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Kedves Támogatók, Híveink!
Alapítványunk a Budapesti Örmény Kato-
likus Lelkészség Hitéleti Működését Tá-
mogató Alapítvány 2006 év óta erkölcsileg 
és anyagilag is segíti a Plébániát. Alapító 
Okiratának egyik kiemelt célja a Plébánia 
”ház és telek ingatlanának karbantartása, 
felújítása és ápolása”. Szívünkön viseljük a 
Plébánia ügyeit és most egy jelentős felújí-
tási cél támogatására buzdítjuk a híveket. 
Hiszünk abban, hogy a jövő kialakításának 
közös munkájába egyre többen kapcsolód-
nak be. Eddigi támogatásukat a Plébánia 
nevében is hálásan köszönjük.

A Plébánia ez év februári hírlevelében 
azt kérte a hívektől, hogy az idén és jövő-
re is 4.5-5 millió forinttal járuljanak hozzá 
a Plébánia tetőterének beépítés indításához 
és egy nagy összegű sikeres pályázáshoz.

Igaz, ez szokatlan áldozattal járt volna, 
de tudni kell, hogy a nyertes pályázati le-
hetőség olyan arányban nő, mint amilyen 
arányban a pályázó önereje növekedik. Ez 
az idén nem jött össze, a tetőtér beépítési 
pályázat sikertelen volt és el kellett napol-
ni. Most helyette a nemrég feltárt épület 

Buzdítás a Plébánia támogatására
alap vizesedés önerővel és pályázással 
együttes céljának megvalósítására kell 
koncentrálni. Ez kb. a harmadába kerül a 
tető beépítésnek.

150 támogató havonta, 12 hónapon ke-
resztül, átlagosan 2000 forintos támoga-
tásával összegyűjthető 3,6 millió forint 
önerővel és 20-22 millió nyertes pályázat-
tal, a 110 éves Plébánia épület alap vize-
sedését meg lehet szüntetni és ezzel egy 
nagyobb kár bekövetkezése előzhető meg.

Reméljük, hogy ez a cél elérhető, ha a 
tehetősebb támogatók a továbbiakban is 
átlagon felül fogják támogatni az ország 
egyetlen örmény katolikus plébániáját. A 
Plébánia számlaszáma: OTP 11707024-
20005210.

Bízunk benne, hogy a rendszeres támo-
gatók száma egyre növekedik, sőt meg-
haladja a példánkban szereplő támogatók 
számát. A támogatás buzdításán túl Alapít-
ványunk is besegít a kitűzött cél elérésébe, 
ahhoz anyagiakkal is igyekszik hozzájárul-
ni. A Plébánia működéséről a honlapján ad 
híreket: http://ormenykatolikus.hu

Budapest, 2016. november
Keve Mária elnök

Akihez ez a buzdítás most jut el 
először, tegye lehetővé, hogy vele is 
fel lehessen venni a rendszeres kap-
csolatot és küldje el nevét, címét, 
telefon és e-mail adatát a Budapesti 
Örmény Katolikus Személyi Plébá-
nia, 1114. Budapest, Orlay u. 6 cím-
re. Telefon: 06 70 408 2240, e-mail: 
ormenykatolikus@gmail.com Az 
új támogatók a Plébániától tudnak 
csekket kérni.Tarka nap (cikk 2. oldal)


