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Az Alapítvány egyik fő tevékenysége 2019. 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, ezentúl email 

formájában is elérhetőek ezek az elmélkedések. Facebook oldalunkon naponta három-négy alkalommal jennek 

meg értékes üzeneteink, részben a kiadványainkból származó idézetekkel. A Mai Ige kiadványt a beérkezett 

igények alapján az alapítvány anyagi lehetőségeinek megfelelő mennyiségben minden negyedévben ingyenesen 

juttattuk el a megrendelőkhöz. Ennek megfelelően 2019. évben közel 880 000 példányt terjesztettünk a Mai Ige 

című kiadványból postán és személyes úton. Ezen kívül 2019-ben további négy új kiadványt adott ki 

alapítványunk, melyeknek címei a következők voltak: „Életre szóló szerelem”, „Erő, ami nem fogy el”, „Hogyan 

gyógyít Isten”, „Boldog élet titkai”. Ezeket a kiadványokat első alkalommal 30 000 példányban adtuk ki, 

melyeket a további összes kiadványunkkal egyetemben bárki megrendelhetett és korlátozott példányszámban 

megkaphatott ingyenesen. Az egyéb kiadványokból 2019 évben több, mint 259 000 példányt terjesztettünk.  

2019. évben Alapítványunk működését főképpen Magyarországról érkező adományokból tartottuk fenn. De 

kaptunk adományokat Romániából, Szlovákiából és más országokból is.  Ezen kívül 17 249 ezer,- Ft 

támogatásban részesültünk az adózók által felajánlott adó 1%-ából. Ezen kívül az Alapítvány 

magánszemélyektől 210 263 ezer forint adományt, egyéb szervezetektől 5 310 ezer forint adományt kapott 2019-

ben.  

 

Alapítványunk postacíme: Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány 6200 Kiskőrös, Pf. 33.  

Alapítványunkat szolgáltatásai megrendelhetőek bármely elérhetőségünkön. Munkánkat bárki 

támogathatja online támogatással a www.maiige.hu Adományozás menüpontjában, vagy banki átutalással 

az alapítvány bankszámlájára: 10701300-48853703-51100005 (CIB Bank) 

Köszönjük szépen! 
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