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Szöveges beszámoló az In Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány 2020 évi 

tevékenységéről 

 

Az Alapítvány 2016. évi létrehozásával az alapítók: néhai Biró Mária és néhai dr. Biró Oszkár, 

a 2014. évben elhunyt dr. Biró Éva és dr. Biró Pál orvosoknak kívántak emléket állítani.  

Az alapítvány célja: A hazai munkavállalásuk elősegítése érdekében, egyes nehéz 
élethelyzetben lévő és/vagy szociálisan rászoruló szakorvosjelöltek (rezidensek) és diplomás 
egészségügyi dolgozók tartós – akár több évre szóló - vagy átmeneti jellegű lakhatásának 
biztosítása, tíz fő elhelyezésére szolgáló ingatlanban.  
A co-housing (lakóközösségi) rendszerben működő alapítványi ház társadalmi kísérletnek 
tekinthető, a bentlakóknak valós közösségélményt jelent. 
 
  
2020-as év    

A ház egészségügyi dolgozói a kezdetektől aktívan részt vettek a korona vírus járvány elleni 

küzdelemben. Minden lakónk más-más helyen dolgozik, különböző frontvonalon harcol. 

Igyekeztünk alkalmazkodnia a pandémiás helyzethez, a közösségi napokat is szűk körben, 

részben online valósítottuk meg. 

In Memoriam dr. Biró Éva Alapítvány, mint közhasznú szervezet munkáját, idén az SZJA 

1%-ának kedvezményezettjeként 37.760-Ft összeggel támogatták.  

• Az In Memoriam dr. Biró Éva Alapítvány a kezdetektől együttműködik a Magyar 

Rezidens Szövetséggel, a Magyar Kórházszövetséggel, valamint a Rezidensek és 

Szakorvosok Szakszervezetével. Az Alapítvány 2020 évben is Lakhatási Pályázatot írt 

ki. 2020 évben összesen 7 fő fiatalt támogatott az Alapítvány, év végén a házban 6 fő 

fiatal lakott. Egy lakónk költözött el, megtalálta párját. 

• Az In Memoriam dr. Biró Éva Alapítvány sikeresen pályázott az EMMI Nemzeti 

Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégiuma által megjelentetett 

„Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának 

megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” 

című pályázatra.  A benyújtott, NEA-TF-20-O-V-0182 azonosító számú, „Családi 

alapítványok a közösség szolgálatában” című pályázat 3.500.000, -Ft támogatásban 

részesült. Társpályázónk, a szabadkai REHÁK kollégium. 

• BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT „a civil 

szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására kiírt pályázat”-on az 

Alapítvány sikerrel pályázott, 200.000,-Ft támogatásban részesült. 

• 2020 évben magán személyektől kapott támogatás összege: 100.000, - Ft volt. 

• Az alapító Biró Mária 2019. október 14-i elhunyta miatt indult 11056/Ü/589/2019/37. 

ügyszámú hagyatéki eljárás 2020. szeptember 23-án zárult le, megérkezett a jogerős 

hagyatékátadó végzés. A Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatala 

15570362020 számú határozatában az alapítványi ház tulajdonjogát 2020. november 

4.én bejegyezte az In Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány javára. A további hagyatéki 

elemek átvezetése még nem zárult le. 
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• 2020 évben elkészült egy kb 20 perces bemutatkozó videó, és egy kb 1 ½ perces 
promó videó, melyet az évenként kiírt lakhatási pályázatunkhoz tudunk felhasználni. 

 
Kialakult az Alapítvány arculata (logó, szórólap)  
 
 
Biró Alapítvány Bemutatkozó videó  
YouTube link: https://youtu.be/gBX1jEVm9I4 

 
 
                                                               

  

•  

•  
 
 

• „KÖZÖSEN LAKNI ÉS EGYÜTT FEJLŐDNI” címmel feltáró tanulmány készült. 
ISBN 978-615-00-7965-3 

 

Az feltáró tanulmány bemutatja a Bíró Alapítványt, az Alapítványi Ház 

működését. Feltárja az Alapítvány hosszú távú céljainak és a lakók rövid távú 

céljainak összehangolási lehetőségeit. Inspiráló külföldi és hazai példák 

segítségével útmutatást nyújt az Alapítvány jövőbeni működéséhez, és 

ahhoz: hogyan lehet közösen lakni és együtt fejlődni.  

 

• Az Alapítvány 2020.február 15-én nyílt napot szervezett „CSALÁD és a számítógépes 

kütyük” címmel, F. Várkonyi Zsuzsa pszichológus vezetésével tartottunk kerekasztal 

megbeszélést. Várkonyi Zsuzsa kezdetektől segíti az alapítványunk életét. Az hiszem 

mindenki nevében kijelenthetjük, hogy nagyon tartalmas élménnyel gazdagodtunk. 

