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Az Imágó Budapest elsô számával köszöntjük
a 60 éves Bókay Antalt.

A címlapon Kiefer Béla „Pécs: Esti látkép” címû fotográfiáját 
a szerzô szíves engedélyével közöljük.

Az Imágó Budapest szerkesztôsége köszönetet mond az Olvasóknak, 
akik megtisztelték figyelmükkel a huszonegy éven át megjelenô Thalassát, 

és köszönetet mond mindazon szervezeteknek és magánszemélyeknek, 
akik anyagi támogatásukkal segítették a lap megjelenését.

Kérjük, a jövôben is kísérjék figyelemmel lapunkat, és amennyiben módjuk 
és lehetôségük van rá, támogassák az Imágó Budapest megjelenését.

A jövedelemadó 1%-os felajánlásához az  
Imágó Egyesület adószáma: 18196054–1–42 

 

Közvetlen adományokhoz az  
Imágó Egyesület bankszámlaszáma: 

10103104–11120300–01001002
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