
	  
Műsorjaink – Események - 2018 

	  
Február	  

	  	  3	  -‐	  Csárdás	  Farsangi	  Bál	  
18	  -‐	  Templom	  Közgyűlés	  (M.	  Szigeti)	  
25	  -‐	  Templom	  Közgyűlés	  (L.	  Fábián)	  

	  
Március	  

	  	  4	  -‐	  Nosztálgia	  Klub	  -‐	  Big	  Band	  	  
11	  -‐	  Magyarház	  Nemzeti	  ünnep	  
17	  -‐	  Magyarház	  bazár	  
18	  -‐	  Katolikus	  templom	  Dísz	  ebéd	  és	  lelkigyakorlat	  
24	  -‐	  L.	  Fábián	  templom	  bazár	  	  

	  
Április	  

	  	  8	  -‐	  Magyarház	  közgyűlés	  
14	  -‐	  Költészet	  napja	  (Színház	  és	  Nosztalgia	  rendezésével	  )	  
15	  -‐	  M.	  Szigeti	  templom	  International	  pot-‐luck	  
	  	  	  	  	  	  	  	  L.	  Fábián	  templom	  Jubileumi	  
21	  -‐	  Zene	  és	  tánc	  est	  (F.	  Valkó	  rendezésével	  )	  
28	  -‐	  Szinjátszo	  Csoport	  Műsor	  
29	  -‐	  Szinjátszo	  Csoport	  Műsor	  

	  
Május	  

	  	  6	  -‐	  L.	  Fábián	  templom	  -‐	  Anyák	  napi	  műsor	  
13	  -‐	  Katolikus	  templom	  -‐	  Anyák	  napi	  műsor	  
13	  -‐	  M.	  Szigeti	  templom	  -‐	  Anyák	  napi	  műsor	  
19	  -‐	  Színházi	  műsor	  (tentativ)	  
20	  -‐	  Színházi	  műsor	  (tentativ)	  
26	  -‐	  Európai	  fesztivál	  (Swangard	  Stadium)	  
27	  -‐	  Európai	  fesztivál	  (Swangard	  Stadium)	  

	  
Június	  

	  	  3	  -‐	  Magyarház	  -‐	  Trianon	  
	  	  9	  -‐	  Forrás	  táncsoport	  Gála	  est	  
16	  -‐	  Magyarház	  Open	  house	  (tentativ)	  
17	  -‐	  M.	  Szigeti	  -‐	  templom	  Apák	  napi	  műsor	  
	  	  	  	  	  	  	  	  L.	  Fábián	  -‐	  templom	  Apák	  napi	  műsor	  
23,	  24	  -‐	  G.	  Por	  -‐	  műsor	  	  

	  	  29	  (Julius	  2-‐ig)	  -‐	  Cserkész	  tábor	  	  
	  



	  
Julius	  

	  	  8	  -‐	  L.	  Fábián	  templom	  piknik	  
22	  -‐	  Magyarház	  piknik	  
29	  -‐	  M.	  Szigeti	  templom	  piknik	  

	  
Augusztus	  

19	  -‐	  Magyarház	  -‐	  Szent	  István	  nap	  
24	  -‐	  26	  M.	  Szigeti	  -‐	  	  templom	  tábor	  
26	  –	  Szep.	  1	  Art	  show/	  Festmény	  kiállítás	  

	  
Szeptember	  

	  	  9	  -‐	  L.	  Fábián	  templom	  Baráti	  ebéd	  
15	  -‐	  Színházi	  műsor	  
16	  -‐	  Színházi	  műsor	  

	  
October	  

6-‐7	  -‐	  Nyugat	  Kanadai	  Magyar	  néptánc	  fesztivál	  Viktória-‐ban	  
	  	  7	  -‐	  Katolikus	  bucsu	  
	  	  7	  -‐	  L.	  Fábián	  templom	  Hála	  Adas	  napja	  
14	  -‐	  M.	  Szigeti	  -‐	  Őszi	  csendes	  napok	  
21	  -‐	  Magyarház	  1956	  Ünnepély	  

	  
November	  

	  	  4	  -‐	  M.	  Szigeti	  -‐	  templom	  ünnepi	  ebéd	  
17	  -‐	  Katolikus	  bazár	  
18	  -‐	  Magyarház	  Közgyűlés	  
24	  -‐	  M.	  Szigeti	  templom	  bazár	  
24	  -‐	  Színházi	  műsor	  
25	  -‐	  Színházi	  műsor	  

	  
December	  

	  	  1	  -‐	  Magyarház	  bazár	  (tentativ)	  
	  	  2	  -‐	  Magyarház	  -‐	  Mikulás	  
	  	  8	  –	  L.	  Fábián	  templom	  bazár	  
	  	  	  	  	  	  	  Magyarok	  Karácsonya	  (	  F.	  Valkó	  rendezésével	  )	  
9	  –	  Katolikus	  Templom	  –	  Karácsonyi	  ebéd	  
16	  –	  M.	  Szigeti	  templom	  Karácsonyi	  ebéd	  	  
23	  -‐	  Gyertyafényes	  Istentisztelet	  
31	  -‐	  Magyarház	  	  -‐	  Szilveszter	  

	  
*A	  műsorok/dátumok	  változhatnak	  
*Programs/dates	  are	  subject	  to	  change	  


