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12. évf. 4 szám.  
2005 február 

Tartalom 

 Gulyás/Halászlé főző 
verseny 

 Rajkó Együttes 
koncertje 

 Farsangi Piknik 

 LeBlanc Győző és Tóth 
Éva koncertje 

 Klub napok 

 Perdülj, fordulj! 

 Erdélyi Szövetség 
piknikje 

 Dávid Ibolya látogatása 

 2005-ös Naptár 
 

A Magyar Központ 
vezetősége, valamint a Ma-

gyar Központ és a Gyöngyös-

2005. január 30-án, vasárnap  
a Magyar Központ templom ligetében 

Szentendrei lángos—fánk –  
üditő – kávé 

Evőeszközt, tányért,  
kertiszéket, asztalt mindenki  hoz-

za magával 

Érdeklődni vagy telefonon 

benevezni lehet : 
Vető Olgánál: 9754 8579 

A verseny szabályai a következők: 
 Benevezés díjtalan; 
 A gulyás/halászlé a helyszínen észitendő; 
 Minimum 5 liter gulyás/ halászlé készitendő; 
 A benevező a gulyáshoz-halászléhez nyers 

anyagról és főzési eszközéről saját maga 
kell gondoskodjon; 

 Az elkészített gulyás-halászlé zsüri által 
dijjazva; (a zsürié az utolsó szó!) 

 A leves  eladásra készülendő; 
 Tálalás déli 12 órakor. 

bokréta Néptáncegyüttesek szeretettel hívja és várja a benevező egyéneket, 
egyesületeket/csoportokat, illetve  a gulyás/halászlé kedvelőket a  

AZ IFJÚSÁGI és KULTURÁLIS SZÖVETKEZET RENDEZÉSÉBEN 
A VILÁGHIRŰ 

RAJKÓ EGYÜTTES 
2005. február 27-én vasárnap d.u. 4 órakor Magyar Központ Ifjúsági 

Termében 
 Helyár: 25 dollár 

 Jegyrendelés és bővebb felvilágositás: 
 Atyimás Erzsébet: 03 9802 7637 Email: atyem@optusnet.com.au 

Vető Olga: 03 9754 8579 
  

Továbbá:  
 Előadás után VACSORA a MŰVÉSZEKKEL A “KORONA” Étteremben. 

Foglalás a fenti telefonok egyikén, illetve email-en 

mailto:atyem@optusnet.com.au
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A Melbourne-i Magyar Központ  
1997-2003 könyv megjelent. 

Ára: 15 dollár 
Megrendelhető  

Kövesdy Andrásnál: 9846 2675  

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2005-ben: 

Február 27 
Április 3 
Április 24 
Május 29 
Június 26 
Július 31 

Augusztus 28 
Szeptember 25 

Október 30 
November 27 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 
Szabó Edit: 9560 1270 

Figyelem! 
 

Közkivánatra újra mûsorral kedveskednek 
budapesti mûvészeink 

TÓTH ÉVA és  
LeBLANC GYŐZŐ 

 
2005. március 12-én a  
Magyar Központban 

 
A tánczenét 

Pityu és Ági biztositja 
 

Belépődij: 20 dollár 
 

Asztalfoglalásért hivja 
Juhász Etelkát—9795 8972 

 
 
 
 

AZ IFJÚSÁGI és KULTURÁLIS 
SZÖVETKEZET  
rendezésében 

2005 február 20-án vasárnap a 
Melbourne-i Magyar Központban  

FARSANGI         
      PIKNIK  

 
 
 
 

