
 
 

 

 

  

Fotó 

Kralovanszky Balázs 

KMKT  
BESZÁMOLÓ KANADAI  MAGYAR 

ERNYŐSZERVEZETÜNK  ÉLETÉRŐL  

S Z E R K E S Z T E T T E  S Z E N T H E  A N N A   Köszönjük a támogatást 

A Kanadai Magyar Kulturális 

Tanács egész Kanadát átfogó 

ernyőszervezet lévén sok,  a  

kanadai diaszpórában működő,  

egyesületnek nyújt támogatást. 

Szervezetünk az évi  rendelkezésre 

álló pályázati pénzt  nemzeti 

ünnepeink méltó keleti parti 

megemlékezésére,  vagy nagyobb 

eseményekre, mint az  idei 

Torontóban rendezett Árpád kupa 

forditotta.  De a KMKT  ebbből a 

támogatásból segitette a nagyobb 

kulturális megmozdulásokat, mint 

a Vancouverben rendezendő  I. 

Kanadai Magyar Amatör 

Szinházak Fesztiválja (KAMASZ). 

Emellett  közel negyven 

tagszervezetének  működését, 

programjait is  lehetőségünk volt 

segiteni. 

Ime néhány jelentősebb esemény, 

program melyek KMKT 

támogatásból valósultak meg.  

Támogattuk a   windsori magyarok 

szervezetét, ahova a helyi iskola is 

tartozik, az iskola évi bérleti dijával 

segitettük. Az  újonnan alakult albertai 

hagyományőrző csoportot Calgaryban a 

modern technika eszközeivel szereltük 

fel,  úgy, mint Niagarán működő 

tagszervezetünket is.  A Kelownában 

népszerű és nagy látogatottságú Nyugat 

Kanadai Tábort immár második éve a 

táborhely költségeitől mentesitjük, ezzel 

is biztositva a nagy létszámot és a 

folyamatos sikert. A Nyugat Kanadai 

Néptánc Fesztiválra  magyarországi 

néprajzi szakembert hozattunk, akinek 

teltházas előadása elsöprő sikert aratott.  

Az edmontoni legnagyobb 

multikulturális fesztivál, a Heritage 

Napok  magyar fellépéséhez Kanada 

legjobb magyar néptáncosait hivtuk 

meg Torontóból és Vancouverből. A 

Kitchenerben szervezett dél ontárói  

    ÁRPÁD KUPA TORONTÓBAN 
Az Árpád kupát - eredeti néven az  Észak Amerikai Magyar Amatör Futbalcsapatok Bajnokságát- 22 évvel ezelőtt alapitotta Las 

Vegasban Berényi György 56-os amerikai magyar. A múlt évben,  először húsz  év után,   a vendégcsapatként többször szereplő 

Szekszárd ötleteként a kupát  San Franciscóba, idén pedig Torontóba vitték.  A torontói szervezést Balla Sándor vállalta, mely 

bajnokságon a két helyi és négy magyarországi csapat mellett az eredeti Árpád kupa 12 csapatából két észak amerikai csapat vett  

részt. Az esemény a San Jose-San Feranciscó csapatának győzelmével zárult. A védnökök között volt dr Ódor Bálint nagykövet, 

valamint Palkovits Valér főkonzul is. A magyarországi  sport hivatalos képviselője, Szöllősi György, a magyar labdarúgás 

rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a Puskás ügyek nemzetközi képviselőjének szavai szerint „zajlik nem csak a Kárpát-

medencében, de a világban távolabb élő magyar közösségek sportéletének újjászervezése is, a nemzet határokon átívelő 

újraegyesítésének, kulturális azonosságunk megtartásának ez is fontos része. Az idei Árpád-kupa révén már ebben a szellemben 

vett új lendületet a 22 éves észak-amerikai hagyomány. Az öregfiúk focitornáját hamarosan új, a magyar iskolákban tanuló 

gyerekek számára megrendezendő futballesemény és sportpályaépítés követi.      

 Kanadai Magyar Kulturális Tanács 
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Mátyás király 

a kanadai diaszpórába 
látogatott. A tematikai 

kiállitás és műsor első 

állomása tagszervezetünk, 
az Edmontoni Magyar 

Kultúrkör volt. Innen 

Mátyás és barátai, Csibi 
Krisztina igazgatónő 

(Magyarság Háza) 

vezetésével a torontói 
Szent Erzsébet 

templomba látogattak, 

ahol egy másik, de az 
előzőhöz hasonló értékes 

kiállitással és műsorral 

lepték meg a Szent 
Erzsébet iskola tanulóit. 

A rendezvénysorozat a 

niagarai Árpád Házban 
végződött, ahol a  hálás 

közönség vastapssal 

üdvözölte a szervezőket 
és az előadást. (A képen 

Kovács Emma 4 éves  

edmontoni tanuló 

igazságos Mátyás ölébe.) 

szavalóverseny rendezéséhez  és a dijakhoz nyújtottunk segitséget, úgy mint 

az évente megrendezett Megavers a Diaszpórában dijait ebben az évben is 

mint mindig szervezetünk vásárolta, ezzel is ösztönözve gyermeikeinket a 

magyar nyelv ápolására. A  kanadai média és az internetes weboldalak 

költségeit is a szervezetünknek juttatott évi támogatásból fedezzük.  

Református magyar barátainkat segitettük, amikor új magyar lelkészünk 

beiktatására más város magyar lelkészeit is vendégül láttuk, valamint szivesen 

támogattuk a montreáli cserkészbált is.  

Ebben az évben a Mátyás királyról szóló killitás nyomdaköltségét és a kiállitás 

logisztikai szervezését is a KMKT évi támogatásából fedeztük.  

