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A BÉKEVÁR EGYESÜLET TÁMOGATÁSI FELHÍVÁSA KÖNYVKIADÁSHOZ 
 
Tisztelt és nagyra becsült reménylett Támogatónk! 
 

A Békevár Egyesület a nagylelkő támogatóinak segítségével a következı könyveket tervezi 
kiadni. Az elsı kötet borítótervérıl készült kép — az ajánlóval — a következı weboldalon tekinthetı 
meg: http://www.bekevar3882.x3.hu/konyv.htm  
 
 

BÉKEVÁR – Családi fészek és mentsvár 
 

1. kötet (várható megjelenése 2012. ősz, tervezett példányszám 100 db, oldalszám kb. 200) 
I.     Bevezető    1-12 rész 
II.   Párválasztás   13-36 rész 
III. Házasság    37-192 rész 
 

 
2. kötet (tervezett kiadás)    
Házassági problémakezelés 
Válás, újraházasodás 

3. kötet (tervezett kiadás)    
Családi élet, házasélet 
Gyermekszületés, gyermeknevelés 
Idős kor, elmúlás 

 

Hangoskönyv (tervezett kiadás) 
 

 
Mára már széles körben elterjedt az ‘elıvásárlás’ gyakorlata a könyvkiadás elısegítése céljából. 

Ennek mintájára Egyesületünk is az ‘elıtámogatás’ kínálta lehetıséggel szeretné a kiadványait 
megjelentetni. Megköszönjük, ha másokra is gondol a környezetében, és felhívásunkat továbbküldi! 

Viszonyításképpen tájékoztatásul: a kis példányszám következtében az 1. kötetnek a piaci ára 
megközelítené a 4000 forintot. Amennyiben kereskedelmi forgalomba kerülne, akkor a kiadói ár 
sokkal kedvezıbben — 2500 forint körül — alakulhatna. De az Egyesület a kiadványait ingyen kívánja 
a célközönséghez eljuttatni, hogy azoknak is a segítségére lehessen, akik egyébként nem tudnák 
megvásárolni azt.  

Ennél fogva az Egyesület köszönettel fogad minden támogatást, mert így tudja kiadványait 
díjmentesen terjeszteni az érdeklıdık körében! Megfelelı mértékő támogatás esetén Magyarország 
területén a postaköltséget is felvállalnánk. 

 
A Békevár Egyesület — nemes céljának megvalósításához — TÁMOGATÁSI FELHÍVÁST tesz 

közzé 2012. 08. 31. napjáig a „Békevár” címő könyv 1. kötetének megjelentetésére. A 
pénzküldemény „Közlemény” rovatában feltétlen kérjük feltüntetni a „támogatás” 
megnevezést, a kötet számát, az igényelt darabszámot és a postázási címet! Az esetlegesen 
felmerülı kérdéseikre elérhetıségeinken válaszolunk. 
 

Tisztelettel kérjük Önt, hogy lehetıségéhez mérten szíveskedjen támogatni a házasság, család 
témakörében kiadandó könyvünket! Szeretnénk kihangsúlyozni azt, hogy csak annyi könyv kerülhet 
kiadásra, amennyi támogatás befolyik! A nagylelkő támogatásokat a következı módokon tudjuk fogadni: 
1./ Volksbank számlánkon  

Magyarországról: 14100110-17632849-01000009 
Külföldrıl: SWIFT kód: MAVOHUHB, IBAN: HU24 14100110-17632849-01000009 
(A határon túlra történı eljuttatást minden esetben külön szükséges egyeztetni.) 

2./ Postai úton, belföldi postautalványon 
Békevár Egyesület, 8622 Szántód, Jókai u. 41. 

3./ Könyvkészítési utalványon 
Ezt a nyomdánknál lehet igényelni. Ezzel kapcsolatban bıvebb információ a következı 
weboldalon olvasható: http://konyvmuhely.hu/utalvany (Az őrlap kitöltése: Kedvezményezett: 
Békevár Egyesület; Összeg: min. 10.000 Ft; Szállítási adatok: 8622 Szántód, Jókai u. 41.) 

3./ Személyesen 
Ez esetben a ‘Bevételi pénztárbizonylat’-ra rá kell vezetni a személyi igazolvány számát, és alá 
is kell írni azt. 

 
Kelt: 2012. augusztus 01. 
  

İszinte tisztelettel és hálás köszönettel: 
     

Bor Ferenc 
az Egyesület elnöke 