ENNEK ELLENÉRE MINDENKI 
JÖHET  

JELMEZTELENÜL 
 déltől finom izletes ebéd  

nyárson sült pecsenye 
körömpörkölt 
farsangi fánk 

 
 MINDENKIT SZERETETTEL 

VÁRUNK BARÁTAIVAL, 
ASZTALÁVAL, KERTISZÉKÉVEL 

EVÖESZKÖZÉVEL DE 
ELSŐSORBAN A JÓKEDVÉVEL! 
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Perdülj, fordulj ..! 
2OO4.augusztus12. Magyar Életben 
megjelent egy felhívás az adott címmel, 
melyben a rendezőség szeretettel vár 
mindenkit, aki a magyar népi táncot szereti, 
Gembrookban (Gilwell Park) a melbournei 
cserkészek táborában megrendezésre 
kerülő tánctáborban. 
Azóta erről a táborról már csak múlt időben 
lehet beszélni, ugyanis december 28-tól, 
január 4-ig egy igen aktív, lelkesedéssel, 
tánc kedvvel túlfűtött 55-6O fős fiatalokból és 
idősebbekből álló csapattal Ertl Péter és 
Lengyel Melinda vezetésével megtörtént. 
Melinda és Péter a budapesti Honvéd 
táncegyüttes tagjai. Péternek már van 
gyakorlata tánctábor vezetésre, hiszen 13 
éve minden nyáron Kanadába utazik és az 
ott élő magyar fiatalok által megrendezésre 
kerülő hasonló táborokat vezeti. Melindának 
ez az első ilyen irányú kiruccanása, de 
reméli, hogy nem az utolsó. 
A tánctábor létrehozása nagy közösségi 
munka eredménye. A Kövesdy házaspár 
András és Éva akik a fő ütőerei voltak a 
szervezésnek és akikkel Péterék levelezést 
folytattak, elküldték az anyagot: videó, 
népdal szövegek, táncokat, amit 
kiválasztottak és Kövesdyék azt lefordítva 
angolra kis könyvben gyűjtöttek össze. 
Azonkívül, Ámon Ildikó, Ámon Lilla, Bico 
János, Huszár Jutka, Juhász Géza, Morino 
Edina, Sinka Imre, Tóth Éva magyarosan 
mondva bele tettek anyait, apait a 
kivitelezésbe. 
Ki kell emelni még egy nagyszerű magyar 
embert, akivel volt szerencsém találkozni, 

nélküle nem tudott volna a tábor létezni, 
anyagi patronálásának volt köszönhető, 
hogy funkcionálhatott. Anonim akar maradni, 
így nevét az újságba beírni nem lehet, csak 
jobb helyre a szívünkbe. 
A zenét a két híres és közkedvelt zenekar a 
Transylvaniacs (Mark és Sally beszél 
magyarul) és a Vardos, akiktől megtudtam, 
hogy Perthben találkoztak és szerették meg 
a magyar cigány zenét és utána a magyar 
népzenét és ezzel együtt a magyarokat, 
többször voltak már Magyarországon 
tökéletesíteni tudásukat, amit már amúgy is 
tökélyre vittek. 
A fiatalok, résztvevők csak a legnagyobb 
elismeréssel, lelkesedéssel beszélnek a 
velük történtekről. Super minden, jobb mint 
fantasztikus, mondja az elragadtatás 
hangján  Sackett Péter, aki ötöd magával 
volt itt Perthből a Keszkenő táncegyüttesből. 
Mindenki jól bulizik és mellette szórakozunk 
és tanulunk is. Barátságokat kötünk, 
kicseréljük az információkat, nagyon jó a 
szervezés. A Bico testvérek a kultúra 
megtartását látták benne többek között és 
büszkék arra, hogy magyarok, mert 
szívükben, mint mondják azok. Barátságok 
fenntartása is igen fontos, és örülnek, hogy 
részt vesznek benne. Édesanyjuk Eta 
Canberrából jött Kerekes Samuval nagyon 
tetszik nekik is minden. A fiatalok 
megismerkednek, megtanulnak 
tánclépéseket és ami fontos magyarul 
beszélnek mondják. Ráczempek Erzsivel és 
Árpival is beszélgettem. Többször kellene 
összehozni ilyen tábort, hogy a fiatalok 
megtalálják gyökereiket, mi különben 
sokszor elmegyünk a Magyar Központba 

