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Kanadai Magyar Tudósitó  

 
A Magyar Diaszpóra Tanács Kanadai Regionális  Hírlapja 

Szerkesztette Szenthe Anna,  MDT kanadai regionális elnök 
2019 első félév 

                           Tájékoztató a  Magyar 
Diaszpóra Tanácsról 

Az MDT a világon 
szétszórtságban élő magyarság  

szervezeteinek  2011-ben 
alakult közös fóruma (magában 
nem önálló szervezet) , amely a 

diaszpórában élők sajátos 
igényeit és érdekeit tartja szem 

előtt, valamint  
megteremti a diaszpóra 

magyarságának  
önálló képviseletét. 

Fő célja, hogy a  Magyar 
Kormány a diaszpórában 

tevékenykedő magyar  
szervezetekkel és azok 

képviselőivel értékalapú 
partneri viszonyt teremtsen. 
A Magyar Diaszpóra Tanács 

küldötteit a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága 

választja azok közül a vezetők 
közül akik a kanadai 

magyarságot valamilyen szinten 
képviselik.  

A jelöltek általában maguk is 
egy-egy szervezet megválasztott 

vezetői, vagy olyan személyek 
akik  önkéntes munkájuk 

folyamán a Magyar Kormány 
nemzeti összetartó munkáját 

segitik.  
A Magyar Diaszpóra Tanács 

regionális elnökét  a küldöttek  
két évente titkos szavazással 

választják meg. Az MDT gyűlést 
a Miniszterelnök hivja össze  
általában novemberben.  A 

regionális elnök fő feladata a 
Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai 
Államtitkárságával és a Magyar 

Kormánnyal való 
kapcsolattartás, programjaik 

segítése. 
Kanadai regionalis elnök: 

Szenthe Anna  
diaszporatanacskanadaielnok@

gmail.com 
cell: 1-780-945-9067 

 
 

 

Államtitkári látogatás Albertában 

 

 

Albertába látogatott Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Kádár 
Zoltán a nemzetpolitikai államtitkárság 
kabinetvezetője az 1848-as forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmából. 

2019. március 15-én a Kálvin Református 
Egyházat keresték fel, ahol Nt. Paizs József 
református lelkésszel folytattak kötetlen 
beszélgetést a gyülekezetről és a templomról. 
Lelkipásztor Úr mesélt a templomban működő 
állandó vasárnapi iskoláról is, amely 
nagymértékben hozzájárul a magyar gyerekek 
anyanyelvi neveléséhez, magyarságtudatuk 
erősítéséhez. Mint arról Államtitkár Úr is 
nyilatkozott: „nagy élmény volt, hogy a 
kisgyermekek kiválóan beszélnek magyarul, 
esetenként jobban, mint a szüleik. Ez a Magyar 
Kormány támogatásával működő hétvégi 
iskoláknak is köszönhető, és azt jelenti, hogy 
nemcsak sikerül megtartani a magyarságot, 
hanem 60-70 év múlva e távoli vidékeken 
továbbra is magyar szó csendül majd fel”. Az 
első nap zárásaként a városi magyar szervezetek 
vezetőivel találkoztak, akikkel vacsora mellett 
beszélgettek a kanadai magyarság jövőjéről és a 
nemzeti identitás megtartásért folytatott 
erőfeszítésekről. 2019. március 16-án délelőtt 
meglátogatták a Szent Imre Katolikus 
Közösséget templomukban. Megtekintették a 
templom emeletén működő Szent Imre Magyar 
Iskolát is, ahol éppen zajlott a tanítás, így munka 
közben figyelhették meg a tanárokat és 
diákokat. A nebulók nagy izgalommal meséltek 
arról is, hogy mi mindent tanulnak ott, és milyen 
érdekes alkotásokat készítenek a kézműves 
foglalkozásokon.  

 

 

.  

A megemlékezés délután 3 órakor kezdődött, 

amelyre dr. Ódor Bálint Magyarország kanadai 

nagykövete és dr. Bodnár Gergely kulturális 

összekötő diplomata és konzul urak is ellátogattak. 

A műsorban felléptek a Csárdás néptáncegyüttes 

gyermek táncosai, a 26. sz. Prohászka Ottokár 

cserkészcsapat kiscserkészei, Szajkó László 

hegedűművész. Az ünnepi beszédeket Szenthe 

Anna a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke, 

dr. Ódor Bálint Magyarország kanadai nagykövete 

és Potápi Árpád Nemzetpolitikáért felelő 

államtitkár tartották. Államtitkár Úr az 

ünnepségen kihangsúlyozta, hogy "a szabadság 

népe mellett a soha fel nem adás népe vagyunk, 

és ezért lehetséges, hogy az anyaországtól több 

tízezer kilométernyire szép számban 

összejöhetünk, anyanyelvünkön beszélhetünk, 

nemzeti ünnepünket ünnepelhetjük".„Rajtunk a 

sor, hogy megóvjuk mindezt. Májusban újra 

választásra kerül sor, ahol döntünk arról, meg 

tudjuk-e óvni szuverenitásunkat egy elnyomó 

európai hatalom törekvéseivel szemben, vagy 

bábként végre kell hajtanunk egy központi tervet" 

- hangoztatta a politikus. Hozzáfűzte: mi magyarok 

"nem szeretjük, ha más mondja meg nekünk, 

miképpen éljünk, nem szerettük 1848-ban, és nem 

szeretjük 2019-ben sem. Cselekedjük meg mi is, 

amit megkövetel a haza!" 

