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Búcsú az Olvasóktól
Ezúton tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy 33. évfolyamában járó folyóiratunk nyomtatott megjelenése ebben az
évben sajnos véget ér, már csak a következő, decemberi számot küldjük nyomdába és postázzuk.
Forrásaink az utóbbi három évben szinte teljesen kimerültek, nagyon kevés hazai kézirat érkezett, és idegen nyelvű folyóiratokból is csak elvétve tudtunk közlésre érdemes írásokat átvenni.
A megmaradt és az esetleg befutó további cikkeket a folyóirat világhálós kiadásában szeretnénk majd közölni, ám az
új elektronikus számok terjedelme és megjelenési ideje egyelőre teljesen bizonytalan. Javasoljuk, hogy időnként keressék föl honlapunkat: www.ertedvagyok.hu, és böngésszék korábbi számainkat, amelyek mind megtalálhatók ezen a címen:
https://ertedvagyok.hu/arcanum.
Az előfizetési díjakból és adományokból megmaradó öszszeget a Bokor Közösség két alapítványa, a Hazai Rászorulók
Alapítvány és a Harmadik Világ Alapítvány támogatására
fogjuk átutalni.
Hálásan köszönjük Olvasóink kitartó hűségét, és Isten áldását kérjük Mindannyiukra!
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Mivel lapunk nyomtatott kiadása a decemberi számmal
megszűnik, további előfizetésre
nincs szükség és nincs is lehetőség, ezért kérjük, hogy a továbbiakban senki ne küldjön pénzt
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