A táborozók 

► 
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tánccsoportok előadásaira, és 
gyönyörködünk bennük. Nagy Gábor szerint 
ez az igazi alap, ide kellene, hogy még 
többen eljöjjenek, hogy a magyar alapot 
megkapják, itt magyar kultúráról beszélünk. 
Hogy fiataljaink megmaradjanak magyarnak 
más területekre is otthonról kellene 
szakembereket hozni, tegyenek mindent a 
kultúrába, mely él. Svak Laci tánctanár 
lelkesen szól az egészről, amit hiányol, 
hogy sok tánccsoport hiányzik, a közeledést 
egymáshoz el kell kezdeni. Mondanivalóját 
egy gally felvételével illusztrálja, könnyen 
kettétörve azt, felvesz többet nem tudja 
egyszerre eltörni. Így van ez mondja, ha 
nagyobb egységet képviselünk. Kövesdy 
András szerint az államok közötti kapcsolat 
nagyon fontos, több formája van, ez az 
egyik alap az építkezésben. Ez egy 
folyamat, amit meg kell tartani, jövőre a 
Kengugro tánc csoport Sydneyben ünnepli 
fennállásának 2O-ik évfordulóját és  ezért 
ők akarják megszervezni a tábort, azután 
Perthben lesz. Vető Olga szerint is nagyon 
fontos a tábor, hogy a gyerekek 
összeforrjanak. Mesélt az első ilyen 
rendezésről, mely a Magyar Központban 
volt megtartva l985-ben Quittner János 
vezetésével. A beszélgetések január 2-án a 
nyitott nap alkalmával hangzottak el, melyre 
legalább 6O érdeklődő jött el és a látottaktól 
fellelkesülve, tarsolyában szép emlékkel 
távozott.  
Mi is történt a táborban igazából? Reggeli 
9.3O-ig, majd tánctanulás egy óráig. Itt a 
zenekarok és tánctanárok Melinda és Péter 
komoly együttműködése kellett. A fiatalok 
élvezték a táncot, mert nem kötelességből 
csinálták, hanem mert jól érezték magukat, 
mondja Kövesdy Éva. Péter szerint a 
lényeg itt az, hogy míg a mindennapokban 
a gyerekek szétvannak szabdalva 
különböző területeken ( iskola, munka, 
egyéb elfoglaltságok), addig itt egész 
időben táncolnak, jobban koncentrál 
mindenki, jobban lehet haladni és a 
közösségi együttlét is inspirál mindenkit. 
Péternek nagy rutinja van a tánctanításban 
és annak érdekesebbé, színesebbé 
tételében. Konkrét vázlata nincs, de jobban 
felbontották az adott témát ez esetben 
Vajdaszentivány volt, mely Melinda szerint 
is elég nehéz anyag. Nézve a jó kedvvel, 
élvezettel pergő fiatalokat szemem 
megakadt egy filigrán idősebb hölgyön, aki 
gyönyörűen ropta a többiekkel. Kiderült, 
hogy tánctanárnő és Vardosékat ismerve 

jelentkezett a táborba és 7o évét 
meghazuttólva sokszor a fiatalokon is kitett 
lankadhatatlan energiája. A korkülönbség 
elmosódott, kitörlődött, olyan, kedves és 
bájos volt mondja Melinda. 
Ebéd és étkezések természetesen nagyon 
fontos szerepet játszanak ott ahol ennyi 
testmozgás történik. Péter (a Korona 
étterem vezetője) kitett magáért, nem 
véletlenül voltak közkedveltek a táborban. 
Három órakor kezdődött megint a tánc, 
szeminárium hatig, amikor is vacsora, 
majd 7.3O-tól táncház vette kezdetét és ez 
legtöbbször kivílágos-kiviradtig tartott. 
Január másodikán három órakor nagy 
meglepetésben volt része az ott lévőknek. 
Vidám (kosztümökbe beöltözött, kifestett, 
férfiak nőnek álcázva) csoport közeledett a 
BBQ térhez. 
Énekekkel , tánccal köszöntötték az előre 
hozott farsangot, melyben népi szokást is 
megelevenítettek a nézők bevonásával. 

► 
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Az örökifjú, fáradhatatlan Vilmácska 
(Morino Edina édesanyja) vitte a játékban 
a primet. Majd bevonultunk a 
nagyterembe, ahol Evelin hastáncot 
mutatott be színessé téve az amúgy is 
sokszínű programot, ő is a tábor tagja volt. 
Ertl Péter megmutatta kitűnő előadói 
vénáját is levezetve a tánc keletkezését az 
emberiség kezdetétől napjainkig, ezen 
belül természetesen a magyart 
részletesebben bemutatva és illusztrálva 
sokszor Melindával vagy egyedül, vagy 
többen. A két táborvezetőt élmény volt 
táncolni látni csak úgy szálltak, úsztak a 
magasba, vagy a talajon finom, kecses, 
légies mozgással. Nem véletlenül a 
budapesti Honvéd hivatásos táncegyüttes 
tagjai (ez fizetett állás). Melinda hét éve 
tagja és 2O éve táncol. Szerencsére igény 
van a magyar népi táncra mondja, így 
szinte már bejárta Európát, azonkívül 
Mexikóban és Izraelben is volt. Az itteni 
tapasztalatait így összegezte: Nekem 
színte megfoghatatlan, hogy a táncosok 
több ezer kilométeres távlatokból jöttek, 
repültek. Brisbane, Canberra, Perth, 
Sydney. Ezek a fiatalok, megakarnak 
maradni magyarnak a magyar  kultúrának 
élnek, van szókincsük. Táncolni, táncot 
tanulni jöttek, ami nem volt elég, hanem a 
táncházak hajnalig tartó bulik voltak, ahol 
mindenki a saját kedvére járta. Nagyon jól 
éreztem magam a táborban és bízom 
benne nem volt olyan, aki nem érezte jól 
magát és nagyszerű a tudat, hogy 
segítettünk. A zenészek, táncosok ettől a 

