
  
MAGYAR KULTÚRKÖZPONT  ―  MINDSZENTY HALL 

 
 
 

JÖNNEK!  JÖNNEK! 
 

Szentegyháza Gyermekfilharmónia 
 
Szentegyháza, egy kis székely falu a Hargitai Hegyek lábánál, Budapesttől 706 kilométerre, már 
több mint negyed évszázada otthona egy összetartó, aktív közösségnek.  Innen indult mintegy 
harminc évvel ezelőtt a Gyermekfilharmónia.  
 
2011 óta a gyermekek Európaszerte koncerteztek és most elindulnak a nagy kanadai turnéjukra, 
hogy együtt ünnepeljék Kanada 150-ik születesnapját Ontario magyar és minden más polgárával. 
 
A Gyermekfilharmónia szerdán, június 28-án Windsorba látogat. A csapat egy része a Howard 
Johnson szállodában (a Eugenie és Ouellette utca sarkán) lesz elszállásolva.  Abban 
reménykedünk, hogy a Magyar Kultúrközösség tagjai és barátaik, ismerőseik vállalják majd a többi 
gyermek vendégül látásat egy éjszakára június 28-án.  A vendégeket a Mindszenty Hallban, 
június 28-án este 9:30 körül lehet majd felvenni, és másnap, reggeli után, 8:30-ra ugyanoda 
visszahozni.  Ekkor a gyermekek egy rövid városlátogatásra indulnak, és a Mindszenty Hallba 
ebédre térnek vissza d.u. 1 óra körül. 
 
Ebéd után a fiatal zenészek és kísérőik a Capitol Színház felé veszik az utat (121 University 
Avenue West), és elejét veszik az előkészületek az este 6 órakor kezdődő előadásukhoz. 
 
A koncert után a Gyermekfilharmónia visszatér a Mindszenty Hallba ebédelni, es utána 
Londonba indulnak, ahol másnap d.u. 7:00-órakor a Szent Patrick Római Katolikus 
Templomban koncerteznek. 
 
Akik segíteni tudnak a gyermekek vendégül látásában, kérem jelentkezzenek Pardi Alíznál 
legkésőbb június 15-ig.  Tel: 519-252-0725, vagy e-mail: aliz@mnsi.net. Köszönjük a 
támogást! 

 

 
 
Jegyek kaphatók a június 29-i koncertre a Capitol Színháznál június 1-től ($15.00). 
  • Tel:       519-973-1238 ext. 2 
  • Website:  www.capitoltheatrewindsor.ca 
 

Jegyeket lehet a Magyar Kultúrházban is venni a következő szombatonként: június 3, 10, 
17 and 24, reggel 9 and dél között.  Kérjük, jelezzék előre jegyvásárlási szándékukat 
Veres Zoltánnál a 519-974-7425-as telefonon.  Köszönjük! 

mailto:aliz@mnsi.net
http://www.capitoltheatrewindsor.ca/
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COMING ! Coming 
 

Szentegyháza Children's Philharmonia 
 

The Szentegyháza Children's Philharmonia was founded more than thirty years ago. Some 
706km from Budapest, Szentegyháza is a Sekler (Széhely) town at the foot of the Hargita Hills 
and has been home to a wonderful community for more than a quarter of a century. 
 
The Children's Philharmonia has offered concerts across the European Union since 2011 and is 
now embarking on its grandest tour to celebrate Canada's 150th birthday with Ontario's 
Hungarian citizens and the public-at-large. 
 
The Philharmonia will arrive in Windsor on Wednesday, June 28th. Partial accommo-dations 
have been reserved for the children and their supporters at the Howard Johnson Hotel 
(Eugenie/Ouellette). We hope that members and friends of the Hungarian Cultural Centre will 
offer a night's lodging for them on June 28th by picking them up at the Hungarian Cultural 
Centre – Mindszenty Hall around 9:30pm and, after breakfast at the various homes, return them 
to the HCC-MH not later than 8:30am. The Children's Philharmonia will make a brief bus tour of 
the city and return to the HCC-MH for a fine Hungarian luncheon at 1:00pm. 
 
Following lunch, the young musicians and their supporters will proceed by chartered bus to the 
Capitol Theatre (121 University Avenue West) to prepare for a 6:00pm, hour-long performance. 
 
Following the concert, the Philharmonia will return to the HCC-MC for a take-out light supper 
and head for London, where they will rest overnight prior to their performance at St. Patrick's 
Roman Catholic Cathedral at 7:00pm. 
 
Families interested in hosting our visitors are asked to contact: 
  • Aliz Pardi  •  519-252-0725  •  aliz@mnsi.net until June 15th. 
 

 
 
General admission tickets ($15.00) for the June 29th performance will be available at the 
Capitol Theatre Box Office as of June 1st. 
  • Phone:    519-973-1238 ext. 2 
  • Website:  www.capitoltheatrewindsor.ca 
 

Tickets will also be available at the Hungarian Cultural Centre on the following Saturdays 
in June ... June 3rd, 10th, 17th & 24th ... from 9:00am to noon. Please call Zoltan Veres in 
advance at 519-974-7425. 
 

http://www.capitoltheatrewindsor.ca/