Sokan sokféle kérdésre kaptunk választ, úgy mint, hogy miért rontja valaki a saját 

életét, miért van az emberekben egzisztenciális félelem, hogyan függ ez össze a 

halálfélelemmel és mindehhez hogyan áll hozzá egy vallásos ember. Minden esetre 

nyugodt szívvel kijelenthettük, hogy az előadóból sugárzó nyugalom, belső béke és 

melegség mindenkire hatással volt.  

• 2020. március 14-15. Eredetileg közösen ünnepeltünk volna vajdasági testvéreinkkel, 

ők is segítettek volna kerítés lefestésében. A koronavírus-járvány terjedésének minél 

hatékonyabb megelőzése érdekében, természetesen mi is - közös döntés alapján - 

lemondtuk szabadkai vendégeink látogatását. Sikerült viszont a tervezett kerítés festés 

és a közös megemlékezés nemzeti ünnepünkről, igaz külön-külön „az országhatár két 

oldalán”! 

• Augusztus 15-én az Alapítvány 4. születésnapján  sajnos a pandémia miatt szabadkai 

vendégeink, a REHÁK kollégium fiataljai sem vehettek részt. Elmaradt a zentai UPRIZE 

zenekar élő koncertje is. Szűk körben ünnepelhettünk. 

• Augusztus16.-án a MÖL Egyesület titkára tartott közösségi napot a Házban. 
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• 2020. szeptember 19-20.-án lakóközösségünk, az Alapítványi ház is részt vett a 

Budapest100 rendezvényen. A program dedikáltan Budapest épületeiről, és annak 

lakóközösségeiről szól. Meglátásunk szerint nekünk van mit mutatnunk a honi 

nagyközönségnek.  Az épületeknek történetük van, amelyet a helyet élettel megtöltő 

lakók tesznek teljessé. A hétvége programja remek lehetőségként adódott, hogy 

Alapítványunk szellemiségét, megálmodójának vízióját bemutassuk. Az In Memoriam 

Bíró Éva Alapítvány az egyetlen olyan alapítvány, amely dedikáltan fiatal pályakezdő, 

egészségügyi dolgozóknak nyújt lakhatási segítséget, emellett egy közösséget formál, 

szellemi műhelyt működtet. Ennek tudatában nyitottuk meg kapuinkat a látogatók, 

városnéző szomszédok előtt. Először a már jól ismert, és számunkra nagyon kedves 

emberek, CoHousing Budapest alapítói beszéltek az összegyűlteknek a co-housingról, 

rövid előadást tartottak mindkét napon. Mit is jelent az, ha a nagyváros elidegenítő 

közegében valaki közösségi térként szeretné megélni az otthonát. Más magyarországi 

és külföldi példákon bemutatták, hogy az elképzelés korántsem gyermeki ábránd, 

kamasz lázadás, hippi elvonulás, vagy elvakult szekta. Egészen természetes dolog 

kellene legyen, hogy az ember a közvetlen szomszédját ismerje, kedvelje, ne 

szorongjon, ha megszólítja. A vendégek közt színes volt a felhozatal: kerületi család, 

aki leginkább a gyermekneveléssel járó feladatokat, élményeket osztanák meg a velük 

együtt lakókkal. Volt itt továbbá szomszéd orvos, sokat látott, ősz hajú, aki a szolgálat 

egy részét külföldön, átláthatóbban teljesítette. Felkerestek minket Biró Oszkár volt 

társai, akik elismerően, ugyanakkor megdöbbenve nyugtázták: „hát megcsinálta…” 

Megfordultak körünkben Magyarországon tanult német orvosok, akik számára nem 

csak a nyelvünk érthetetlen, de a rendszerünk is. Remélem sikerült egy kis mosolyt 

csalni az arcukra, és megmutatni, hogy milyenek vagyunk mi magyar emberek. 

Estefelé betévedtek hozzánk a közhasznú alapítványokban jártas, több évet 

közszférában dolgozó tapasztalt emberek is, akiknek szemmel láthatóan tetszett a 

házunk kellemes hangulata, szem látomást megfogta őket valami ebből az 

együttműködésből. Jártak nálunk világot látott félvér emberek is, akik boldogan 

konstatálták, hogy láttak már ők hasonlót valahol. Meglepettségtől átitatott derű 

költözött a kerületi hölgyek arcára, amikor megtudták, hogy 4 éve létezik ilyen a 

szomszédjukban. Reméljük a Budapest 100 további kerek évfordulóit hasonlóan sok, 

színes, és pozitív vendéggel ünnepelhetjük meg.  

• 2020. november 11.-én részt vettünk a Farkasréti templomban, az elhunyt Biró család 

tagjainak lelki üdvéért tartott gyászmisén. Idén is nagy tervekkel álltunk neki - immár 

hagyományként, Dr. Biró Oszkár alapítónk emlékére - a Fenntarthatósági kerekasztal 

szervezésnek, de ez az év most máshogy alakult. Az alkalom - részben - online került 

megvalósításra Az eseményt Horogh Petra - CoHousing Budapest moderálta. 