tábortól energiát kaptak, hogy jobban 
csinálni, és tovább. Az idősebb Sydnyek 
segítségét kérik a relatíve fiatalabb 
melbourneiek. Több táncház lesz ezután 
Melbourneban, melyre a Vardosék is 
jelentkeztek. 
Péter és Melinda a kicsikkel is foglalkozott, 
szemináriumot tartott nekik három estében, 
melyre a 7. bemutató tette fel a koronát, ahol 
szülök gyönyörködhettek gyermekeik 
magyar népi tánc fejlődésében.  
Tehát megint lezárult valami pillanatnyilag, 
ami szép volt, de amire igény van és tovább 
megy. Köszönet mindenkinek, aki abban 
részt vett, Melindának Péternek a nagyszerű 
munkájukért, melyet a magyar kultúra 
fejlesztéséért, az itteni fiatalokért tettek, 
ugyanugy a Transylvaniacs és Vardos 
zenekarnak és a szervezőknek, hogy ezt 
lehetőséget megadták és egy gyönyörű 
helyen kivitelezték. 
 

Bagin Lívia 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI AJÁNDÉK 
 

Hollóházi Hollóházi Hollóházi 
porcelán porcelán porcelán       
Nagy választékban 

megrendelhető színes 
katalógusból 

 
Raktáron szobrok, fehér/arany 

állatfigurák már 26 dollártól 
  

Megtekinthető az Ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

 
Éredeklődni: 

Vető Olgánál: 9754 8579  
 

TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

MEGHÍVÓ 

  
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség szeretettel várja 

ÖNT kedves családjával és barátai-
val egyetemben 

2005. február 6.-án 12 órától, 
a Magyar Központ Templom-

ligetében rendezendő ezév első 
  

PIKNIKÉRE 
  

A lehető legkellemesebb időjárás  
garantálva 

Megszokott kiránduló felszerelését min-
deki hozza magával. 

Ételről és italról szövetségünk  
gondoskodik. 

   
A piknik tiszta bevétele Erdély  

magyarjait segíti 

  
TEHÁT SEGÍTS, HOGY 

SEGÍTHESSÜNK!!! 
 További felvilágosításért hívják 

szövetségünk elnökét Pelle Lajost:   
9846 3670 

Dávid Ibolya az MDF elnökének látogatása a  
Magyar Központban 2004. november 30-án 

Koszoruzás a Hősi Emlékműnél A Szent István templomban 
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DÁTUM  RENDEZVÉNY RENDEZŐ CSOPORT 

 január 30  vasárnap Gulyásverseny Magyar Központ és tánccsoportok 

február 6 vasárnap Piknik Erdélyi Szövetség 

február 20  vasárnap Piknik Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

február 27 vasárnap Rajko Zenekar koncert Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

március 6  vasárnap Magyar Ház rendezvény Magyar Ház Szövetkezet 

március 12  szombat Koncert Gyöngyosbokréta Néptánc. cs 

március 13  vasárnap Márciusi ünnepély Magyar Központ 

március 20  vasárnap  Őszi fesztivál Magyar Központ 

március 27  vasárnap  Húsvéti bál Magyar Központ 

április 10  vasárnap Ifjúsági műsor Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