A  rendelkezésünkre álló összeg, bár nem nyújt milliós segitséget, de mégis  

nagyban erősiti közösségeink pozitiv szellemét, szorgalmazza a kanadai 

magyar összetartást és hatalmas segitséget nyújt munkánkhoz, amiért ezúton 

mondunk köszönetet a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és Potápi Árpád 

államtitkár úrnak.  

Köszönjük! 
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13 Szüreti Bál, Niagara Falls, 

Árpád Hall 

13 Szüreti Bál, Calgary Magyar 

Ház 

13 Szüreti Bál, Hamilton 

Cserkészek 

13 Októberfeszt Edmonton 

Magyar Ház 

20  1956-os megemlékezés, 

Edmonton 

20  Gálavacsora Torontó Magyar 

Ház 

21 Koszorúzás Torontó Budapest 

Park 

21 Megemlékezés Niagara Árpád 

Ház 

21 Megemlékezés Torontó 

Magyar Ház 

21 Megemlékezés Okanagani 

Magyar Ház 

21 Megemlékezés Magyarok 

Nagyasszonya katolikus templom, 

Montreal 

23 Koszorúzás, Szt. Imre 

templom előtti emlékmű 

 Edmonton  

23 Zászlófelvonás, Torontó, 

városháza 

NOVEMBER 

3 Irodalmi nap , Torontó Magyar 

Ház 

3 Csizmadia Anna Palóc 

hagyományok, Albertai Magyar 

Néprajzi Társaság, Calgary  

14-15 Magyar Diaszpóra Tanács 

ülés, Budapest Várkert Bazár 

17 Retró Disco Torontó Magyar 

Ház 

22 - 25 Kanadai Magyar Amatőr 

Szinházi Fesztivál ,  KAMASZ, 

Vancouver 

DECEMBER 

1 Őszi Bazár, Vancouver Magyar 

Ház 

2  Mikulás ünnepély, Edmontom 

Magyar Ház 

9 Adventi koncert –bazár, Toronto  

A KMKT 

 ÉS A KANADAI DIASZPÓRA 

KÖZELGŐ PROGRAMJAI 

 

1956-ra emlékeztünk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 21-én csaknem százan 

emlékeztek meg az 1956-os 

forradalom és szabadságharcról a 

winnipegi Szent István Magyar 

Házban. Ez a délután viszont nem 

csak az emlékekről, de a saját 

jelenünk, történetünk átadásának 

fontosságáról is szólt. 

 

 

 

 

 

 

 

Felhúzták a magyar zászlót a 

torontói városháza elõtt, hogy 

ezzel tisztelegjenek az 1956-os 

hõsöknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Financial Consultation 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács 

309, 10208 120 Street 

Edmonton, AB T5K 2W2 

kanadaimagyarkulturalistanacs@gmail.com 

www.kanadaimagyarkulturalistanacs.com 

Tagszervezeteink elmúlt negyedévi  eseményeit sajnos lehetetlen egy ilyen kis 

helyre összesűríteni. Bár a nyár pihenésre, nyaralásra való, azért mi aktívak 

voltunk sikeres piknikeket bonyolítottunk le, ahova több, mint ötszázan jöttek el, 

mint például a  Niagara Falls-i Árpád Ház szervezésében a Szent István napi 

megemlékezés augusztus 20-án,  hagyományörző mangalica napok Albertában és 

Mátyás király is ellátogatott Edmontonba, Torontóba majd Niagarára. Elintéztük a 

KCSP program kanadai beléptetését, hogy aztán ősszel ismét teljes erővel,  

ösztöndijasaink  önzetlen segitségével,  szervezzünk magyarság fenntartó és 

összekovácsoló programokat, megkezdhessük hétvégi iskoláinkban a tanévet és a 

cserkészfoglalkozásokat.  Aztán eljött az október, nemzetünk ünnepe, melyről 

mellékelt hiradásunkban számolunk be.  

Koszorúzás a Budapest Parkban a 

torontói magyar közösséggel. Az 

1966-ban épült torontói Budapest 

Parkban lévő 56-os emlékműnél 

tartott megemlékezésen részt vett 

dr Orbán Balázs 

miniszterhelyettes, parlamenti és  

stratégiai államtitkár, dr Grezsa 

István miniszteri biztos, dr Ódor 

Bálint nagykövet és Palkovits 

Valér főkonzul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956 október 23 emlékére a 

Niagara Fallsi Árpád Házban 

ünnepi szónok dr. Grezsa István 

miniszteri biztos volt, aki szívhez 

szóló beszéddel köszönette a 

kedves vendégeket. 
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A Torontói Magyar Házban ünnepi 

beszédet mondott Boda-Lázár 

Judith, a Magyar Ház 

elnökasszonya, Palkovits Valér 

főkonzul, Dr. Ódor Bálint 

nagykövet, Balla Sándor, a KMKT 

elnökhelyettese és Dr. Orbán 

Balázs miniszterhelyettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956 emlékének tisztelegtek 

azzal a HUVAC által rendezett 

kiállitással amit a torontói 

főkonzulátuson mutattak be. A 

HUVAC kiállitás a  torontói 

Square galériában folytatódik. 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc 62-ik 

évfordulójának 

megemlékezésén,  

Edmontonban,  dr Grezsa István 

miniszteri biztos volt a 

fővendég.  A magyarházi 

programot  Kollár Máté, KCSP 

ösztöndïjas állította össze és 

vezette le.  

 
 

A KMKT és a Kanadai Magyar 

Vállalkozók Szövetsége 1956-

os forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából 

Gálavacsorát rendezett a  

torontói Magyar Házban. 

Díszvendég volt dr. Orbán 

Balázs miniszterhelyettes, 

parlamenti és stratégiai 

államtitkár, dr Ódor Bálint 

nagykövet és Palkovits Valér 

főkonzul. 
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