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ELŐFIZETÉS
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2017.
január 31-ig újítsák meg előfizetésüket. A lap ára nem
változik, az egyes számok ára 275,- Ft, az éves előfizetés
1650,- Ft lesz, illetve annak, aki postán kéri, a postaköltséggel együtt 3000,- Ft.
Többletbefizetéseket vagy adományokat ezután is szívesen elfogadunk.
Kérjük, hogy a belföldi rózsaszín postautalvány címzésében az „Érted vagyok” és Kovács László nevét egyaránt
tüntessék föl (1076 Budapest, Thököly út 11. I/6).
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ELŐFIZETÉS ÉS TERJESZTÉS:
Kovács László („Érted vagyok”)
1076 Budapest, Thököly út 11. I. 6.
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Puszta Sándor

Örökké karácsony
Amikor elhallgat az angyalok éneke,
Amikor az égről eltűnik a csillag,
Amikor a pásztorok nyájukhoz visszatérnek,
Amikor a királyok hazamennek,
Megkezdődik a karácsony:
Megtalálni az elveszettet,
Begyógyítani a sebeket,
Etetni az éhezőket,
Kiszabadítani a rabokat,
Békét vinni a testvérek közé
És ujjongó dalt fakasztani a szívben.

Kérjük, az utalvány Értesítés részén a név
és cím olvashatóan, pontosan legyen
rajta, címzésében a Kovács László és az
„Érted vagyok” név egyaránt szerepeljen,
a hátán, a közleményben pedig világosan
legyen leírva, hogy a feladó mire küldte a
pénzt.
Előﬁzetési díj 2017-re (postaköltséggel):
Belföldre:
3000,– Ft
Szociális előﬁzetés:
a szerkesztőséggel történt egyeztetés szerint

Külföldre:
Itthon forintban előﬁzetve: 5000,– Ft
Nyugaton előﬁzetve:
20,- Euro
Köszönjük a szerzők, a szerkesztők és a sokféle
segítő ingyenes szolgálatát. Köszönjük a bátorító
kritikákat, javaslatokat és biztatásokat.
Köszönjük az adományokat
és a terjesztők munkáját.
A lap esetleges jövedelmét
a Család Alapítvány szociális célokra fordítja.