Ünnepi beszéde után Államtitkár Úr elismerő 
oklevelet adott át Szenthe Annának a kanadai 
magyarságért, Toldy Évának és Vörös Sándornak 
pedig a helyi magyarságért végzett munkájukért. 
   
Kollár Máté KCSP ösztöndijas   
 

mailto:diaszporatanacskanadaielnok@gmail.com
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Az első magyar telepesek Albertában 

Kollár Máté írása 

Az albertai Bashaw települést 1894-95-ben a dunaföldvári 

Mráz János vezetésével magyarok alapították. Kanada más 

vidékeiről és az Egyesült Államokból érkező dunaföldvári, 

tolnai, somogyi magyarok lakták be a városkát, ahol ingyen 

kaptak földet a kanadai államtól. 

A településen 2019. március 17-én vasárnap délelőtt 11 

órakor az első albertai magyar telepesek emlékére avattak 

emléktáblát. 

Az avatáson megjelent Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár, dr. Ódor Bálint Magyarország kanadai 

nagykövete, dr. Bodnár Gergely kulturális összekötő 

diplomata és konzul, Kádár Zoltán a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság kabinetvezetője, Szenthe Sándor tiszteletbeli 

konzul, Szenthe Anna a Diaszpóra Tanács Kanadai elnöke és a 

Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke, Szabó László a 

Calgary-i Magyar Kultúregyesület elnöke, Nt. Paizs József az 

edmontoni Calvin Református Egyház lelkésze.  Jelen volt 

továbbá Ron Orr az albertai parlament képviselője, Bryce 

Liddle Ponoka megyei képviselő, Andrew Papenbrock az 

edmontoni Katolikus Érsekség képviselője és Barry Stotts St. 

Michael’s Manfred Heritage Society elnöke. Bár ma már a 

magyarok leszármazottai közül többen is angolul beszélnek, 

több mint százan jelentek meg, akik büszkék magyar 

gyökereikre. 

Az ünnepség a magyar és kanadai himnuszokkal kezdődött, 

majd Szenthe Anna, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács 

elnöke köszöntötte a megjelenteket és díszvendégeket. 

Kiemelte, hogy milyen nagy jelentőségű, hogy az első 

telepesek előtt róhatjuk le tiszteletünket, majd felsorolta az 

első telepesek nevét, akiket abban a temetőben helyeztek 

nyugalomra. Elnök Asszony beszéde után Andrew Papenbrock 

köszöntötte a jelenlévőket, majd felolvasta az edmontoni 

érsek levelét. Ezután Nt. Paizs József református lelkész 

tartott áldást magyar és angol nyelven egyaránt. Az áldás után 

Államtitkár Úr és Nagykövet Úr koszorút helyeztek el az 

emlékműnél. A koszorúzás után dr. Ódor Bálint Magyarország 

kanadai nagykövete mondta el ünnepi beszédét. Beszédében 

kiemelte, hogy milyen nagy fontossággal bír,  

 

 

 

Megavers a 
Diaszpórában 4 

A MegaVers a Diaszpórában a 
Kárpát-medencében és a 

tengerentúlon élő magyar 
fiatalok szavalóversenye. Az 

internetnek köszönhetően az 
óriási távolságok ellenére 

megismerhetjük egymást és 
felfedezhetjük a magyar 

irodalom kiemelkedő alkotásait. 
A költészet ugyanis összeköt és 

egy új közösséget alkot. A 
MegaVers a Diaszpórában a 

Szolnok TV MegaVers elnevezésű 
műsor  alapján indúlt útjára a 

Magyar Diaszpóra Tanács 
kanadai  elnöke 

kezdeményezésére.   
 

 
 
 
Ez évi nyertesek: 
1. helyezett: Blumenfeld Gulyásik 
Ariána, Toronto, ON, Kanada 
2. helyzett: Demeter Réka, 
Ottawa, ON, Kanada 
3. helyezett: Emily Branham, 
Colleyville, TX, USA 
4. helyezett: Németh Péter, 
Kitchener, ON, Kanada 
Főkonzulátus különdíja: Chase 
Hunor Lacroix, Niagara Falls, ON, 
Kanada 
Jövő reménysége kategória: 
Kovács Emma, Sherwood Park, 
AB, Kanada 
KMKT különdíja: Gábor Zsófia 
Izabella, Spirngwater, ON, 
Kanada 
 
Minden kedves résztvevőnek 
gratulálunk, hiszen a 
legfontosabb, hogy részt 
vettetek a versenyben és a 

kanadai magyar diaszpórában 

ápoljátok magyar 
anyanyelveteket. 
Köszönjük mindenkinek a 
lelkiismeretes felkészülést! 
 
Jövõre ismét találkozunk! 
 

 

 

Kanadai örökségünk magyar őseinktől 

hogy az Albertai Magyar Néprajzi Társaság felkutatta az első 

magyar telepeseket és ezáltal egy újabb magyar származású 

közösséggel bővülhetett a kanadai magyarság. Nagykövet Úr 

beszédét az calgary-i és edmontoni cserkészek közös műsora 

követte. Az ünnepséget a közönség a Szózat éneklésével zárta. 

