older dancers, the Vadrozsak head teacher Attila 

led the dance practice. Funny games and occurrences also helped ease the focused 

dance practice. The Kossuth dance group and the two children's dance groups 

learned a lot in these two days, who have been lucky this year especially with the 

newly arrived KCSP scholar from Kecsekemet Laszlo Lukacs. He and his wife had 

already been teaching the dance group for three months in the beginning years dur-

ing which their high-level of teaching helped the dance group develop quite signifi-

cantly. The women's dance group was not left out on Monday evening and a group 

of 14-15 happy women learned new steps and techniques from Ms. Kati. 

Thanks to the Vadrozsak and a fun-filled two days of folk dance! 
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Szeretettel várjuk vendégeinket,  

hogy velünk ünnepeljék a 2019-es Új Év kezdetét! 

Töltsük együtt az Ó Év utolsó napját egy vidám, hangulatos, táncos estével. 

Zene: Hungária zenekar 

Menü: Orosházi ragu leves, Töltött káposzta,  

Naranccsal töltött rántott karaj sárgarépa kockás rizzsel,  

Vagdalt borjú uborkás tejfölös mártásban vajas burgonyával, kávé, tea, 

sütemény , 2 üveg pezsgő asztalonként, 

Éjfél után: Lencse leves gazdagon 

Jegyek elővételben december 15-ig $80,  

ülőhelyet igénylő gyermeknek 12 éves korig $40.   

December 15. után a jegy ára $100. 

Asztalfoglalás: Email: info@kossuthclub.ca, Telefon: 519-821-4884,  

Facebook: kossuthclubofficial oldalon üzenetben. 
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We sincerely welcome guests  

to join us in ringing in the beginning of 2019!  

Let's enjoy the last day of the year together with an evening filled with  

cheer, fun and dance.  

Music brought to you by the Hungaria 

Menu: Oroshazi ragu soup, cabbage rolls,  

fried pork stuffed with oranges and accompanied by carrots and rice. 

Veal steak in a cucumber sour cream sauce with buttered potatoes, 

coffee, tea, pastries and two bottles of champagne per table. 

After midnight: hearty lentil soup  

Tickets can be purchased before December 15th for $80,  

seats for children under 12 years old are $40.  

After December 15th, tickets are $100. 

Reserve your table via email: info@kossuthclub.ca,  

Telephone: 519-821-4884,  

Facebook: kossuthcluboffical's facebook page via message. 
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Special sale 
Butterfly Europa25   -   $890 

 

• Official Table of the 2014-2016 Butterfly North America Tour. 

• Two 5" wheels easily mount onto each table half for transporting. 

• Requires only six inches for storage, the most compact in our line. 

• Open the box, pull out the legs, put on the net and you're ready to play. 

• Approved by the International Table Tennis Federation (ITTF) 

Surface color: Blue 

Top Thickness: 1" Wood 

Rail/Rim: 2" x 3/4" Steel 

Legs: 2" Square Steel 

Wheels: 5" Wheels 

Weight: 270lbs 

Net: National League 

ITTF Approved: Yes 

Playback Position: No 

Adjustable Feet: No 

Accessory Holder/Hassle Free Net: No 

Folded dimensions: 60" x 55" x 6" 
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Double Fish table  -  $345 

 PERFECT FOR FAMILIES – Offers premium play for all ages. Go head-to-head 

or fold up for individual practice. A great centerpiece for Club, game room, den, 

or gym. 

 EASY ASSEMBLY –Start playing in minutes with simple Assembly. 

 Size of the table top: 2740*1525mm. 

 Height of the table: 760mm. 

 Thickness of table board: 15mm. 

Butterfly barrier -  $14 
 

 

 

 

 

 

 

Contact: drprofessionaltta@gmail.com 

mailto:drprofessionaltta@gmail.com
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S Z I L V I A  A P R Ó  
T r a v e l  C o n s u l t a n t  

I n t e r n a t i o n a l  T r a v e l  

T e l :  5 1 9 . 8 2 3 . 9 4 9 8  

C e l l :  5 1 9 . 7 6 6 . 2 5 0 9  

E - m a i l :  s z i l v i a t r a v e l @ r o g e r s . c o m  

REPÜLŐJEGYEK, TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK, HAJÓUTAK, 

AUTÓBÉRLÉS, BIZTOSÍTÁS 

Felvilágosításért és helyfoglalásért hívjon bizalommal! 

 

Q UA L I T Y  B A K E R Y  &  D E L I  

 

 FEKETE MIHÁLY - URBÁN VALÉLRIA 

Cím: 86 Daw- son 

Road, 

Guelph,

 Tele- fon: 
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   979 Kossuth Rd, Cambridge, ON N3H 4S7,  

www.kossuthclub.ca 

Tel: 519.658.9761 

   Email: info@kossuthclub.ca  

facebook.com/kossuthclubofficial 

Ko s s u t h  H á z  b é rl é s e   
Ko s s u t h  C l u b  f o r  R e n t  

Termeinket ,  kertünket  kínáljuk Önöknek!  

 

  CSALÁDI ÉS ÜZLETI ESEMÉNYEK  

  privát  fogadásoktól  a  200 fős  rendezvényekig  

  esküvők,  családi  ünnepek,  bálok,  fogadások,  konferenciák,  

találkozók,  céges  rendezvények k íváló  helyszíne a  Kossuth 

Ház.  

 
 

 Kérésére  személyre  szabott  ajánlatot  küldünk!  

   


