Η Αδελθόηηηα Πονηίων Τορόνηο «Παναγία Σοσμελά» ζας εκθράζει ένα μεγάλο εσταριζηώ για ηη ζσμπαράζηαζη και ζσμμεηοτή
ζας ζηα πολιηιζηικά ηης δρώμενα. Η ζσμμεηοτή ζας αποηελεί ηο ορόζημο ηης επιηστίας μας και ηης διαηήρηζης ηης
ελληνοπονηιακής κοσληούρας μας. Με μεγάλη μας ταρά καλωζορίζονηας ηον καινούργιο τρόνο, ζας προζκαλούμε ζηις
παρακάηω προγραμμαηιζμένες εκδηλώζεις μας!

Α Το Σάββαηο 17 Ιανοσαρίοσ 2015 ζηις 18:30 μμ ζηην καθιερωμένη εηήζια μας ζσνεζηίαζη-τορό
ζηο Crystal Fountain Banquet Hall, 60 McDowell Gate, Markham. Tιμή πρόζκληζης $90 και $35
(παιδιά κάηω ηων 12 εηών) η οποία περιλαμβάνει:
ΟPEN BAR: Δφρεάν και απεριόριζηα ποηά, μπύρες, κραζί, τσμοί και αναυσκηικά για όλοσς.
MENU: (oρεκηικά- πιάηο:prime rib λατανικά παηάηες-ζαλάηα παγφηό tartufo και καθέ.
CHILD MENU: Σηήθος κοηόποσλο με ηηγανηηές παηάηες και απεριόριζηα αναυσκηικά και τσμούς.
VΕGETERIAN MENU: Καηόπιν ζσνεννόηζης (ζηο ηηλέθφνο: 647-241-2054)
Καλλιηετνικό πρόγραμμα:
1. Σηάθης Πορθσρίδης ζηη λύρα και ζηο πονηιακό ηραγούδι
2. Η ορτήζηρα Galaxy με ηον Κώζηα Τζιλθίδη ζηο ελληνικό λαϊκό πρόγραμμα.

Β

Την Κσριακή 25 Ιανοσαρίοσ ζηις 14:00 μμ ηζάχ και εκλογές γσναικείοσ ημήμαηος.
Δηλώζεις ζσμμεηοτής ζηο νέο ημήμα τορφδίας και ζηο νέο θεαηρικό ημήμα – παροσζίαζη –
ενημέρφζη.

Γ Την Κσριακή 8 Φεβροσαρίοσ στις 16:00 μμ κόυιμο της πρφτοτρονιάτικης πίτας και Γενική
Σσνέλεσση με θέμαηα:
1. Ανάγνωζη αλληλογραθίας
2. Πρακηικά προηγούμενης Γενικής Σσνέλεσζης, επικύρωζη.
3. Απολογιζμός Ταμία
4. Ομιλία προέδροσ
5. Ενημέρωζη ζτεηικά με ηην πρόοδο μερικής ηροποποίηζης ηοσ καηαζηαηικού.
6.Διάθορα θέμαηα

Dear members and friends,
The Brotherhood Pontian Toronto "Panagia Sοumela", express you a big thank you for your support and
participation in cultural life. Participation is your milestone of our success and maintaining of our greek –
pontian culture. With great pleasure in welcoming the new year, we invite you to our upcoming events:

Α Saturday, January the 17th 2015, at 18:30 pm our annual dinner-dance at the Crystal Fountain
Banquet Hall, 60 McDowell Gate, Markham. Ticket Prices: $ 90 ($ 35 children under 12) including:
OPEN BAR: Free and unlimited drinks, beer, wine, juices and soft drinks for everyone.
MENU: (orektika, main dish: prime rib with vegetables and potato, salad, tartufo ice cream and
coffee.
CHILD MENU: Chicken breast with fried potatoes and unlimited soft drinks and juices.
VEGETERIAN MENU: By prior arrangement (phone: 647-241-2054)
Cultural program:
1. Stathis Porfyridis (lyra and Pontiac song)
2. Orchestra “Galaxy” with Kosta Tsilfidis in Greek folk program.

Β

1.Sunday, January 25th at 14:00 tea and women's section elections.

Join the new part choir and the new theater department - presentation - update.

c

Sunday February the 8th at 16:00 pm cutting the New Year's cake and General Assembly to discuss:
1. Read Mail
2. Minutes of the previous General Assembly, ratification.
3. Review Treasurer
4. Statement by the President
5. Update on progress partial amendment of the statutes.
6. General issues
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