 

• A pandémiás helyzetre figyelemmel szűk körben valósult meg 7 közösségi nap.  

• Ezen eseményeken közvetlenül több mint 70 fő, közvetetten min.10ezer fő ismerhette 

meg az Alapítvány tevékenységét.  

• Az Alapítvány Facebook oldalát több százan követik, kedvelik. 

• elektronikus/digitális kiadványaink száma 9 

• 2 civil szervezettel új együttműködés valósult meg. 

• Az Alapítvány tevékenységét a régiek 13 fő, mellett 4 fő új önkéntes segítette.  

• Sajtó megjelenések: 
Bp100 honlap +FB  http://budapest100.hu/house/zugligeti-ut-59-a/ 

24.hu: 10ezres megtekintés https://youtu.be/dm5-Y-YADYg 

Hegyvidék újság   https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=77173 

Nők Lapja  https://www.noklapja.hu/hetilap/2020/12/21/nok-lapja-riport-biro-  

alapitvany-egeszsegugy-szakmai-muhely/ 

Trádió a mentő állomás: 2020.04.15.-én rádió riport 

mailto:biroalapitvany@gmail.com
https://www.facebook.com/budapest100/?__tn__=K-R&eid=ARC5OMRmqdyREIdcU-hwt6fJMEM2z7tasemEw-O6eqEgY0rb0hlp43AAH_TtacoZK9Kk2sOc5RgUExFf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDbz7hp7eQvk3-8ycnwkxjzzE_Hd4HV2_9gdrQpspl5frxBjSlXtj8PXbG92SVWSspimB7s5Srtdh4jNB7PnYW2Nlz56qU8N-uinYXbQZZmI0gqAFuj7-oyfuYprA5E3DCOpYPGo0W1rrHzA2RDdljzINONdj9RjPown2qvMVITEwYJ8uJA-lXn-qA2_RF8rCQyVV7Gd2r0NYXjJe2mLsMQSD7K7ACpySiXShPYfayTzn9GnIoMvc3EQ8L6PVcLkd4B8ZkUnahi9UatfDpfAd_C7K-VvVYWJds3nuVfqb8lK31HY4Asu6uUXU0oFCLzUhY3XhIVBmpRpCkVrb5YD1Y
https://www.facebook.com/CoHoBp/?__tn__=K-R&eid=ARB155HHjXb4SxzafTSa8-Ni4BC3TuS-lEgrwGLHXxMjZdjT6X777Q1tCx5bKivmZeYvOsThYGCdBpjs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDbz7hp7eQvk3-8ycnwkxjzzE_Hd4HV2_9gdrQpspl5frxBjSlXtj8PXbG92SVWSspimB7s5Srtdh4jNB7PnYW2Nlz56qU8N-uinYXbQZZmI0gqAFuj7-oyfuYprA5E3DCOpYPGo0W1rrHzA2RDdljzINONdj9RjPown2qvMVITEwYJ8uJA-lXn-qA2_RF8rCQyVV7Gd2r0NYXjJe2mLsMQSD7K7ACpySiXShPYfayTzn9GnIoMvc3EQ8L6PVcLkd4B8ZkUnahi9UatfDpfAd_C7K-VvVYWJds3nuVfqb8lK31HY4Asu6uUXU0oFCLzUhY3XhIVBmpRpCkVrb5YD1Y
http://budapest100.hu/house/zugligeti-ut-59-a/
https://youtu.be/dm5-Y-YADYg
https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=77173
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Továbbra is megvalósult a közös megbeszélések megszervezésének rendszere 

(havonként); a rotációs rendszerű takarítás, a közös tavaszi-őszi nagytakarítás; a közös havi 

nagybevásárlás; a zárt Facebook csoport; a szelektív szemétgyűjtés; a házi komposzt 

készítés; a házi konyhakert létesítése stb. Közös programok szerveződtek, születésnapok, 

közös ebédek … stb.;  

Továbbra is dolgoznunk kell azon, hogy a mindennapi célok és a hosszú távú alapítványi 

célok között egyensúly legyen, azaz olyan családias kisközösséget alkossunk, mely szellemi 

műhelyként hagyományt teremt és őriz.  

Az Alapítvány küldetése, víziója természetesen változatlan. A jövőben tovább folytatódik a 

Nyílt Nap-ok, az interaktív előadássorozatok szervezése (a fenntarthatóság és co-housing, 

egészségügy, pszichológia témakörökben), hagyományteremtő módon.  

Mindezek mellett, 2021-ban folytatjuk az együttműködést, a hasonló célokat megvalósító 

határon túli civil szervezetekkel is. 

 

Budapest, 2021. 05.19. 

 

       Dr.Simáné Szakács Judit 
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2020-es év képekben 
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