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Az Alapítvány fő tevékenysége 2013. évben a negyedévenként kiadott és korlátozott példányszámban 
ingyenesen elérhetővé tett Mai Ige című kiadvány terjesztése volt, amely bárki által megrendelhető az 
Alapítvány honlapján keresztül, vagy postai úton. Ezen kiadvány tartalmát napi lebontásban - a naprakészen 
működtetett, nagy nyilvánosság számára elérhető - honlapunkon (www.maiige.hu) is elérhetővé tettük az 
érdeklődők részére, a 30 napos archívum megtekintési lehetőségével és hangzó változattal együtt. A kiadványt a 
beérkezett igények alapján az alapítvány anyagi lehetőségeinek megfelelő mennyiségben minden negyedévben 
ingyenesen juttattuk el a megrendelőkhöz. Ennek megfelelően 2013. évben közel 488.000 példányt terjesztettünk 
a Mai Ige című kiadványból postán és személyes úton. Ezen kívül 2013-ban egy kiadványsorozat négy 
kiadványát is kiadta alapítványunk, melyeknek címei a következők voltak: Győzelem a pénzügyekben és az 
adósságkezelésben, Győzelem a veszteség fájdalma felett, Győzelem a büszkeségünk felett, Győzelem a lelki 
életben. Mind a négy kiadványt 30-30 ezer példányban adtuk ki, melyeket bárki megrendelhetett és korlátozott 
példányszámban megkaphatott ingyenesen. Ezen kívül, szükség szerint, az ebbe a sorozatba tartozó korábbi 
kiadványokból újranyomtattunk összesen 80 ezer példányt a további megrendelők számára. Ezen kívül 2013. 
októberében egy olvasói konferenciát tartottunk Budapesten, mely minden jelentkező és belépő számára 
ingyenes volt. Ezen kívül 2013. októberétől beindítottuk a Mai Ige elmélkedéseinek fiatalabbak számára 
testreszabott változatát elektronikus formában a következő honlapon: www.tini.maiige.hu. 2013. évben 
Alapítványunk működését főképpen Magyarországról érkező adományokból tartottuk fenn. Ezen kívül 
6.156.403,- Ft támogatásban részesültünk az adózók által felajánlott adó 1%-ából. Ezen kívül az Alapítvány 
magánszemélyektől 86.548 ezer forint adományt, egyéb szervezetektől 4.139 ezer forint adományt kapott 2013-
ban.  
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Alapítványunkat szolgáltatásai megrendelhetőek bármely elérhetőségünkön, illetve munkánkat 
támogathatja online támogatással a www.maiige.hu honlap Adományozás menüpontjában, vagy banki 
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