October 24th, 2015
Niagara Falla, Ontario
General Meeting
1. Megemlékezés halottainkról:
A KMKT tagjai felállva, egyperces néma csenddel tették tiszteletüket elhunyt két taguk,
Simándi Ágnes és Kosáry Jenő emlékére.
Az elnök megállapítja jelenléti részvételt a határozatképességhez.

2. Alapszabály módosítás:
Somorjai Ágnes elnökasszony lemondása és elköltözése miatt a Tanács egy új pozíciót
javasolt létrehozni az örökös tiszteletbeli elnök és Magyarországi képviselő személyében.
Toldy Éva javasolta az indítványozást, Varga István támogatta és a tagok egyhangúlag
elfogadták.
Egy Elnök Helyettes pozíciójára tett javaslatot Szenthe Anna melyet támogatta Varga
István és egyhagúlag jóváhagyást nyert.

3. Beszámoló és lemondás:
Somorjai Ágnes beszámolt a KMKT tevékenységeiről, Szenthe Anna pedig a kanadai
diaszpórában történtekről. Ágnes a következő tevékenységekről emlékezett meg:
1994 óta van a Kanadai Magyar Kulturális Tanács neve nyilvántartva és 2011 óta vesz
részt a Diaszpóra Tanács gyűlésein.
A Torontói Magyar Házat rendszeresen támogattuk és egy pályázatban segítettük, hogy
megnyerjék a szükséges hiányzó anyagi támogatást a Magyar kormány Bethlen Gábor
Alapítványától.
Kapcsolatban vagyunk a Keleti (Albánia, Latvia, Észt és Lett ország) és Európai
szövetségekkel melyek közreműködtek a Kanadai állam által tervzett Tribute to Liberty
Ottawában felállítandó szobor támogatásában. Magyarország is $12,000-al támogatta.
Részt veszünk a Black Ribbon Day megemlékezéseken, augusztus 23-án mióta azt Bob
Ray megszavaztatta. Ezt minden évben egy más szervezet rendezi.
Segítettünk a Kovásznai Leánykórus Tiszta Szívvel Kovásznáért programját megvalósító
szervezésben, elszállásolással, és ellátással, melyben a Wellandi Magyar Önképző Kör
csoportunknak oroszlán része volt.
Megszerveztük Kovács András Péter humoros előadását.

Áprilisban, Párdányi Miklós meghívta a KMKT összes szervezetét a Vancouveri Magyar
Ház 70 éves ünnepségére. Sok KMKT tagszervezet vett részt szerte szét Kanadából.
Anna a diaszpóra tanács munkájáról a következőket mondta:
Szenthe Anna és Ábrahám Tibor támogadták a Kelownai Tábornak.
A Kulturális Tanács intézte el a 16 Kőrösi Ösztöndíjas Vízum kérvényét.
A jelentés után a Vezetőség tagjai lemondtak pozíciójukról.

4. Tisztségekre jelölés és választás:
Miután az elnök lemondott a következő személyek jelölését vezette le Toldy Éva:
Szenthe Anna felkérte Somorjai Ágnest Örökös Tiszteletbeli Elnöknek és MO
képviselőjének. Varga István támogatta. A jelölést a tagság egyhangúlag elfogadta.
A pozícióban lévő személy MO megbízottja. Kapcsolatot tart a KMKT és MO
Között. Jogilag nincs hatásköre, de szükség van munkájára és tapasztalatára.
Szőcs Klára javasolta Szenthe Annát elnöknek és Szőke János támogatta. A javaslat
egyhangúlag el lett fogadva. Szenthe Anna elvállalta.
Varga István Balla Sándort, az új Magyar Élet tulajdonosát javasolta Elnök Helyettesnek.
Kosáry Júlianna támogatta és a gyűlés elfogadta.
Bánhegyi Zoltán Varga Istvánt kérte fel Kelet Kanadai Alelnöknek. Szenthe Anna
támogatta és egyhangúlag el lett fogadva.
Fülöp Gyula javasolta Szőke Jánost mint Középkanadai Alelnök. Varga István támogatta
és a gyűlés egyhangúlag elfogadta.
Valko Feri Párdányi Miklóst jelölte Nyugat Kanadai Alelnöknek.
támogatta és egyhangúlag el lett fogadva

Nezezon Tibor,

Nezezon Tibor jelölte Miskei Lászlót Titkárnak. Varga István támogatta.

5. Új Vezetőség Bemutatkozása:
Szenthe Anna, új Elnök, megköszönte az előző vezetőség munkáját és az összetartozás
indítványozását. Kifejtette, hogy számít a Torontóiak mindenkori támogatására és
beszámolt volt pozíciójáról.
Balla Sándor bemutatkozott. Építészeti Vállalkozó, a Magyar Élet új tulajdonosa és
éttermében Tokaji borászattal is foglalkozik.
Varga István beszámolt tevénységeiről.
Szőke János megigérte, hogy segít.

