Kérjük, segítsenek!
Egyszerűen hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy eddig eljutottunk. Ezért az
első szavaim a háláról és a köszönetről szólnak. Munkánk, minden
teljesítményünk arra a pillérre épült és épül, amelyre fontos küldetést
teljesítő magazinunk támaszkodni tudott és tud.
Eredményeinkben azoknak az alkotótársainknak a tudása, tehetsége ölt
testet, akik szakterületük kiváló művelőiként hiteles tartalmat hozó
cikkeikkel, felbecsülhetetlen értékű képeikkel gazdagítják magazinunkat,
még akkor is, ha honoráriumra egyre ritkábban jut forrásainkból. Talpon
maradásunkban pedig soha el nem évülő érdeme van olvasótáborunk
hűségének és mindazok segítőkészségének, akik részt vállalnak a
működőképességünk megőrzéséből. A 75. évfolyam első száma
azért is kiemelkedő eseménye életünknek, mert olyan pályázati döntésekkel
és időpontokkal szembesültünk a közhasznú alapítványunk pályáját végig
kísérő pénzszűke miatt, amelyek visszatérően szinte reménytelenné tették
kötelezettségeink teljesítését.
2017-ben például nem tudtunk élni 2010 utáni fő támogatónk, a Nemzeti
Kulturális Alap három évre meghirdetett pályázatának soha vissza nem térő
lehetőségeivel. Ennek kiírása szerint minden évre különálló kérelmet kellett
volna benyújtanunk a hozzá kapcsolódó neve- zési díjak befizetésével
együtt olyan időpontban, amikor az ehhez szükséges pénznek csak az
egyharmada volt a számlánkon.
Az első esztendő feltételeinek megfeleltünk, ezt a támogatás is
visszaigazolta, míg a következő
két évre nem tudtunk pályázni. Ez viszont azzal sújtotta alapítványunkat,
hogy 2018- ban, illetve 2019-ben sokkal kisebb összegű keretből
részesedtünk,
és
70
százalékkal
kevesebb
támogatás
jutott
magazinunknak, mint az előző években. Ráadásul tavaly ez is csak
szeptember végén érkezett meg a számlánkra.
A folytatásban a korábban visszatérően szilárd támaszunknak számító
Nemzeti Tehetség Program pályázati döntése súlyosbította helyzetünket. Az
előző évekének még felénél is kisebbre zsugorodott a TermészetBúvár
2019. július 1. és 2020. június 30. közötti hat száma 72 000-73 000
példányára megítélt támogatás. Ráadásul erről is olyan időpontban
értesültünk, amikor a teljes összeg reményében vállalt feladataink felét már
megoldottuk.
A legnagyobb rosszat, a megjelenés késleltetését, vagy szüneteltetését
ennek ellenére ezúttal is sikerült elkerülni. Kétségbeesett leveleink egyike
csodával határos módon célba talált. Ezért olvashatják most Önök is a
soraimat. Ennek ellenére hangos szóval ki kell mondanunk: továbbra is
segítségre szorulunk!
Ezért kérjük minden olvasónkat és barátunkat, bizonyítsa újra tettekkel:
fontosnak érzi, tartja, hogy közös ügyünk javára kamatozzon a közhasznú
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ismeretterjesztő,
szemléletformáló,
tehetséggondozó programja. Szívügye, hogy minél többen fedezzék fel
tájainkat, a természet értékeit és szépségeit, ébredjenek rá arra a
felelősségre, amellyel mindezekért tartozunk. Nem akarja, hogy
elsorvadjon, megszűnjön a TermészetBúvár magazin! Mindenki ecénásunk
lehet, aki
– előfizet lapunkra, megújítja megrendelését vagy előrehozza lőfizetésének
meghosszabbítását. A TermészetBúvár ára januártól sem változott;
– megajándékozza magát, családtagjait, barátait vagy üzleti partnereit a
nálunk rendkívül kedvezményes feltételekkel megvásárolható könyveinkkel;
– magánszemélyként vagy cégként postára adja, vagy banki átutalással
eljuttatja hozzánk támogató forintjait, amelyeknek egy része leírható az
adóalapból;
– a személyi jövedelemadója 1 százalékát a természet- és
környezetismeret gyarapítását, a környezeti nevelés eszköztárának
gazdagítását és a tehetségfejlesztést, -gondozást szolgáló programunk
megvalósítására ajánlja fel.
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A reményeink szerinti együttérzésüket és segítőkészségüket ezúton is
hálásan köszönjük. Évzáró és évkezdő bevételeink gyarapodása azért is
sokat jelent számunkra, mert egyelő- re még késik a számunkra különösen
fontos
pályázatok
meghirdetése.
Forrásaink
gyarapodása
pedig
megfizethetetlen értékű bizalmat sugároz, valamint biztatást és bátorítást
ad a közhasznú TermészetBÚVÁR Alapítvány keretében végzett munkánk
folytatásához.
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