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FELKÉRÉS TÁMOGATÁSRA 
 

CÉLJAINK DIÓHÉJBAN 
A Békevár Közhasznú Egyesület elsıdleges célja az ismeretterjesztés, ezen belül pedig 

kiemelten a HÁZASPÁRKÉPZİ PROGRAM, mivel az igazság megismerése e téren is szabadokká teszi 
az embereket! Az Egyesület Alapszabálya a http://www.freeweb.hu/bekevar/egyesulet.htm linken 
tekinthetı meg. 

A Kormány a napokban hangot adott annak a törekvésének, hogy 2012-tıl minden iskolában 
szociális munkást kíván alkalmazni a nehezen kezelhetı gyermekek nevelésének elısegítésére. Ez 
rendkívül idıszerő és pozitív gondolat, de a szélsıséges viselkedés gyökerei leginkább a családi 
életre vezethetık vissza. Tehát elsı lépésként a családdal szükséges foglalkozni, hogy a 
gyermekeknél csírájukban se alakulhassanak ki a nem kívánatos viselkedési formák.  

A sajtó is több ízben foglalkozott e témával. Pár éve „Tanítani kellene a házasságot” címmel 
jelent meg cikk e tárgyban. A mai rohanó világban különösen fontos erre a területre kiemelten 
figyelni. Sokan sokféle tanulmányokat folytatnak, de a házasságra eddig senki sem készítette fel az 
embereket. Holott a bölcs ember elıre felkészül az Életre. Amennyiben Ön is fontosnak tartja ezt a 
tevékenységünket, köszönettel vesszük szíves támogatását!   

A 2011. évi költségvetés tervezéséhez szükséges látnunk, hogy milyen támogatásra 
számíthatunk. E célból kerestünk meg Önt is levelünkkel. 

  
A TAGSÁGRÓL 

A bevételek tagdíjakból továbbá adományokból és támogatásokból képzıdnek. A tagságról és a 
támogatási módokról (pénz- illetve természetbeni) az alábbiakban adunk tájékoztatást.  

- Rendes tag lehet természetes személy vagy szervezet. A jelenlegi tagdíj 100.- Ft/hó. A rendes 
tag az évi 1200.- Ft-os tagdíjjal, illetve ezen felüli adományával tudja támogatni az Egyesületet. 
(Mivel az Egyesület ságvári székhelyő, ezért rendes tagként Ságvárról és környékérıl célszerő a 
tagok sorába belépni, hogy részt tudjon venni a közgyőléseken.) 

- Pártoló tag lehet természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezet. (Pártoló tagként azoknak célszerő belépni tagjaink közé, akik távolabb vannak az 
Egyesület székhelyétıl, és nem áll módjukban a közgyőléseken megjelenni.) A támogatást nyújtó 
szervezetek, vállalkozások, cégek rendszeres adományaikkal illetve falajánlott szolgáltatásaikkal 
tudják elısegíteni az Egyesület tevékenységét.  

- Egyéb támogatók körébe tartoznak mindazok, akik nem tagjai az Egyesületnek, de eseti 
adományaikkal (falajánlott szolgáltatásaikkal) támogatni kívánják céljaink megvalósítását. 

 
A TÁMOGATÁSRÓL 

Kedves leendı Partnerünk! Célkitőzésünk megvalósításához nagylelkő támogatásért folyamodunk 
Önhöz, melyre az alábbi módokon nyílik lehetısége az Egyesület pártfogójaként. Az adományok két 
kategóriája:  

- pénzbeli,  
- nem pénzbeli.  
A következıkben ez utóbbi, a természetbeni adományok azon körét szeretnénk felsorolni, 

amellyel Nagyra becsült leendı támogatónk segítségünkre lehetne: 
- Számítástechnikai eszközök (komplett számítógép, laptop), 
- Távközlési eszközök (fax készülék, mobiltelefon), 
- Szolgáltatások díjmentes vagy kedvezményes biztosítása (jogi képviselet, tanácsadás, 

könyvelés, weboldal, média, internet, személygépkocsi szervizelése, számítástechnikai eszközök 
szervizelése, nyomdai munkák, stb.), 

- minden egyéb olyan támogatás, amely elısegíti a kitőzött feladatok magvalósítását (terem, 
útiköltség, stb.).  
 
 
Kelt: 2010-12-18 
 
 
 
İszinte tisztelettel:    Bor Ferenc elnök   Vörös Tímea alelnök 


