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A nyomdászok mindig olyan közösséget alkottak, amelyben tudtak egymásra figyelni, ha szükség volt, a másikon segíteni.
Emberi kapcsolatokon túl a nyomdászok szervezett keretek között
is megtalálták a módját, hogy
nehéz helyzetben segíteni tudjanak. Ilyen lehetőség volt évtizedeken át a szakszervezet.
A mai társadalmi helyzet is
olyan, hogy erre a segítségre többeknek most is szüksége van.
Ma is vannak egyéni gondok,
bajok, amelynek megoldásához
szükséges a közösség segítőkészsége. A mi mostani világunkban
alapítványok létrehozásával próbál a nyomdászközösség segítséget nyújtani anyagi gondokkal, súlyos betegséggel küzdő
szaktársaknak, nyomdászcsaládoknak. Ezek az alapítványok
egyéni és vállalati adakozásból
képeznek pénzalapot. Ilyenként
működik a Nyomdászokért Alapítvány, a Nyomdász Támasz Alapítvány, mely a debreceni nyomdák alapítványa.
Hogy megismerjük egy ilyen
alapítvány működését, lehetőségeit, felkerestük a Nyomdászokért Alapítvány kuratóriumának elnökét, Váczi Istvánt.
A Nyomdászokért Alapítványt
a Szikra Nyomda hozta létre
1990-ben, 2,5 millió forint alaptőkével. Az anyagi támogatást
ennek az alapnak kamataiból,
a rendszeres adományokból, valamint a személyi jövedelem-

18

M AG YA R G R A F I K A 20 05 /1

adó 1%-ából lehet biztosítani.
A szakma bármelyik nyomdászcsaládja fordulhat anyagi segítségért az alapítványhoz. Sok
egyéni támogató rendszeresen
eljuttatja pénzadományát. Hét
nyomdavállalat minden évben
átutal az alapítványnak bizonyos összeget. Ezek: a Novoprint
Nyomda, a Pénzjegy Nyomda,
az Állami Nyomda, a Gyomai
Kner Nyomda, a Reálszisztéma
Nyomda, a Pátria Nyomda és az
Alföldi Nyomda. Az alapító Szikra Nyomda évente többszázezer
forintot ad az alapítványba, ezenkívül állja az alapítvány működésének rezsikiadásait is. A múlt
évben csatlakozott a Szókép
Nyomda is. Az volna jó, ha minél több vállalat támogatná az
alapítvány tevékenységét, mert
az így juttatott pénzösszeget az
adóalapjából leírhatja.
Sok özvegy, árva vagy munkanélküli van, akiknek az alapítvány
pénzügyi támogatás nyújt. Nagycsaládosoknak iskolai segélyt, karácsonyi ajándékot juttatnak.
A múlt évben ezen túlmenően a FERAG cég által szervezett
hangverseny bevételéből huszonhat gyermek egyhetes balatoni
üdültetését biztosította az alapítvány. Hogy ez ismét sikerüljön,
a kuratórium levélben fordult
a nyomdákhoz, és kért erre a célra adományt.
Az alapítvány működését héttagú kuratórium biztosítja. közülük három az alapító Ezek a

Váczi István, a Nyomdászokért
Alapítvány kuratóriumának elnöke

Szikra Nyomda, a Pénzjegy Nyomda, a Kner Nyomda, a Reálszisztéma Nyomda és a Nyomdász
Szakszervezet küldöttei.
A kuratórium negyedévenként ülésezik, és az írásbeli kérelmek alapján döntenek arról,
hogy kinek mennyi támogatást
nyújtanak. Ha a kérelmezők huzamosabb ideig olyan anyagi
körülmények között élnek, hogy
rászorulnak a támogatásra, akkor vagy egy nagyobb összeget,
vagy egy évig havi három-ötezer forintot juttat számukra a
kuratórium. Adott esetben személyes kapcsolatot is létesítenek a kérelmezővel.
Ha valaki úgy dönt, hogy
egyénileg vagy vállalati formában támogatni kívánja az alapítványt, további információkat szerkesztőségünkben kaphat.

