Jegyzőkönyv
a KANADAI MAGY KULTURÁLIS TANÁCS
Kibővített Vezetőségi gyűléséről
A gyűlés ideje 2017. október 7-én 10 am – 12 pm
A gyűlés helye Hotel Grandville Chateau Vancouver BC
Jelen vannak:
Szenthe Anna Edmonton
Balla Sándor Toronto
Ábrahám Tibor Vancouver
Szenthe Sándor Edmonton
Szőke Maggie - Szőke János képviseletében (by proxy) Niagara Falls
Varga István Toronto
Toldy Éva Edmonton
Kosáry Julianna Winnipeg
Huber Enikő Windsor
Nt. Szigeti Miklos Vancouver
1. Szenthe Anna elnök megnyitja a gyűlést és köszöntőt mond. Felkéri Szenthe Sándort,
hogy a tavalyihoz  hasonlóan, most is vezesse le a gyűlést. A továbbiakban felkéri Toldy
Évát, hogy vállalja a jegyzőkönyv vezetését. Szenthe Sándor átveszi a szót és röviden
elmondja, hogy a harminc éves vezetői tapasztalat alapján jogosan vállalja a levezető
szerepet.
2. A kiosztott napirendi pontokat Balla Sándor kérésére egy ponttal kibővítjük, ami pont
három részből áll: költség elosztás, kommunikáció és társelnökség. A jegyzőkönyv
kibővítés után egyhangúlag elfogadásra kerül.
3. Az előző évi jegyzőkönyvet Szenthe Anna olvassa fel, Toldy Éva a jegyzőkönyvet
elfogdásra javasolja, melyet Varga István támogat. Az előző évi jegyzőkönyv egyhangúlag
elfogadva.
4. A pénztári  jelentés másolatát a jelenlévők a gyűlés megkezdése előtt kézhez kapják,
átnézés után a kérdésekre Toldy Éva és Szenthe Anna válaszolnak. Balla Sándor a tagsági
díj összegét kifogásolja, amiből kitűnik, hogy tagszervezeteink nem fizetik az éves
tagdíjat. Javasolja, hogy a pénztáros küldjön emlékeztetőt tagszervezeteinknek.
Továbbiakban javasolja, hogy az éves befizetésre december 31-i határidőt tűzzünk ki. A
javaslatot  Varga István támogatja. A javaslat egyhangúlag elfogadva. A pénztárjelentés
elfogadását Toldy Éva javasolja. A javaslatot Ábrahám Tibor támogatja, a pénztári
jelentés egyhangúlag elfogadva.
5. Egy új, korábbiakban már szóban megbeszélt vezetői pozíció  megtárgyalást Szenthe
Sándor javasolja. Huber Enikőnek egy éve már szóban felajánlotta a vezetőség, hogy
vállalja el az Ifjúsági igazgatói szerepet, de miután a KMKT-ban nincs egyéni tagság, így
ez csak akkor tud jogerőssé válni amikor a Windsori Magyarok Egyesülete, Huber Enikő
képviseletével  belép tagszervezeteink sorába. Ez a belépés a múlt hónap elején már

megtörtént, égy a javaslat helyénálló.  Ezt a javaslatot Balla Sándor támogatása után a
vezetőség egyhangúlag elfogadja.
6. a. A szervezeti szabályzattal kapcsolatban Szenthe Anna kér szót és elmondja, hogy a
szövetségi bejegyzés, miután a KMKT már tartományi szinten van bejegyezve, jogilag
nem történhet meg. A vezetőség egyetért abban, hogy az ontáriói bejegyzés elegendő
ahhoz, hogy országos szervezetként működjünk, de ehhez a szervezeti szabályzatot az
ontáriói törvények alapján bővítsük ki.  Szenthe Sándor javasolja, hogy a működési
szabályzatot Balla Sándor, Szenthe Anna, Varga István és Ábrahám Tibor dolgozzák át a
megadott sablon alapján, úgy, hogy az a KMKT-ra vonatkozzon. Ezek után kérjük fel a
már említett ügyvédet, hogy jogilag nézze át és véleményezze a szabályzatot. Majd
vigyük közgyülés elé, fogadtassuk el a tagszervezeteinkkel és a tartománynál a megfelelő
szerveknél jegyezzük be.
