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Szöveges beszámoló az In Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány 2021 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. 
  
2021-es 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 26.987-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. 2021 évben 

összesen 10 fő fiatalt támogatott az Alapítvány, év végén a házban 8 fő fiatal lakott. Egy 

lakónk saját lakást tudott vásárolni, egy lakónk megtalálta párját, családot alapított. 

 In Memoriam dr. Biró Éva Alapítvány sikeresen 2020-ban 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. A projekt 2021 

évben fejeződött be. Társpályázónk, a szabadkai REHÁK kollégium volt. 

 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT „a civil 

szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására kiírt pályázat”-on az 

Alapítvány sikerrel pályázott, 200.000,-Ft támogatásban részesült. A projekt időszak 2021 

évben fejeződött be. 

 2021 évben magán személyektől kapott támogatás összege: 234.500, - Ft volt, valamint 

Szakály-Hódi Vera végtörlesztéséből 28EUR azaz 9.841,-Ft összesen 244.341,-Ft 

 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, néhai Biró Mária 
személyes hagyatéka 2021. február hónapban került át az Alapítványhoz. A teljes 
hagyaték átvezetése a Biró Alapítvány részére 2021. május hónapban zárult le. 

 
 

 
 

mailto:biroalapitvany@gmail.com


  

            

                
 

 

 
 

 

mail: biroalapitvany@gmail.com 

weboldal: https://biroalapitvany.weebly.com/ 

facebook: https://www.facebook.com/biroalapitvany/ 

In Memoriam Dr.Biró Éva Alapítvány 

1121 Budapest, Zugligeti út 59/A             

 
 

 2021 évben elkészült a Biró Alapítvány marketing terve, melyet az évenként kiírt lakhatási 
pályázatunkhoz és hosszútávú alapítványi céljaink megvalósításához is jól tudunk 
felhasználni.   

                                                          
 

 2021 évben elkészült a Biró Alapítvány „Lakhatási Pályázatok Értékelési Rendszere” 

Többattribútum szerinti döntéshozatal (Multiple Attribute Decision Making – MADM) 

szabályai szerint alakul ki a végső rangsorolási táblázat (a módszer: vektornormalizáció). 

 2021. április 19-én szűk körben megtartott kerekasztal beszélgetésen vendégünk volt Dr. 

Dénes Tamás a RESZASZ elnöke, aki maga is gyakorló orvos, érsebész. Az új 

egészségügyi törvény, jogviszony is egy új ismeretlen a sokszereplős egyenletben. A 

változások sokszor a komfortzónánk elhagyásával, járatlan utak, ismeretlen viszonyok, új 

felállások közti eligazodásra késztetnek, kényszerítenek. Évtizedes vágyat, sokéves 

mulasztást gondolt most rendezni, törleszteni Magyarország. Azt gondoljuk, és ebben 

Dénes Tamás is megerősített, hogy ha valóban valami változást akarunk, akkor a 

vezetőinknek, az egészségügyben dolgozóknak és az állampolgároknak közösen, 

diskurzust folytatva kell kialakítaniuk a jövőbeni működést. A történelem méreteihez 

képest talán nem is olyan régi rendszer az állami egészségügyi biztosítás. Úgy gondoljuk, 

hogy közösséget kell vállalnunk egymásért. Vendégünk többször visszatérő mondandója 

is valami hasonló volt. Másképp nem megy, csak az együttes. Bizakodóak vagyunk, nem 

rossz az irány, amerre elindultunk, és jobb is lehet tőle az egészségügy. 
 2021. augusztus 21-én az Alapítvány 5 éves fennállását ünnepeltük. Az eseményt 

megelőzően nem kis szervezést igényelt a rendezvény létrehozása. A kerek évfordulót az 

Alapítvány Kuratóriumi tagjaival, a lakókkal, a szabadkai REHÁK Kollégiummal, valamint 

családtagokkal és barátokkal közösen ünnepeltük. A héten és szombaton délelőtt még 

elintéztük az elmaradt ügyes-bajos dolgokat, és a házat is méltó formába hoztuk a 

vendégek fogadására. Korán reggel már rotyogott a gulyásleves, megérkezett az ebéd, 

és a vendégek is szép számban szállingóztak felénk. Amint befutott a meghívottak apraja-

nagyja, úgy annak rendje és módja szerint koccintottunk egyet (kettőt-hármat  ), majd 

meghallgattuk a kuratóriumi tagok köszöntőjét.  A figyelmesebbek eddig is érezték Éva 

és Oszkár szellemét - az alapítvány létrehozásában, a könyvespolc sűrűjében, a kertünk 

szellőjében, a vízió rendhagyó ötletében - azonban ott akkor egy pillanatra úgy érzem 

mindenkinek legördült egy könnycsepp az arcán. Pezsgő pukkant, történetek hangzottak 

el, medencébe ugrottunk, táncoltunk. Estefelé megérkezett az zentai UPRIZE zenekar.  