április 23   szombat  Bál MHTV 

május 8  vasárnap Ifjúsági műsor Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

május 21 szombat „Trivia Night” Magyar Iskola 

június 5  vasárnap Ebéd Regnum Szövetkezet 

június 12  vasárnap Ifjúsági műsor Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

július 2 szombat Bál Magyar Központ Néptánc. cs 

július 10  vasárnap Ifjúsági műsor Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

július 23 szombat Anna Bál Cserkész Szövetség 

július 24  vasárnap Ebéd Árpád Otthon 

augusztus 6 szombat Táncdalfesztivál RIK 

augusztus 21  vasárnap Szent István Ünnepély Magyar központ 

szeptember 4  vasárnap Apáknapi ebéd Cserkész Szövetség 

szeptember 18  vasárnap Ebéd Regnum Szövetkezet 

október 1 szombat Koncert/Bál Gyöngyösbokréta Néptánc. cs 

október 9  vasárnap Ebéd Erdélyi Szövetség 

október 23  vasárnap Októberi Ünnepély Magyar Központ 

október 29 szombat Bál Magyar Központ Néptánc. cs 

november 6  vasárnap Búcsú Regnum Szövetkezet 

november 12 szombat Ballagó est  Magyar Iskola 

november 13  vasárnap Ifjúsági műsor Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

november 19 szombat Ifjúsági rendezvény RIK 

november 20  vasárnap Piknik MHTV 

november 26 szombat Bál 3ZZZ Rádió 

december 4  vasárnap  Mikulás Piknik Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

december 18  vasárnap Gyertyafényes est Regnum Szövetkezet 

december 31 szombat Szilveszteri Bál Magyar Központ 
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Nyújtsunk magyar élményeket 
gyermekeinknek. 

 

MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, 
magyar énekek és mesék  

0-5 éves gyermekek számára 
minden szerdán de. 10-től 12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és hozzátok 
el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 
Erika: 9700 2446 

 

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, hogy 
jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős lakóink 

mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 

További felvilágosításért hívják Bozsán Ildikót 
a 9801 8071 telefonszámon. 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 

 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    
KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Magyar Központ termei a különböző csoportok 
rendelkezésére állnak. A felelős igazgatók kérik az 
igénylőket, hogy az eljárásszabályokat vegyék 
figyelembe a terem használat előtt és alatt. 
Ha egy csoport szeretne egy termet használni, tudassa a 
felelős igazgatóval mielőtt használja. A felelős 
igazgatók: 

Szent István templom alatti társalgó:  
Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  
Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

 Magyar Ház 
Vető Tibor—9754 8579 

Social Klub terme 
Szabó Edit – 9560 1270 

A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, miután az 
igazgatók továbbitották az igényeket. 
Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatók 

BALASSI BÁLINT INSTITUTE 
 Hungarian Studies / Research 
 Teaching of Hungarian as a foreign language 
 Teaching and mediation of Hungarian studies 
 Scientific and cultural lectures 
 Cultural events and programs 
 Issues of Hungarian studies 

www.bbi.hu 

KORONA 

Magyar Étterem és Bár 

 

Új vezetőség, felújitott étterem, új 

étlap, nagyszerű izekkel várjuk 

kedves vendégeinket. 

 

Nyitvatartási órák: 

 Szerdától péntekig 6-tól 11-ig  

 Szombat 6-tól éjfélig  

 Vasárnap 11 órától este 10-ig 

Élő zene minden szombaton 

Vasárnap este két személyre minden 

két fogásos vacsorához egy üveg 

bort adunk ajándékba. 

Szeretettel várjuk kedves 

vendégeinket! 

 

Tel: 9800 4544 

Email: korona @atmcatering.com.au 

Olcsó hivás világszerte 
 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TE-
LEFON KÁRTYÁVAL 

 

 Pl. Magyarország 8 ¢-ért percenként  
24 órában, kapcsolási dij nélkül hivható 

 
 Bővebb felvilágositásért és a  

különböző országok dijszabásáért hivja 
 

 Jutkát: 9840 6551 



HÍRADÓ, 2005  február 9 

 
 

  
 
január 30. vasárnap  Gulyás/Halászlé főzőverseny 
 
február 6. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise  
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Erdélyi Szövetség piknikje 
 
február 13. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise    
     
február 20. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet piknikje 
 
február 27. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Rajkó Zenekar koncertje 
    Klub Nap 
 
 
     

 
MÁRCIUSI NAPTÁR  

március 6. vasárnap  Magyar Ház rendezvény  
március 12. szombat  Tóth Éva és LeBlanc Győző koncertje   
március 13. vasárnap  Márciusi ünnepély 
március 20. vasárnap  Őszi fesztivál 
március 27. vasárnap  Húsvéti bál 
     
 
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $8-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 
 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb február 20.-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva. 

Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 
Szerkesztőbizottsághoz. 

FEBRUÁRI NAPTÁR 


