Reménykedő kéréseink

G

ondok árnyékában készülünk az óév búcsúztatására. Ennek ellenére

első szavunk a köszöneté. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik döntéseikkel,
támogatásaikkal, vásárlásaikkal, megrendeléseikkel, munkájukkal biztatást,
bátorítást, ösztönzést adtak idei feladataink megoldásához és az ehhez
szükséges feltételek döntő részének megteremtéséhez.
Nagy örömünkre a TermészetBúvár mostani számával teljessé formálhattuk
az 1990-ben ökológiai magazinként újjáteremtett, tudományos ismeretterjesztő
lapunk 25. évfolyamát. A visszajelzések szerint rendben eleget tettünk a
környezeti nevelés és a tehetséggondozás szolgálatában vállalt
kötelezettségeinknek.
A költözés nagy megpróbáltatást jelentett. Új nyomdánkkal jól jártunk.
A gördülékeny átállás megkönnyítette munkánkat. A jó minőségű borító pedig
azzal is értékes többletet társított magazinunkhoz, hogy négy oldallal megnövelte
terjedelmét.
Sajnos, a pénzszűke miatti krízis sem maradt ki életünkből. Az évkezdő
pályázat döntése a jeges zuhanynál is kellemetlenebb meglepetést zúdított
a nyakunkba, ahelyett, hogy az első számok finanszírozási gondjait
enyhítette volna. A segítőkészség azonban újra megerősítette: „Hol legnagyobb
az ínség, legközelebb a segítség.”
Hamarosan több okból is ünnepi dátumokhoz érkezünk. Januárban lesz
nyolcvan esztendeje annak, hogy napvilágot látott nagy elődünknek, a
Franklin Társulat BÚVÁR című, iskolateremtő, tudományos ismeretterjesztő
lapjának az első száma. Nem sokkal később egy jóval szerényebb, de a mi
életünkben rendkívül fontos szerepet betöltő jubileum következik.
Ez arra emlékeztet, hogy 25 esztendő telt el az 1989-ben megszüntetett
BÚVÁR örökébe lépő magazinunk bemutatkozó számának megjelenése óta.
Életünk szokásos rendje azonban eltanácsol bennünket a megtett út méltatásától
és önmagunk köszöntésétől.
Az ok ezúttal is rendkívül prózai. A jelek szerint meghiúsul egy olyan
támogatásunk, amelynek rendkívül fontos szerepe lett volna a TermészetBúvár
évzáró számláinak kifizetésében és az új esztendő pénzügyi megalapozásában.

Ehhez társul az a meghökkentő és megdöbbentő bejelentés,
amely szerint a körülmények megváltozása miatt rendkívül rövid
időn belül újra költöznünk kell.

A részletekbe nem bocsátkoznék, azt viszont nagyon lényegesnek tartom,
hogy nem mi adtunk okot a felmondásra. Az épület tulajdonosának és
üzemeltetőjének a viszonya módosult. Az ostor azonban rajtunk csattan.
Az idén márciusban költöztünk a Múzeum utca 19-be. Hónapokig tartott, amíg
elfogadható helyet találtunk. A bútorokon és a működésünkhöz nélkülözhetetlen
munkaeszközökön kívül 240 doboznyi archívumot, folyóiratot, könyvet és iratot
hoztunk magunkkal, hatalmas selejtezés után, majdnem nyolcszázezer forintos
szerelési és szállítási költséggel. Elgondolni is rossz, hogy mi vár ránk, ha újra
mennünk kell…
A TermészetBúvár idei 4. számában közölt, Küzdelem az Andokban – Ecuadori
medvementők című cikkünk megjelenése után arról tájékoztatott
bennünket a szerző, hogy egy honfitársunk nagy összegű támogatást küldött
a programot gondozó alapítványnak. Mi is sokszor tapasztaltuk már,
hogy sokan, sokféle formában felkarolták ügyünket, amikor bajba kerültünk.
Ezért szántam el magamat arra, hogy újra a nyilvánosság erejével
kérjek segítséget a jubileumi esztendő kihívásainak és krízishelyzeteinek
leküzdéséhez.

Sajnos, az áremelés nem igazán alkalmas bevételeink növelésére. A többlet
nagyobbik része mások zsebébe kerül. Ráadásul minden alkalommal azt
tapasztaljuk, hogy még a legszerényebb mértékű drágulás is csökkenti a
példányszámot, ezért nem terheljük most sem vele olvasóinkat. Őket arra
kérjük, hogy más formában járuljanak hozzá a TermészetBúvár megjelentetésével
kapcsolatos pénzügyi gondok enyhítéséhez
1.) Legyenek, maradjanak előfizetőink! Az egy évre szóló megrendelés
kölcsönösen előnyös. Megtisztelő bizalmat és összetartozást tükröz.
Nekünk biztonságot ad, küldőjének pedig azt ígéri, szavatolja, hogy utánjárás
nélkül, gyorsan hozzájut lapunkhoz. Ráadásul mindössze 350 forint
az egy példányra jutó költsége 420 forint helyett. Ne feledjék: előfizetőink
ötöt fizetnek, hatot kapnak!
Már az is nagyon sokat jelentene, ha minden lejáró megrendelést gyorsan
megújítanának. De azt a lehetőséget is érdemes lenne mérlegelniük, hogy
esetenként szeretteik, barátaik megajándékozására is felhasználják magazinunkat.
2.) Vásároljanak kiadványainkból! A mostani számunk 35. oldalán rendkívül
nagy kedvezménnyel ajánlott művek mindegyike különlegesen szép,
tartalmas ajándék lehet karácsonyra vagy bármilyen más alkalomra. De internetes
kínálatunkban is akadnak olyan könyvek, amelyekkel örömet szerezhetnek a
természet értékei és szépségei iránt érdeklődőknek. Ahogy
nő a gazdára találó kötetek száma, úgy jut több éltető oxigénhez (pénzforráshoz)
alapítványunk és magazinunk.
3.) Éljenek az anyagi támogatás lehetőségével! Fogadják megértéssel, hogy a
TermészetBúvár mostani példányaihoz csekket mellékeltünk, de ez a
legegyszerűbb módja annak, hogy közhasznú alapítványunk mecénásaivá
váljanak barátaink, és bármilyen összegű adományaikat eljuttassák számlánkra.
Tavaly több mint egymillió forinttal enyhítette a lap megjelentetésével kapcsolatos
pénzügyi gondjainkat pártfogásuknak ez a módja.
4.) Adják nekünk az szja 1 százalékát! A NAV tájékoztatása szerint az erre
jogosultaknak csak alig a fele rendelkezik a személyi jövedelemadó civil
szervezetek számára felajánlható részének a felhasználásáról. Mi is sokkal többre
juthatnánk, ha számottevően megnőne a közhasznú alapítványunknak címzett
forintok összege. Ezért szólunk már most, hogy akár
munkáltatójuk, akár saját maguk, akár könyvelőjük készíti el adóbevallásukat,
akkor is töltsék ki a Rendelkező nyilatkozatot, ha esetleg bajlódni kell
vele. Ha pedig rokonszenveznek céljainkkal és törekvéseinkkel, ezt az adószámot
írják a megfelelő sorba: 19624246-2-41.
Eddigi támogatásukat hálásan köszönjük. Bízunk további megértésükben
és segítőkészségükben. Mély meggyőződéssel hiszünk abban, hogy egymást
erősítő összefogással a mostani útelágazástól is a közös örömet kínáló,
helyes irányba haladhatunk tovább.
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