Állófogadás, estebéd, frakk és csokornyakkendő le, fürdőruha fel, frissítő csobbanás, 

majd el is kezdődött a koncert.2 évvel ezelőtt hirtelen felindulásból jött az ötlet, hogy a 

házban lehetne egy koncertet szervezni. Az akkor fergetegesre sikerült eseményt, immár 

hagyományteremtő szándékkal hoztuk létre ismét.  
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Az elmúlt idők történéseit figyelembe véve, és az időpontot is ismerve tudtuk, hogy az idei 

visszafogottabb, családiasabb, ugyanakkor sokkal exkluzívabb is lesz. Az első sorból 

figyeltük a filozofikus szövegeket, néztük, ahogy partot mos a víz, hallgattuk, hogy a szél 

már hegedül, és ahogy táncolnak az ős fák. A fáradhatatlanok és legkitartóbbak hajnalig 

ropták, majd a reggeli kávé helyett frissítő pancsolást vettek. Nagyon sok ember szájából 

hallottuk, és másképp nem is tudnánk lezárni, mint szó szerint: „Jövőre ugyanitt 

ugyanígy!”  

 2021. szeptember 18-19-én Szabadkára utaztunk. Újra találkozhattunk a szabadkai 

REHÁK kollégistákkal, mintha haza mentünk volna, szívet melengető érzés. Nagyon 

őszintén beszélgettünk a közösségi lakhatás (co-housing) napi problémáiról. Hálásan 

emlékeztünk az alapítókra, a Rehák és Biró családra. Természetesen volt idegenvezetés 

Szabadkán, Palicson, ahol a fiatalok még vizibicikliztek is. Megismertük, hol élt a Bíró 

család, Dr. Biró Pál sírjánál közösen emlékeztünk, meglátogattuk Blökit, Dr. Biró Oszkár 

néhai alapítónk kutyáját is. Még megismert minket! 

Összegezve (monitoring indikátorok)  

 A pandémiás helyzetre figyelemmel a legtöbb rendezvényünk szűk körben valósult 

meg. 8 közösségi rendezvényt szerveztünk.  

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

meg az Alapítvány tevékenységét.  

 Az Alapítvány Facebook oldalát több százan követik, kedvelik. 

 elektronikus/digitális kiadványaink száma 6 

 Sajtó megjelenések: 0 
 3 civil szervezettel új együttműködés valósult meg.  

(Co-housing Budapest, Hungary Helps, Fővárosi Civiliroda) 

 Az Alapítvány tevékenységét a továbbra is 13 fő önkéntes segítette  

 

A szabadkai Biró család hagyatéka szignifikánsan több, mint egy határokon átívelő 

„jótékonysági kezdeményezés” felsőfokú végzettséggel rendelkező, pályakezdő 

egészségügyi fiatalok számára. Nem csupán szellemiségében, hanem tevékenységében 

egyaránt, ezen jelentősen túlmutat: 

Olyan gyakorlatban megvalósítható fejlődési lehetőséget és ezzel együtt szellemi-szakmai 
szabadságot nyújt a fiatalok számára, amely úttörő kezdeményezésnek számít hazánkban 
és Európa sok országában egyaránt. A lakóközösség tagjai a „házban” töltött idő alatt 
számtalan szellemi-, erkölcsi-, illetve készség- és képesség béli értékkel gyarapítják 
kincsestárukat perszonális, szakmai értelemben véve egyaránt. Felvértezve lépnek ki a nagy 
világba, felkészülve a hivatásukban és az interperszonális kapcsolataikban adódó 
helyzetekre, legyen az pozitív vagy negatív esemény. Ez jelent igazi szabadságot az egyén 
és a szakember számára, hiszen nehezen érheti váratlan megpróbáltatás a 21. század 
forgatagában. Mi több, tudatos, a jelenlegi flóra-fauna, a mikró-makró társadalom, emellett a 
következő generációra maradó élő környezeti hagyaték iránt érdeklődő, felelős embereket 
formál. Ezzel biztosítva remény-magot a jelen és a jövő értő-cselekvő fiataljai számára. 

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.  
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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, 2022-ban folytatjuk az együttműködést, a hasonló célokat megvalósító 

határon túli civil szervezetekkel is, továbbra is élő kapcsolatban maradunk a szabadkai 

REHÁK kollégiummal 

 

Budapest, 2022. május 5.  

 

        

 

 

 

 

 

 

Dr.Simáné Szakács Judit 

  

mailto:biroalapitvany@gmail.com


  

            

                
 

 

 
 

 

mail: biroalapitvany@gmail.com 

weboldal: https://biroalapitvany.weebly.com/ 

facebook: https://www.facebook.com/biroalapitvany/ 

In Memoriam Dr.Biró Éva Alapítvány 

1121 Budapest, Zugligeti út 59/A             

2021-es év képekben  

         

2021.04.17. Jogi segítség 

      

2021.09.18. Szabadka 

 

 

          

2021.08.21. Születésnap 

        

2021.10.16. Fenntarthatósági nap                       
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