"Jó érzés és megható volt látni, hogy ugyan angolul beszéltek, 

de magyarként vettek részt az emléktábla-avatási ünnepségen" 

- idézte fel az ünnepi pillanatokat Potápi Árpád államtitkár úr. 

Valóban nagyszerű élmény volt megélni, hogy azok a családok 

is, ahol ugyan még a nagyszülők, dédszülők voltak csak 

magyarok, büszkék magyarságukra és több, mint 100 év után is 

emlékeznek magyar őseikre és gyökereikre. 

„Nekünk magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes 
nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. 
Senki nem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük át 
senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, 
franciául, spanyolul, németül, attól még nem leszünk sem 
angolok, sem franciák, sem spanyolok, sem németek. Az ő 
örökségük nem a mienk s ha majmolni próbálnánk őket, 
könyökkel betörni közéjük, mindössze a magunk egyéniségét, a 
magunk 
örökségét veszíthetjük el, az övéket soha sem vehetjük át. 
Gyökértelen idegenek leszünk az emberi világban s lelkileg 
elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa.” 
 
Wass Albert 
 

 

 

 



 

Kanadai Néptánc 
Csoportjaink 

 
Vancouver Forrás 

Torontó Kodály 

 
Regina Maros 

 
Edmonton Csárdás 

 
Montreál Bokréta 

 
Victoria Búzavirág 

 
Calgary  Bartók

 
Calgary Vadrózsa 

 

 

Nemrég Kanada szerte emlékeztünk a számunkra oly 
fájdalmas Trianonra, mely igazságtalanság  még a 
második, harmadik  generációs kanadai magyaroknak  
is  könnyet csal szemükbe. Jó érzés számunkra, hogy 
a magyar kormánynak minden magyar ember 
egyaránt fontos és, hogy a kormány szerint  bármely 
ország fennhatósága alá tartozó magyar valós tagja a 
magyar nemzetnek, és a magyarok határoktól 
független összetartozása, meghatátozó eleme a 
magyar nép önazonosságának. Kanada szerte 
rendezett közös programjainknak köszönhetjük, hogy 
Kanadában fellendült a magyar élet, kanadai 
magyarjaink látszólagosan félretették különbségeiket 
és a pozitivra koncentrálva országszerte szélesitették 
magyarságtudatukat,  a magyar kultúra iránti  
érdeklődésüket. Ilyen közös megmozdulás a már 40 
éves múltat magáénak valló Nyugat Kanadai Néptánc 
Fesztivál, vagy a torontói Pontozó Táncverseny, de 
nem csak a néptánc örvend népszerűségnek,  hanem 
az elmúlt időben a versmondás (Megavers a 
Diaszpórában), a szinházművészet (KAMASZ 
Fesztivál) és a  nemrég  első ízben megrendezett,  
nagysikerű  torontói HungaroFest Gasztronómiai és 
Kulturális Fesztivál is.  
Kanadai magyarjaink nagyrésze a nagyvárosokba 
tömörültek, de nem szabad elfelejtkezni azokról a 
kisebb településekről, ahol a közösségek csökkenő 
tendenciája miatt kihaltak volna az isolák, ahol a 
fiatalok cserben hagyták volna közösségeiket, ha 
nincs otthonról segitség.  Itt főleg az erkölcsi 
támogatásra gondolok,  de ezen közösségek 
fennmaradásában, újtraélitésében jelentős szerepe 
van a Kőrösi Csoma Programnak  és az anyagi 
támogatásnak is. Minden kanadai magyar közösség 
ma már valamilyen módon bekapcsolódott a 
diaszpóra vérkeringésébe és nem csak 
Magyarországgal, de egymással is szorosabb 
kapcsolatot ápol. Természetesen nem vagyunk 
egyformák, több helyről származunk, más 
iskolarendszerben nevelkedtünk, különböző családi 
értékekkel. Más korban és más okok miatt hagytuk el 
az óhazát, de ez nem akadályozhat meg minket 
abban, hogy egyformán magyarok legyünk, hisz  
mindannyiunkban magyar  szív  dobog és magyar vér 
folyik.  Az elmúlt években egy kicsit talán 
észrevétlenül szerveződtünk meg mi kanadai 
magyarok.  
Arra mindenképpen szükség volt, hogy  külön-külön 
megerősitsük szervezeteink pillérjeit, hogy aztán 
ezekre az erős pillérekre hidat épithessünk egymás 
között. Nem csak szervezeteink, városaink közötti 
kapcsolatról  beszélhetünk, de Magyarországgal a 
magyar kormánnyal, nem utolsó sorban a 
Nemzetpolitikai Államtitkársággal is egy  
lerombolhatatlan  hídról, mely kötelék napról napra 
erősödik. A kanadai magyar diaszpóra szivén viseli a 
kisebbségben, elzárt területen élő magyarok sorsát, 
akik napi szinten küzdenek meg azért, hogy 
megtarthassák magyarságukat, gyermekeik magyar 
iskolákban tanulhassanak és bár ők soha nem hagyták 
el hazájukat mégis magyar földön élhessenek, magyar 
szót beszélhessenek és egyáltalán magyarok 
lehessenek. 