b. A KMKT közelgő programjaival kapcsolatban  Balla Sándor elmondta, hogy Ontarióban
két vendéget várnak, Szöllősi György a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar
Sportújságiró Szövetség elnöke, a Magyar Futball és a Puskás ügyek hivatalos
nagykövete, Vince István edző kíséretében, Niagarára és L. Simon László parlamenti
képviselőt Torontóba. Ábrahám Tibor elmondta, hogy Nyugat Kanadába, Edmontonba és
Vancouverbe október 23-ra Szili Katalin Miniszterelnöki megbízott, az OGY volt elnöke
lesz az ünnepi szónok. Szenthe Anna megemlített, hogy ebben az évben van
Edmondomban az 50-ik Csárdás Bál és a 30-ik Kodály ösztöndíj, valamint Kodály
halálának évfordulója ezért Teleki Gergő zongoraművész  lesz a vendég. Balla Sándor
javaslatot tett, hogy az elszámolásban szereplő maradék összeget, ami Balázs János
fellépésére úgysem elegendő, használjuk arra, hogy Teleki Gergő nyugaton minél több
helyre eljuthasson. A pénz felhasználásának változtatási kérelmét a BGA-val Szenthe
Anna intézi.  Továbbá, hogy a fent említettekkel kapcsolatos költségeket, amennyiben
belefér a keretbe, a KMKT fizeti. Ezeket a javaslatokat Ábrahám Tibor támogatta és a
tagság egyhangúlag elfogadta. Balla megemlítette, hogy ezeken felül a konzulátus
szervezésében Kovács Ákos az Arany János év keretén belül Ontárióban még az ősszel
koncertsorozatot ad.
7. a. Balla Sándor  szerint nehéz keletre és nyugatra ugyanazokat a fellépőket
megszervezni, mert ez időben és költségben is nagyon sok lenne. Szigeti Miklós nem ért
egyet, szerinte meg kell próbálni koordinálni ezeket a programokat. Balla az anyagi
támogatás kérelmének könnyitésére és annak egyenlő elosztására javasolja, hogy a
költségtervet, a programokhoz igényelt összeggel területek szerint állítsuk össze.  A
regionális alelnökök mérjék fel az igényeket, amire a támogatást a KMKT nevében
közösen kérvényezzük, de a beérkező összeget azonnal osszuk szét az igényelt összeg
alapján. Az igy továbbitott összeggel a területi legmagasabb rangú vezető rendelkezzen,
legyen az összeg felhasználásáért ő a felelős.  majd a késöbbiekben a területi vezető a
BGA szabályai szerint, számoljon el.   Ezt az elszámolást az ellenőrök, valamint a
pénztáros és elnök is hagyják jóvá. Szenthe Anna jelezte, hogy teljesen egyetért, hisz ez
csak az ő munkáját könnyiti. Ezt a javaslatot Varga István támogatja és a tagság
egyhangúlag elfogadja.

b. Balla Sándor szerint úgy lehet javítani a KMKT egységén, ha a kommunikáción is
javítunk.  Szerinte nem beszéljük meg a programokat. Szőke Maggie kifogásolta, hogy a
torontói programokról is csak a facbookról értesülünk. Mindenkire vonatkozik, hogy
ezentúl egymást másolatban értesítse a történtekről. Ezzel mindenki egyetért. Szenthe
Anna kérte, hogy a KMKT-re vonatkozó levelezésbe cc-ve őt is értesitsék,  igy
egységesebben tudja képviselni a KMKT-ét mint elnök. Szenthe Sandor a szervezeti
szabályzatra hivatkozva elmondta, hogy a kanadai szabályok szerint minden egyesületet
levélben csak az elnök képviselhet, vagy az a személy akit az elnök megbíz.
Balla Sándor javasolja, hogy egy komoly, professzionális weboldalra lenne szükségünk,
amihez hozzá lehet linkelni a tagszervezetek oldalát. Erre hivatalos webfejlesztőt
szeretne megbízni. Szenthe Sándor egyetért és kihangsúlyozza, hogy egy jó, profi
weboldal nélkülözhetetlen. Ugyan a social medián keresztül próbáljuk dokumentálni a
KMKT munkáját, de azon majdnem, hogy lehetetlen mindent követni, jegyezte meg
Szenthe Anna. Balla Sándor javasolta, hogy többen is hozzunk árajánlatot, komoly
webtervezőktöl. Szenthe Sándor támogatja a javaslatot, a tagság egyhangulag elfogadja.
b. Balla Sándor a KMKT keleti és nyugati képviseletének egyenlőségét társelnökségben
látja. Javasolja, hogy beszéljük meg ennek lehetőségét. Szenthe Anna határozottan
elzárkózik a KMKT kettészakításától, mert szerinte az rontana a KMKT egységén. Szigeti
Miklós egyetért és elmondja, hogy őt az vonzotta a KMKT-be, hogy látta a komoly
munkát és az egyetértést. Szerinte sem ésszerű kettéosztani az egyesület vezetését.
Varga István és Szőke Maggie sem tartja ezt ésszerűnek. Szenthe Sándor a kanadai
non-profit szervezetek szabályára hivatkozva megjegyzi, hogy szerinte nincs olyan
lehetőség, hogy két elnök vezessen egy szervezetet. Ábrahám Tibor a diaszpóra
társelnökséget nem hozná példaként, mert az nem kanadai szervezet, sőt
Magyarországon sem szervezet csak egy tanács.
8. Balla Sándor javasolja, hogy minden évben legyen taggyűlés és a helyszíne mindig
egyezzen a fesztivál helyszínével.
Varga István javasolja a gyűlés bezárását. Kosáry Julianna támogatja.
Ezután szívélyes beszélgetésre és közös baráti borkostolásra és falatozásra került sor.

