The Helicon Society Board of Directors and I would like to welcome all current
and past members of the Helicon Society to our 2016-2017 season.
We will be having our season opener on Wednesday evening December the 6th
from 6pm to 9pm at the Consulate General of Hungary main floor conference
room, located at 175 Bloor Street East Toronto, Ontario M4W 3R8 which is on the
south east corner of Bloor and Church streets. The evening is free for all and we
hope to see some old friends and new ones as well. We will be providing finger
foods and drinks. Please rsvp to our website or by email to let us know that you
can attend.
This year we celebrated our Hungarian culture and beautiful Debutantes at our 60th
Anniversary Helicon Ball on Saturday, May 27, at The Hilton Hotel in downtown
Toronto. We will be reminiscing on those times as well as our 67 years of
existence as a Society.
Along with the Ball, we would also like to honour the teachers who have taught
with Helicon over the years in the our classrooms. They hardly ever get the
recognition they deserve and we would like to have those teachers that can join us
please do so, so that we may thank them for their hard work and dedication to the
craft of teaching and their appreciation of languages.
Included in this mailer is the blue membership form for the current year and we
would appreciate you filling it out and supporting the Helicon Society once again
as you have in the past. This year we have also included a special youth rate so
that those of you with younger adult children might think about having them
become a part of the traditions that we all hold dear. It is important to have the
younger generation involved with the current generation so that one day they can
take over and continue our values and traditions for many years to come.

Kindest regards and appreciation,

President Tamas Gauder and the Helicon Society Board of Directors

A Helikon Társaság igazgatói és én szeretettel üdvözöljük a volt és jelenlegi
Tagságot a 2017-2018 évad alkalmaból.
A Magyar Helikon Társaség évi megnyítóját szerdán, december 6.-án este 18
órától 21 óráig fogjúk tartani a Magyarországi Főkonzulátus épűletében, a fő
emeleti konferencia-teremben (cime: 175 Bloor Street East Toronto, Ontario
M4W 3R8) amely a Bloor és Church utcák délkeleti sarkánál található. Az estéji
program mindenki számára ingyenes és reméljűk hogy látni fogják régi és új
barátokat. A résztvevők számára lesznek kőnnyű ételek és italok. Kérjük
sziveskedjenek válaszolni honlapunkon vagy e-mailben hogy ez alkalomon részt
tudnak venni.
Az idén, májús 27.-én szombaton este űnnepeltűk bűszke Magyar kulturánkat
és első-bálozoinkat a Helikon 60. évfordúlos bálján amelyett a Torontoi Hilton
Hotelban tartottuk meg. December 6.-án lessz egy jó alkalom, hogy
megemlékezűnk sok más élményről amely a Helikon Társaság 67 éves létezésén át
tőrténtek.
A bál emlékezése mellett szeretnénk azokat a Helikon Iskolai Tanárokat
megtisztelni akik éveken át különbőző osztályokat lelkessen tanitottak kevés
elismeréssel. Kérjűk, hogy aki csak tudja megtenni, jőjjőn-el hogy kőszőnetet
tudjunk mondani a kemény munkájúkért, eredményes tanitásukért és a Magyar
nyelv megbecsűlésért.
E levélhez csatoltunk egy kék oldalt a 2017-es tagsági dij befizetésére, amivel
a Helikon Társaság munkasságát támogatják tagjaink a Társaság kultúrális, a
magyar nyelv terjesztése és a Helikon iskolák munkájában. Idén új tagsági dijat
inditunk az ifjúság számára, remélve ez vonzani fog több ifju magyart csatlakozni
hozzánk és kik idővel majd átveszik azt értékes kulturális munkát amit a Helikon
Társaság immár sok évtizede folyát.

Üdvözlettel,

Gauder Tamás Elnök és a Helikon Társaság Igazgatósága