Gondolatok a kanadai magyar összetartásról a Nemzeti Összetartozás Napján 

Minden vezetõnek  köszönöm a fáradhatatlan 
munkát,  amit a diaszpóra magyarságának 
összetartásáért, magyar kultúránk és hagyományaink 
megörzéséért egyenként, saját környezetében, 
tagsága körében, de ugyanúgy velünk közösen, szoros 
együttmūködésben tesz. Évtizedes kanadai önkéntes 
munkám során még nem láttam a kanadai 
magyarságot és veztõinket  ilyen egységben nem csak  
egymással de a Nemzetpolitikai Államtitkársággal, 
múltunkért, jelenünkért és jövönkért tenni!  
A diaszpóra regionális összejövetelei, mint a 
Victoriában rendezett Nyugat Kanadai 
Néptáncfesztivál, ahol a nyugat kanadai magyarházak 
elnökei dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, dr 
Ódor Bálint nagykövet és dr Bodnár Gergely közösségi 
diplomata jelenlétében tanácskoztak, vagy a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság legsikeresebb 
programjának a KCSP  ösztöndíjasok Niagarán 
rendezett zárókonferenciája ahol értékes 
beszámolókat hallhattunk minden kanadai magyar 
közösség munkájárol 12 különbözõ városon keresztül, 
ahol vendégeink voltak Hajnal Virág a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 
fõosztályvezetõje, Debreczeni Toth Gabriella politikai 
tanácsadó, Ódor Bálint nagykövet, Palkovits Valér 
fõkonzul, Bodnár Gergely és Laky Takács Péter 
közösségi diplomaták,  mind a magyar kormánnyal 
végzett közös, hatékony munkánkat  bizonyítja, 
melyet az MTV munkatársai és a MAG tv is rögzített, s 
melyrõl cikk jelent meg a Nemzeti Regiszteren.  
Boldog vagyok, hogy  lehetőség volt támogatásomról 
biztosítsam a HungaroFest szervezõit és részt vennem  
ezen a nagyszabású torontói rendezvényen, valamint 
a Nemzeti Összetartozás napján szervezett  
megemlékezésen.  Köszönom a megannyi önkéntes, 
önfeláldozó erõfeszítését, ami  életben tartja a 

kanadai magyarságot.   
Bár  a személyes találkozások fontosak, a mai rohanó 
világban szerencsére rendelkezésünkre áll az internet, 
a telefon, e-mailek melyeken keresztül  vezetõinkkel 
hatékonyan kommunikálunk, én napi szinten. 
Vancouver, Montreal, Niagara, Torontó, Calgary , 
Winnipeg, Saskatoon, London csak egy 
gombnyomásra egy gyors üzenetváltásnyira van 
tõlem, s mely technika segítségével ennyire 
hatékonyan még egy vezetõ sem tudta munkáját 
végezni, mely együttmūködésért külön köszönet  jár 
mindannyiatoknak!  Még soha nem volt a 
diaszpórában a közös dialógus ennyire felgyorsulva. 
Ennek a hatékony kommunikációnak köszönhetem, 
hogy sokatoknak segíthettem a januári pályázatok 
beadási menetében, hogy rendszeres konzultálással 
továbbíthattam KCSP igényeiteket a Nemzetpolitikai 
Államtitkárságnak és napi szinten segithetem 
munkátokat. 
Szívembõl kívánok Nektek  további pozitív hozzáállást 
és eredményes, jó munkát!  Ne felejtsétek, csak úgy 
érhetünk el közös eredményeket, ha a háttérzajt 
kiszūrjük!  
“Együtt erō vagyunk, szerteszét gyöngeség” 
 
Szenthe Anna, MDT kanadai regionális elnök 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Torontói összefogás 

HungaroFest 

Május 31 és június 2 között kulturális, gasztronómiai 

és hagyományörző fesztivált szervezett a torontói 

Budapest Parkban, Balla Sándor igazgatósága alatt a  

Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége. A torontói 

magyarok  legnagyobb magyarságukat ünneplő 

eseménye volt ez, melyre hónapokkal azelőtt 

készültek a helyi szervezetek. Erre a kulturális, 

gasztronómiai és hagyományőrző fesztiválra egész 

Ontárió tartományból várták a látogatókat. Bár az 

időjárásra nem lehetett számitani, mégis 

megkegyelmezett az eső a Budapest Parkba 

látogatókon.  

Én a kanadai összetartás gesztusaként Edmontonból 

érkeztem a fesztiválra. Pénteken délután már 

inycsiklandó illatok vártak, a sátrakban sürögtek 

forogtak az asszonyok, a sütő mellett pedig a férfiak. 

Az Első Magyar Református Egyház sátránál Nt. Vass 

Zoltán köszöntött. Kérdésemre elmondta, hogy 

közel négyezer töltött káposztával várják a 

magyaros izekre vágyókat. Egy sátorral arrébb 

rántotthusos szendvicset lehetett venni, amit  a 

torontói Magyar Ház kinált a látogatóknak. Itt  

találtam rá Boda-Lázár Judith elnökasszonyra, aki 

vezetőségével együtt láthatóan  szorgoskodott a 

szendvicsek elkészitésén.  A gasztronómiai kinálatok 

közül a Bácska Bánátiak által sütött 

hamburgerféleséget (pljeskavica) neveztem ki 

kedvencemnek.  

