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ELŐFIZETÉS – a befizetés módja megváltozik! 

Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2018. január 31-ig újít-
sák meg előfizetésüket. A lap ára a nyomdaköltség emelkedése miatt 
300,- Ft, az éves előfizetés 1800,- Ft lesz, illetve annak, aki postán kéri, a 
postaköltséggel együtt 3000,- Ft. 

A befizetés lehetőleg banki átutalással a lapot terjesztő KISZE Bt. 
számlájára (10918001-00000057-09540006), vagy az Unicredit Bank 
bármely fiókjában a fenti számlára történő pénztári befizetéssel történjék. 
Rózsaszín belföldi postautalvánnyal is lehet, ekkor a KISZE Bt. és a 
bankszámlaszám kerüljön a címzett helyére. – A „Közlemény” rovatnak 
mindhárom esetben tartalmaznia kell az előfizető nevét és címét, vala-
mint az „ÉV”-jelzést és a példányszámot. – A terjesztéssel kapcsolatos 
bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni. 

 

Nagyböjt végidőn  

Hamvazószerdára 
nagyot zokog az ég. 

Homloka borútól 
mélyszürke. Könnyével 

telve ég és a föld. 
 

Ember sokasága 
érzéketlen, száraz; 
pusztítja világát. 

 
Csak a szentek sírnak 
bús vesztén világnak: 

„Ha viruló fával 
így tettek, sorsa mi 

szúette száraznak?!” 
 

Nádašpétër 
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ELŐFIZETÉS  
A befizetés lehetőleg banki átutalással a lapot 
terjesztő KISZE Bt. számlájára (10918001-
00000057-09540006), vagy az Unicredit Bank 
bármely fiókjában a fenti számlára történő 
pénztári befizetéssel történjék. Rózsaszín bel-
földi postautalvánnyal is lehet, ekkor a KISZE 
Bt. és a bankszámlaszám kerüljön a címzett 
helyére. – A „Közlemény” rovatnak mindhá-
rom esetben tartalmaznia kell az előfizető 
nevét és címét, valamint az „ÉV”-jelzést és a 
példányszámot. – A terjesztéssel kapcsolatos 
bármilyen ügyben Gromon András főszerkesz-
tőtől lehet tájékoztatást kérni. 
Előfizetési díj 2018-ra (postaköltséggel): 
Belföldre: 3000,- Ft  
Szociális előfizetés: 
a szerkesztőséggel történt egyeztetés szerint 
Külföldre: 

Itthon forintban előfizetve: 5000,- Ft 

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 Kiadó szociális célokra fordítja. 
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