
 
 
 
Tisztújító Közgyűlés 
 
 
Hely: Zoom online 
Idő: 2020. november 22.   
 
 
 
 

1. A 2015 évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és elfogadása (javaslat az 
elfogadásra: Toldy Éva jegyzőkönyv vezető, támogatta Szőke János, egyhangúlag 
elfogadva) 

2. Gyűlés megnyitása. 
a. Levezető elnöknek Szenthe Sándort javasolta Székely Zsolt, támogatta Bodnár Erika, 

egyhangúlag elfogadva 
b. Jegyzőkönyv vezetőnek Toldy Éva lett kijelölve, egyhangúlag elfogadva. 
c. A közgyűlés határozatképességének megállapítása: 

Jelenlévők: 18 szervezet képviselve  a  tagság 58% -a, a közgyűlés határozatképes 
 

3. Elnöki beszámoló. 
 
Szenthe Anna elnök beszámolt arról, hogy a KMKT célja  összefogni a Kanadában működő 
magyar szervezeteket felekezeti hovatartozás nélkül, támogatni  magyarság megtartó 
munkájukat, megakadályozni minden romboló törekvést, Magyarország jó hírnevét 
mevédeni. Beilleszkedni Kanada multikulturális képébe és szorosan együttműködni 
kanadai kelet és középeurópai szervezetekkel. Ellátni a Kanadában működő magyar 
iskolákat könyvekkel és oktatási segédeszközökkel, mellyel biztosítja a felnövekvő fiatal 
generáció magyarságtudatának megőrzését. Nemzeti ünnepeinket méltóan megünnepelni. 
Összekötő kapocsként működni az Óhaza, és az elszakított területeken működő magyar 
társadalmi, kulturális és politikai szervezetek között. 
 
KMKT elmúlt évének fontosabb feladatai, programjai: A Kőrösi Csoma Sándor 
ösztöndíjasok vizum intézése , a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasok zárókonferenciája, a 
zárókonferenciával egyidőben szervezett  tanári konferencia, 51-ik Csárdás Bál  
Edmonton, Nyugat Kanadai Magyar Összetartás, HungaroFest és trianoni megemlékezés 
Torontóban, a Megavers a Diaszpórában, Nyugat Kanadai Magyar Családi tabor, Nyugat 
Kanadai concert MIKINIKI és a Csinibabák utazási hozzájárulás , 41. Nyugat Kanadai 
Néptánc Fesztivál Winnipeg és a jelenlévő szervezeti vezetők regionális megbeszélése. 



KAMASZ 2. Amatör Szinházak Fesztiválja.  A KMKT weboldala állandó frissítés alatt a 
fb oldalán pedig rendszeresen megosztja a jelentősebb eseményeket. 
 
Hozzászólások, kiegészítések, a beszámoló elfogadása.  
Szenthe Anna javasolta a beszámoló elfogadását,  Szigeti Miklós támogatta, egyhangulag 
elfogadva. 
 
 

4. Pénztári jelentés , beszámoló, kérdések, észrevételek. 
Az elszámolási kimutatást a Zoomon mindenkinek láthatóvá tettük. A támogatás 
elosztásával kapcsolatosan Székely Zsolt javasolta, hogy a vezetőség fektessen nagyobb 
súlyt a támogatás igaszságosabb elosztására. Varga István kérte a részletes elszámolást, így 
mindenkinek emailben küldjük azokat. 
 
Toldy Éva javasolta a pénztári jelentés elfogadását, Varga István támogatta, egyhangulag 
elfogadva.  
 

5. KMKT pozíciók megtárgyalása, feladatok megerősítése 
 

A napirendi pont megvitatásának eredményeként a közgyűlés egyhangulag elfogadta , 
hogy visszaáll az eredeti alapszabályban leírtakhoz és törli az elnökhelyettesi poziciót. A 
közgyülés szintén megvitatta és meghatározta, hogy a tiszteletbeli elnöki poziciót mint 
olyat tiszteletből megtarja, de ehhez a pozicióhoz semmi feladatkör a továbbiakban nem 
jár, a magyarországi képviseletre nincs szükség. A fenti határtozatokat Székely Zsolt 
javasolta, Varga István támogatta, egyhangulag elfogadva.  

 
 

6. Vezetőség lemondása 
Szenthe Anna elnök lemond a vezetőség nevében.  

 
7. VEZETŐSÉGVÁLASZTÁS 

 
Elnök: Szenthe Anna (Edmonton) 
Alelnök – Közép Kanada: Szőke János (Niagara falls) 
Alelnök – Kelet Kanada: Varga István (Toronto) 
Alelnök – Nyugat Kanada: dr. Dombi Pál  (Kelowna) 
Titkár: Nt. Szigeti Miklós (Vancouver) 
Pénztáros: Toldy Éva (Edmonton) 
Kulturális igazgatő: Bodnár Erika (Welland) 
Oktatási igazgató: Huber Enikő (Windsor) 
 
A poziciókat a közgyűléssel egyenként erősítette meg a levezető elnök, a fenti poziciók 
mindegyike  egyhangulag elfogadva.  
 
 
A Kanadai Magyar Nők Országos Szervezete elnökének Török Szakály Juditot (Vancouver) 



bízta meg a közgyűlés, Szőke Maggie javasolatára.  Toldy Éva támogatta, egyhangulag 
elfogadva.  Az elnököt azzal bízták meg, hogy Zoomon keresztül egy hónapon belül 
szervezze meg a KMNOSZ vezetőség választó közgyűlését.  
  

 
8. Új vezetőség nevében elnöki köszöntő 

 
Szenthe Anna megköszönte a bizalmat és megígérté, hogy az elkövetkezendő öt évben is 
legalább olyan hatékonyan fog dolgozni a vezetőség, mint eddig. A jó eredmények feltétele a 
folyamatos kommunikáció, melyet a továbbiakban is fontosnak tart a vezetőség. 
 

 
9. Gyűlés bezárásának javaslata. Elfogadásra szavazás 

 
A gyűlés bezárását Szigeti Miklós javasolta, támogatta Huber Enikő. Egyhangulag elfogadva. 
Gyűlés 7 pm MT bezárva.  

 
 

 
 
 