A magyarországi és helyi együttesek 

közreműködésével a koncertek már a pénteki nap 

elkezdődtek.  Felléptek Tom White & the Mad 

Circus, később az esti órákban pedig a Republic.  

Szombaton a helyi  lengyel származású Anna Cyzon 

és zenekara nyújtott minőségi zenét,  majd a 

Budapest Bár lépett pódiumra. . Természetesen a 

szervezők a hagyományőrzésről sem feledkeztek 

meg, igy jelen volt a Kodály táncegyüttes apraja 

nagyja akik fergeteges táncot roptak. Később 

táncházat is csináltak a szinpad előtti füves részen, 

amibe én is belepróbálkoztam.. 

A hétvége vendége volt Magyar Levente a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára, akivel röviden a VIP sátorban 

találkoztam, majd hallhattam szombati beszédét 

amikor átvette a kormány által a parknak 

adományozott plaquet, amit az 56-os hősök 

emlékére állitanak majd a hősök szobrához.  A 

fesztiválon jelen voltak   a magyar külképviseletek 

munkatársai is.  

Dr. Odor Bálint nagykövet és  Palkovits Valét 

főkonzul, valamint a közösségi diplomaták is, Dr. 

Bodnár Gergely és Dr. Laky Takács Péter, valamint  

Mendelényi Dániel utazó nagykövet.  

 

A Fesztivállal egyidőben a  Kanadai Magyar Vállalkozók 

Szövetsége (HCBA) szervezésében kétoldali kanadai-

magyar gazdasági egyeztetésre került sor a Magyar 

Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel (HEPA) 

együttműködésben. Az egyeztetések célja elősegíteni és 

fellendíteni a kanadai-magyar vállalkozások, szervezetek 

és magánszemélyek kapcsolatát, valamint előmozdítani 

Magyarország és Kanada kereskedelmi és üzleti 

kapcsolatait. Május 31-én az HCBA irodában Magyar 

Levente miniszterhelyettes részvételével zajló 

tárgyalásokon a HEPA képviseletében jelen volt Heindrich 

Balázs vezérigazgató, továbbá Ódor Bálint Magyarország 

kanadai nagykövete, Palkovits Valér torontói főkonzul, 

Demeter-Pintér Mariann külgazdasági attasé és 

Mendelényi Dániel utazó nagykövet. A tárgyalások 

magyar gasztrobemutató és borkóstoló keretében 

folytatódtak május 31-én a Torontói Főkonzulátuson 

potenciális kanadai forgalmazók és borszakértők 

bevonásával.  

Gratulálok Balla Sándornak a szervezéshez és az ontáriói 

összefogás szorgalmazásához.  

Úgy hallottam jövőre is lesz HungaroFest!  

 

 

Trianon,  

Összetartozás Napja 

 

A torontói Magyar Házban szervezett megemlékezésen és 

koszorúzáson részt vett dr. Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott, Palkovits Valér torontói főkonzul, Laky Takács 

Péter közösségi diplomata és a helyi vezetők. A gazdag 

irodalmi és hagyományörző programok mellett a beszédek 

között nekem is jutott lehetőség, hogy a kanadai magyar 

összetartásról és a diaszpóra tanács munkájáról, vagyis 

szervezeteink lendületéről, kitartásáról, együttérzéséről 

beszéljek.  

Dr. Szili Katalin beszéde barátságos hangú, inspiráló volt.  

Miniszterelnöki megbízott aszzony már több kanadai 

látogatása alkalmával bebizonyította, hogy rendkívül 

emberbarát és a legkisebb személyes történetet is  képes 

egy-egy emberről megjegyezni, mely történetek  

visszaidézésével elkápráztatja a hallgatókat.  

A közösségben aktív  98 éves Prandovszky Bandi bácsit 

köszönthettük, aki  egy elismerő oklevelet vett át Palkovits 

Valér főkonzultól. Sajnos Bandi bácsi már nincs velünk. 

Szintén oklevelet kapott munkájáért, Balla Sándor a 

Magyar Kanadai Vállalkozók Egyesületének elnöke, a KMKT 

elonökhelyettese.  

A műsor végén és a koszorúzás, valamint gála vcsore előtt 

kopjafát avattak fel, melyet  Bán Ferenc  tanitó-fafaragó 

mester készitett.  Lánya, Bán Ildikó, a Torontói Magyar Ház 

közkapcsolatok igazgatója mutatta be édespja művét.  

Szenthe Anna írása 

 



 