Párdányi Miklós arra vallott tanúbizonyságot, hogy álmodni kell. Együtt kell dolgozni és
egységesnek kell lenni.

6. Az Elnök bejelentette, hogy pénztárosnak Toldy Évát kéri fel és 1 óra 8 perckor bezárta a
gyűlést .
Jegzzőkönyvvezető : Szőcs Klára
ENGLISH TRANSLATION

1. Commemoration:
The KMKT gave tribute to two of their members, who passed away recently. Jeno Kosary, the
president of the Hungarian Cultural Association of Winnipeg and Agnes Simándi the President
of the Canadian Hungarian Writers' Association
The President notes that the attendees constitute a quorum.
2. Changes to the Bylaw of the Association:
Since Agnes Somorjai President is resigning and moving to Hungary the Council proposes two
new positions. One is to establish an honorary president position and the appointment as a direct
connection to the Hungarian Government. The other position is for a general vice president. We
only had regional presidents before.
Éva Toldy motioned the proposal for the Honorary President and Liaison Officer and Istvan
Varga seconded, the members unanimously supported the motion and the motion is moved.
Anna Szenthe motioned the proposal for a Vice President position and István Varga seconded the
motion, the members unanimously supported the motion and the motion is moved.
3. Report and resignation:
Agnes Somorjai, president briefly outlined the activities of the Association since 1994.
Our council regularly supports the Hungarian House in Toronto and we recently helped in
winning a large grant from the Hungarian Government's Bethlen Foundation.
We are members of the Central and Eastern European Council of Canada (Albania, Lithuania,
Estonia and Latvia). The Council contributed to the Canadian government's plan to set up the
Tribute to Liberty Statue in Ottawa. The Hungarian Government also supported it by $12,000.
We regularly participate in the Black Ribbon Day commemoration on August 23rd organized by
the Central and Eastern European Council of Canada, Canada wide.
The CHH was instrumental in receiving funding for the Canadian tour of the Kovaszna Girls'
Choir "Pure Heart for Kovászna". Other member associations were helping with accommodation
and board, e.g. the Hungarian Self-learning Circle of Welland.
We organized a Canadian tour for Andras Kovacs Peter stand-up comic. He performed in
Vancouver, Kelowna, Edmonton and Toronto with great success.
In April, Nicholas Párdányi invited all CHH organization to Vancouver for the 70th anniversary
celebrations of the Vancouver Hungarian Cultural Society. Many CHH member organizations
participated across Canada.

Anna outlined the diaspora council activities: The CHH has provided assistance and arranged for
the 16 Körösi Csoma Scholarship Work Visa by submitting the applications to Citizenship and
Immigration Canada. Anna Szenthe and Tibor Abraham both attended and helped the Western
Canadian Youth Camp in Kelowna.
After the report, the members of the CHH board resigned from their positions.
4. New Positions
After the president resigned from the nomination of the following persons led off Toldy Éva:
Anna Szenthe invited Agnes Somorjai to be the Honorary President and a representative of CHH
in Hungary. István Varga supported. The members unanimously approved the nomination.
The person in this position is a consultant who maintains contact between the HCC and the
Hungarian Government. Legally, this position has no decision-making power but the HCC needs
Agnes's expertise.
Szőcs Klara nominated Anna Szenthe to be president and John Szoke supported the nomination.
The proposal was accepted unanimously. Anna agreed.
István Varga suggested Sandor Balla, owner of the new Hungarian Life to be Vice President.
Kosáry Júlianna supported the suggestion and it was unanimously accepted.
Zoltan Bánhegyi nominated Istvan Varga to be the Eastern Canadian Regional President.
Szenthe Anna supported the nomination and it was unanimously accepted.
Gyula Fulop suggested that Janos Szoke be the Central Canadian Regional President. István
Varga supported the nomination, the members unanimously voted in favour.
Valco Feri nominated Miklos Pardanyi to be the Western Canadian Regional President; Tibor
Nezezon supported the nomination, the members unanimously accepted.
Tibor Nezezon proposed that László Miskei be the secretary. István Varga supported.
Unanimously accepted by the members.

5. Introduction of new board members:
Anna Szenthe, the new President, thanked the work of the previous leadership and proposed
Solidarity.
Sandor Balla introduced himself as an Architect Contractor, the new owner of Hungarian Life
Magazine and Tokaj restaurant
István Varga assured everyone that he would continue helping any way he can. John Szoke also
promised to help.
Miklos Párdányi urged everyone not to be afraid to dream.

6. The President announced that the Treasurer's position will be given to Eva Toldy, and then
closed the meeting at 1 hour, 8 minutes.

Note taker : Klara Szocs

