
 

  Kedves Olvasóink, Előfizetőink, Vásárlóink!  
 

Július 24-én kézbe vehettük magazinunk 2020. évi 2. számának nyomtatott változatát, 

amelynek tartalma április eleje óta csak az interneten volt elérhető, megismerhető azok 

számára, akiknek erre lehetőségük volt. 

Ezt követően az előfizetőkhöz is bekopogtatott példányaival a postás, és a 

hírlapárusoknál a felfedezhették a TermészetBúvárt. A balszerencsés vásárlók egy 

részének azonban – sajnos – azzal is szembesülniük kellett, hogy a korábbiaknál 

lényegesen szűkebb körben és kisebb mennyiségben találkozhatnak vele. Információink 

szerint ugyanis a Magyar Lapterjesztő Zrt. több területi szerve a megszűnés jelzésének 

értelmezte kéthavonkénti érkező lapunk hosszúra nyúlt átmeneti késlekedését és nem 

igényelte mostani fogadását. 

A hiányzó példányért esetleg hozzánk fordulóknak azzal próbálunk segíteni, hogy 

igényeiket azonnal teljesítjük. A járvány és a hozzá kapcsolódó más gondjaink miatt 

kialakult időzavarral rendhagyó intézkedésekkel igyekszünk megküzdeni. 

A most forgalomba került papíralapú 2. szám, majd a továbbiak terjesztési ciklusát két 

hónapról öt hétre rövidítjük. A május 27-e óta gyártásra készen várakozó 3. szám így 

pénteki szállítással augusztus 28-án, a 4. október 2-án, az 5. november 6-án, míg az 

évzáró 6. szám december 11-én érkezik a nyomdából a TermészetBúvár fő terjesztőihez, 

a LAPKER-hez, a Magyar Postához és Alapítványunkhoz. 

Erőnk, lehetőségeink szerint mindent megteszünk azért, hogy a hat szám elkészítésével 

és célba juttatásával teljessé formáljuk magazinunknak a jogelődjével együtt számított 

idei 75. évfolyamát.  Ez eddig is becsületbeli ügyünk volt és ezután is így marad.  

Mi úgy érezzük, hogy alapítványunkat és szerkesztőségünket sokkal tartalmasabb, 

szorosabb szálak fűzik a TermészetBúvár olvasóihoz, mint amilyen eladó és vásárló 

között általában létrejön. Egy részüket két, olykor három nemzedéket összekötő 

kapcsolat, vagy több évtizedes, esetenként a család más tagjaira is kiterjedő személyes 

érdeklődés köti magazinunkhoz és elődeihez. Sokan a tanulmányaik során az állat- és 

növényvilág szépségeit, értékeit felfedező csemetéjük példájára, ösztönzésére 

bukkannak rá tudományos ismeretterjesztő lapunkra.  

Évről évre megújuló személyes tapasztalataink azonban meggyőzően bizonyítják, hogy a 

tehetséggondozást fő hivatásként szolgáló munkánknak rendkívül fontos szerepe volt és 



van a személyi jövedelemadó alapítványunknak címzett egy százalékában, az időről 

időre elburjánzó gondjaink hírére bankszámlánkra beérkező magánadományokban. 

Ráadásul ugyanez kamatozott a járvány, és következményei miatt mindeddig elnyúló 

hallgatásunkat végigkísérő türelemben, megtisztelő megértésben, együttérzésben is.   

Ezért természetes a számunkra, hogy ha megkésve is, nyomdába adjuk parkolópályán 

veszteglő számainkat. Közös ügyünk megköveteli, hogy akár kockázatok árán is 

osztozzunk olvasótáborunk egyik meghatározó része, a cikkeinket szakmai irodalomként 

felhasználó Kárpát-medencei, országos és más természet- és környezetismereti 

tanulmányi versenyek megnövekedett őszi terheiben. A saját nehézségeink ellenére is 

hiánytalanul hozzájáruljunk a tudáspróbák sikeres megrendezéséhez nélkülözhetetlen 

feltételek megteremtéséhez. 
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