 
A május 18-19-i hétvégén a Kanadai Magyar Kulturális 
Tanács és a Diaszpóra Tanács szervezésében nagy sikerrel 
tartottuk meg a Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) 
kanadai regionális zárókonferenciáját és az elsõ regionális 
hétvégi iskolák tanárainak konferenciáját. Kanada legszebb 
magyarháza, a niagarai Árpád Ház adott otthont az 
eseményeknek. A közel 100 résztvevõt gazdag program 
várta. 
A KCSP ösztöndíjasok nyolcperces beszámolóikban előre 
felvázolt kérdésekre adtak választ, melyekből 
megtudhattuk, ki miben segítette a kanadai magyar 
szervezetek munkáját, milyen elvárásokkal jöttek 
Kanadába és abból mit tudtak megvalósítani.  Azt is 
elmondták az ösztöndíjasok, hogy  mivel gazdagodtak a 
kilenc hónap alatt.  A  Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságáról a konferenciára érkezett Hajnal Virág 
főosztaályvezető asszony és Debreceni-Tóth Gabriella 
poliitikai tanácsadó, akik elhozták Potápi Árpád államtitkár 
úr üdvözletét, valamint informatív előadásukkal emelték a 
konferencia színvonalát.  A konferencián 19 ösztöndijas 
beszámolóját hallhattuk.  
A kanadai magyar diaszpóra hálás a  Miniszterelnökségnek, 
hogy hét évvel ezelõtt  beindította a Kőrösi Csoma 
Programot, mellyel  a Nemzetpolitikai  Államtitkárság egy 
sikeres és lerombolhatatlan hidat épített Magyarország és 
a diaszpóra magyarsága között.   
A zárókonferenciával szimultán szervezett  tanári 
konferencián részt vett Wurst Erzsébet,  az Ausztriai 
Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi 
Szövetségének kultúrreferense, valamint a Kaláka Klub 
elnöke és Lampert Bálint, a Széchényi István Egyetem, 
Apáczai Kar, Tanitó- és Tanárkéző kar tanársegédje,  akik 
előadásaikkal Huber Enikőt,  a tanári konferencia 
szervezőjét segítették munkájában.  A tanárok Kanada 
minden pontjáról érkeztek, de még Detroitból (USA) is 
voltak érdeklődők.  
A konferencia szervezője ugyan Szenthe Anna, a DT elnöke 
volt, a házigazda szerepét mégis Szőke János,  a KMKT 
regionális alelnöke töltötte be. A pazarul berendezett 
teremről, a gyönyörűen tálalt, finom ételekről  és a 
szívélyes vendéglátás maradandó élményeiről  Szőke 
Margaret és Szőke Gitta gondoskodtak. A hétvégén az 
ottawai nagykövetség és a torontói főkonzulátus is 
vendégeink voltak. Ódor Bálint nagykövet úr, Palkovits 
Valér főkonzul úr, Bodnár Gergely és Laky Takács Péter 
közösségi diplomaták  értékes  

hozzászólásaikkal és előadásaikkal 
gazdagították a programot.  
A szombati napot egy jól sikerült 
banquettel zártuk, ahol egy 15 perces 
műsorban az ösztöndijasok bemutatták 
tehetségüket.  A magyar 
hagyományokkal, néptánccal és 
énekekkel gazdagított programot 
Lauber Laura (Winnipeg) és Lukács 
László (Toronto) állították össze és 
tanították be társaiknak. A közönség 
megelégedését a vastaps igazolta.  Az est folyamán az 
ösztöndíjasok kis kanadai ruhába öltözött macikat kaptak. 
Miután a játékmackók a törődés és a szeretet kanadai 
szimbólumai, így ezek a kis plüssjátékok emlékeztetik majd 
KCSP-s fiataljainkat arra, hogy a kanadai magyarok hálásak 
mindazért, amit szervezeteikért, programjaikért, 
gyermekeikért tettek. 
A   KCSP ösztöndíjasok sokat segitettek abban, hogy ez a 
két nap gördülékeny legyen. Számíthattunk 
szervezőképességükre, gondos, körültekintő munkájukra, 
külön kiemelvén itt Bodnár Erika (Niagara Falls, Welland)és 
Csibi Balázs (Toronto),  Kollár Máté (Edmonton) és Csukai 
Magdolna (Windsor) ösztöndijasok munkáját.  A mentorok  
kilenc hónap alatt nyújtott gondoskodása, irányítása 
nélkülözhetetlen volt a program sikeréhez. A mentor és 
KCSP ösztöndíjasok közös munkája sokszor igazi 
barátsággá szövődött.  
A konferenciát  a kanadai (MAG TV)  és a magyar MTVA 
munkatársai rögzítették , valamint  Kralovanszky Balázs 
(Toronto) fotóival örökítette meg és "adta vissza" a 
konferencia baráti hangulatát.   
Ezen a hétvégén újrafogalmazhattuk Wass Albert 
diaszpórára vonatkoztatható szavait, melyek szerint:  
“Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”   
Köszönöm a mérhetetlen támogatást, amely erőt és 
értelmet ad munkámnak! Egy ilyen pozitív hangú 
esemény, amely hatékony és produktív munkát igazol, 
nem csak az egymáshoz, de Magyarországhoz való 
kötődésünket is nagyban erősíti.  
 
