Tisztelt Adózók! Kedves Segítőtársaink!
Ezúton is hálásan köszönjük, hogy szinte megszámlálhatatlanul sok esztendeje megtisztelik
támogatásukkal közhasznú munkánkat, annál eredményesebben dolgozhatunk az ember és a természet
viszonyának jobbításáért, támogatásukkal közhasznú alapítványunkat, valamint a természet- és
környezetismeret gyarapítását, a tehetséggondozást fő hivatásként szolgáló magazinunkat személyi
jövedelemadójuk közcélra felajánlható 1 százalékával. A döntéseik jóvoltából 2015-ben 1 823 865
forinttal, 2016-ban 1 744 417 forinttal részesedtünk. A tavalyi, két részletben kapott összeg
tudományos ismeretterjesztő lapunk egy száma költségeinek több mint 25 százalékát fedezte,
ráadásul olyan időszakban, amikor megsokasodtak a pénzszűke miatti gondjaink.
A támogatásnak ez a formája ugyanolyan erőt, biztatást, bátorítást, ösztönzést adó, éltető forrása volt
és maradt életünknek, munkánknak, mint amilyen sokat ér a hajnali harmat néhány cseppje is a
természet megannyi szomjazó, parányi élőlényének, növényének és állatának!
Az idén újabb rendkívüli kihívások várnak ránk. Ezért különösen fontos a számunkra, hogy növekedjen
azok száma, akik mellénk állnak, pártfogásukba veszik ügyünket, erőfeszítéseinket, és nekünk
ajánlják fel adóforintjaikat.
Minél többen ítélik pártolásra érdemesnek közlő környezeti kultúra ökológiai megalapozásáért.
Döntéseikkel abban segítenek, hogy folytathassuk a környezeti nevelés eszköztárának gazdagítását.
Életben tarthassuk hazánk egyik legnagyobb múltú, tudományos ismeretterjesztő lapját, a
TermészetBúvár című ökológiai magazint. Három Kárpát-medencei és számos országos, illetve
regionális természet- és környezetismereti tanulmányi verseny társrendezői és szakmai pártfogói
maradhassunk. Ajándékküldeményeink továbbra is eljussanak a segítséget kérő oktatási,
egészségügyi, szociális intézményekhez, a kistelepülésekre és a nélkülöző családokhoz.
Az is nagyon fontos, hogy a rendelkezők minden- képpen tegyenek eleget a személyi jövedelemadó
2018-ban megváltozott szabályainak, előírásainak. Még akkor se mondjanak le a jó ügyek
felkarolásának erről a lehetőségéről, ha döntésük célba juttatásának korszerűsített módját esetleg
bonyolultabbnak érzik a korábbiaknál. Gondoljanak arra: mennyi küszködést takarítottunk meg azzal,
hogy a NAV készítette el adóbevallásaink legtöbbjének tervezetét a rendelkezésére álló adatok
felhasználásával, és az esetek legnagyobb részében online is eleget tehetünk kötelezettségeinknek!
Ne feledjék: a személyi jövedelemadó százaléka mentőöv a TermészetBÚVÁR Alapítványnak és a
kiadói gondozásában készülő, ökológiai magazinnak! Ha pártolásra érdemesnek ítélik tudásgyarapító,
szemléletformáló, tehetséggondozó munkánkat, már azzal is sokat segítenek, ha nekünk ajánlják fel a
jövedelemadójuk erre szánt részét. Ha pedig úgy érzik, hogy még több támogatást érdemelnénk, akkor
a család más tagjainak, illetve barátaiknak, ismerőseiknek is javasolják ugyanezt. Fáradozásukat előre
is köszönjük.
A TermészetBÚVÁR Alapítvány elérését az szavatolja, ha ezt írják a 17EGYSZA
Rendelkező nyilatkozat A kedvezményezett adószáma rovatába:
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Döntéseik eredményét ezúttal is reménykedő bizalommal várjuk. Adóforintjaik a TermészetBúvár
kéthavonkénti számaiban kamatoznak majd, és - a többi támogatáshoz hasonlóan - akkor érik el
céljukat, ha újra sikerül teljessé formálni magazinunk idei évfolyamát.
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