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ELŐFIZETÉS
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2019. január 31-ig újítsák meg előfizetésüket. A lap ára most nem változik, 300,- Ft marad, az éves
előfizetés 1800,- Ft lesz, illetve annak, aki postán kéri, a postaköltséggel
együtt 3000,- Ft.
A befizetés lehetőség szerint banki átutalással a lapot terjesztő KISZE Bt.
számlájára (számlaszám: 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. a címzett, és a bankszámlaszámot kell feltüntetni. Ez esetben kérjük olvashatóan
ráírni az előfizető nevét, címét, és a közleményben azt, hogy „Érted vagyok”előfizetés. – A terjesztéssel kapcsolatos bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni.

Pályázatok
Gyermekrajzpályázat 8-13 éves korosztály számára
A pályázat keretében szabadkezes, szabadon választott grafikával
és festészeti technikával készült alkotások nyújthatók be „Családban
élni jó!” és „Közösségbe tartozom” témakörben.
Beküldési határidő: 2018. december 17.
Irodalmi pályázat 15-20 éveseknek
A pályázatra az alábbi témákban várunk önálló, eredeti írásműveket:
„Családban élni jó!”, „Az én időmben – interjú a nagyszülővel”,
„10 év múlva így élek majd”.
Beküldési határidő: 2018. december 17.
A pályázatokat a Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület
hirdeti meg, a feltételeket és pontos követelményeket a részletes kiírások tartalmazzák, amelyek a Bokorportálon (www.bokorportal.hu)
olvashatók.
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ELŐFIZETÉS
A befizetés lehetőleg banki átutalással a lapot
terjesztő KISZE Bt. számlájára (1091800100000057-09540006), 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, valamint az „ÉV”-jelzést és a
példányszámot. – A terjesztéssel kapcsolatos
bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől 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.