Szenthe Anna 
 
MDT kanadai regionális elnök 
 
KMKT elnök 
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Az Edmontoni Kultúrkör egyik alapszervezete a Csárdás Bál 
Bizottság, amelynek feladata nem csak az évente 
megrendezésre kerülő bál szervezése, de az ahhoz kötődő 
Kodály ösztöndíj anyagi alapjainak megteremtése is.  Ez a 
patinás „high society” bál ad lehetőséget arra, hogy az 
adományozók, mint a bál résztvevői nagylelkűen 
támogassák a Kodály zenei ösztöndíjat, melyet egy albertai 
zenetanszakos diák nyerhet, aki a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem  Kodály Intézetében, 
Kecskeméten egy egyéves program keretében tanulhatja a 
Kodály-módszert, hogy azután Kanadába visszatérve 
népszerüsíthesse azt. 
Nagy büszkeség számunkra, hogy a magunk módján mi is 
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Kodály Zoltán öröksége – 
csakúgy, mint szerte a világon – a kanadai zeneoktatásban 
is egyre nagyobb teret kap. 
 A városban hasonló elegáns bál már csak három maradt, a 
konzulok bálja, a Johann Strauss bál és a Csárdás bál. A 
Csárdás bál több mint 51 éve kimagasló színvonalú 
rendezéssel a város egyik neves programja, mely a fiatalabb 
generációra appellálva az idei évben új köntöst kapott. 
Azért  a szervezők figyeltek arra is, hogy megtartsák nem 
csak az évtizedes edmontoni  tradíciót, de magát a bálozás 
hagyományát is. 
A bálon vendégeink voltak Palkovits Valér főkonzul, Laky 
Takács Péter konzul Torontóból, valamint Török Tamás 
konzul Vancouverből, Szenthe Sándor tiszteletbeli konzul, 
Szenthe Anna a Diaszpóratanács kanadai regionális elnöke, 
egyben a bál elnöke is, valamint Thomas Lukaszuk lengyel 
származású politikus, az előző albertai kormány első 
miniszterének helyettese, Robert Opara az Edmonton 
Nemzetiségi Napok (Heritage Days) alelnöke és dr. Domby 
Pál a Kanadai Magyar Kulturális Tanács Nyugat Kanadai 
regionális alelnöke Kelownából. 
Szombaton , május 4-én új helyszínen, a Hotel Chateau 
Nova Yellowhead báltermében, lendületesen fiatalos 
zenekarral, de a hagyományokhoz híven elegáns 
felszolgálással, kitűnő többfogásos vacsorával, magyar 
pezsgővel és borral várták a bálozókat. Az est házigazdája a 
második generációs, kanadai születésű MacPherson 
Szenthe Adrianna volt, aki bájával elvarázsolta a 
közönséget és akinek a magyar nevek tökéletes kiejtése 
sem jelentett különösebb gondot. 
Mint tudjuk a bál olasz eredetű és táncot jelentő szóból, 
mint ballo, ballare ered.  A báloknak Európában nagy múltja 
van, hosszú időkre nyúlik vissza és  komoly tradíciót 
mondhatnak magukénak. Az első bálokat az európai királyi 
udvarokban tartották. Magyarországon 1886-ban 
rendezték meg az első bált. Természetesen  az  évek során 
a bálok sokat változtak külsőségükben, a hölgyek 
viseletében. Ma már a hagyományos keringő, polka és 
cigányzene mellett modernebb zenére is táncolunk, viszont 
a hagyományokat megőrizve a nyitótánc a palotás maradt. 
A palotást táncoló fiatal lányok a szolnoki JelmezArt, vagyis 
Debreczeni Ildikó tíz éve tervezett, csodálatosan üde, 
pasztelszínű ruháiban adták elő. Külön büszkeség, hogy a 

táncosok többed generációs magyarok, akik szívügyüknek 
érzik hagyományaik ápolását és továbbörökítését. 
A főasztal vendégeinek bevonulása után Jiorgianne Talbot, 
2002 évi Kodály ösztöndíjas, aki magánszorgalomból 
három teljes évet töltött Kecskeméten, éneklésével és 
Madari Miklós vancouveri zongorista kíséretével először a 
magyar, majd a kanadai himnuszt hallgathatták és 
énekelhették a résztvevők. 
A bálon a hagyományokhoz hűen több előadás is szerepelt. 
Ollé Attila tenor Vancouverből, aki egyben a Vancouveri 
Magyar Kultúrkör elnöke és a helyi Forrás táncegyüttes 
oszlops tagja, adta elő a La Donna a mobile című Guiseppe 
Verdi darabot, valamint Erkel Ferenc Bánk bán című 
operájának leghíresebb áriáját, a Hazám, hazámat. 
Zongorán kísérte Madari Miklós. 
 
Az előadás után Palkovits Valér, Magyarország torontói 
főkonzula nyitotta meg hivatalosan az 51. Csárdás bált. 
Beszédében kiemelte, hogy milyen fontos szerepük van az 
ilyen eseményeknek hagyományaink megőrzésében. Külön 
gratulált a Csárdás bál elnökasszonyának, Szenthe Annának 
és a szervező bizottságnak a remek szervezésért, valamint 
azért, hogy sok fiatalt sikerült a rendezvényre csábítani és 
további sikereket kívánt a jövőre. 
 
A megnyitó beszéd után a szokásokhoz híven nyitótáncként 
a palotást adták elő, amelynek koreográfiáját Jajczay-
Simon Liz, Jajczay-Hock Veronika és Simon Laci maguk is 
másodgenerációs magyarok, állította össze és tanította be 
a második, sőt harmadik generációs magyar  táncosoknak. 
 
Az este másik meglepetés előadása az edmontoni Csárdás 
néptáncegyüttes műsora volt, amelyben a Calgary-i Nádi 
hegedű néptánc csoport oktatói is részt vettek. Három 
mezőségi falu táncaiból adtak elő részleteket:  bonchidai, 
palatkai és füzesi táncokból, amelyet hatalmas szeretettel 
és örömmel fogadott a közönség. Megható volt, hogy két 
tizenkétéves fiatalember is fellépett műsorukban, így Vöros 
Sándor az együttes oktatója kettesben rophatta a férfi 
szólót Nándi fiával, mely produkció a közönségtől vastapsot 
kapott. 
 
A bál további részében a vancouveri Hangcsórók húzták a 
talpalávalót. A zenei repertoárban szerepeltek hazai és 
külföldi klasszikusok, valamint a 70-es évektől született 
retro slágerek. A hangulat emelkedettségét jól mutatta, 
hogy idősebbek és fiatalok is éjszakába nyúlóan mulattak. 
Zárásként az Ismerős arcok Nélküled című slágert játszotta 
a zenekar, ami hűen tükrözte az est összetartó, 
közösségépítő  hangulatát és méltó zárásnak bizonyult. 
 
A bálterem melletti kis teremben Karlovanszky Balázs, 
tehetséges torontói fotóművész View finder című 
fotókiállítását tekinthette meg a közönség. 

 
 

Kollár Máté
 

 
 

 
 

                     Nyugat Kanadai összetartás: 51-ik csárdás Bál 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kanada és USA szerte beindultak 

a tánctáborok, cserkésztáborok, 

egyházi táborok. Minden 

elismerésünk a szervezõknek, 

akik tartalmas programokat és 

sok sok kellemes élményt 

nyújtanak évrõl évre a diaszpóra 

magyar gyermekeinek, ezzel 

õrizve magyarságukat. Minden 

táborozónak egy biztonságos és 

kellemes nyarat kívánok, egyben 

meghírdetem a táborozásokról 

szóló egyoldalas 

élménybeszámoló versenyét. Ha 

szeptember 1-ig bekülditek 

papírra vetett élményeteket a 

diaszporakanadaielnok@gmail.co

m cîmre, a beküldött beszámolók 

között könyvjutalmat sorsolunk ki 

Kellemes Táborozást! 

 

Köszönet a Nemzetpolitikai 

államtikárságnak, hogy  a bethlen 

Gábor Alapkezelőn keresztül 

pályázatokkal támogatja  a 

diaszpóra szervezeteit, iskoláit, 

templomait.  

 

A Rákóczi Alapítvány alapvető 

célja a Kárpát-medencei fiatalok 

összefogása, a magyar 

történelem és kultúra területén 

ismereteik bővítése, 

tanulmányaik támogatása, 

szociális helyzetük javítása, 

képzések, fórumok, találkozók, 

szemináriumok, tréningek 

szervezése és az ehhez szükséges 

anyagi háttér megteremtése. A 

Mozgótábor megszervezésén 

valamint a Családi Kör 

működtetésén túl alapítványuk 

adományosztó karitatív 

tevékenységét is folytat a Kárpát-

medencében. 

 

 

Új konzulátus nyílt Vancouverben 

Magyarország legnyugatibb képviseletét nyitotta meg 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
Vancouverben 
A képviselet létesítését a térségben adódó gazdasági 
lehetőségek, az ottani technológiai fejlesztések és az 
ott élő magyarsággal való kapcsolattartás, a magyar 
közösség segítése indokolta. 
Megnyitó beszédében miniszter úr  kifejtette, hogy 
Kanada stratégiai partnere és szövetségese 
Magyarországnak, Kanada emellett a világ 
legfejlettebb iparral rendelkező országai közé tartozik, 
tagja a G7 országcsoportnak. A nyitott gazdaságú 
Magyarországnak ezért rendkívül fontos a kétoldalú 
gazdasági kapcsolatok fejlesztése.  
A miniszter elmondta, hogy Kanadában 400 ezer 
magyar gyökerekkel rendelkező ember él, közülük 
sokan az ország nyugati felében. 
A konzulátustól a kormány azt várja, hogy ellássa az 
ottani magyarok érdekképviseletét, segítséget 
nyújtson identitásuk megőrzésében, egyúttal újabb 
gazdasági lehetőségeket derítsen fel a magyar 
vállalatok számára. Az újonnan mūködõ vancouveri 
konzulátuson, Török Tamás konzul fogja ellátni Alberta 
és British Columbia magyar ügyeit, ezzel is könnyítve  
azokon a kérelmeken, amiket eddíg  a nyugati 
területen  élõk , csak Ottawában vagy Torontóban 
tudtak személyesen intézni. Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter kanadai látogatása 
során nyugat-kanadai magyar szervezetek vezetőivel 
és a soproni erdészekkel is találkozott.  

 

 

 

 

 

Black Ribbon Day 

Az elmúlt hét évben, így idén augusztus 23-án 

délben az Alberta Tartományi Parlamentben  az 

albertai kormány vezetőivel közösen emlékezünk 

meg az európai  gyászszalag napjára.  A Molotov-

Ribbentrop paktum évfordulóját, augusztus 23-át 

a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai 

emléknapjává nyilvánította a Kanadai Parlament. 
„A sztálinizmus és a nácizmus erőszakos 

cselekedeteinek keretében elkövetett tömeges 

deportálások, gyilkosságok és a rabszolgaság a 

háborús és emberiség elleni bűncselekmények 

kategóriájába tartoznak”, ezek pedig  „a 

nemzetközi jog szerint nem évülnek el

”.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közelgő programjaink 


