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TISZTELT TÁMOGATÓINK!
KEDVES BARÁTAINK!

Köszönjük, hogy számíthatunk Rátok! Kellemes és izgalmas estét kívánok!

Egy meg egy. Az nem kettő. Hanem sokkal több. Ezt éljük meg sok éve mi,  a Bethesda Gyermekkórház vezetői, 

orvosai - és reméljük, kis betegei is.

Egy. A mi részünk. A legjobb szaktudásunk, szívünk-lelkünk, melytől a tudomány gyógyítássá válik.

Meg egy. A Ti részetek. Akik támogattok, bátorítotok, jelenléttel, adománnyal, jó szóval, hogy mindaz, amit a 

gyermekek gyógyításáról gondolunk, több legyen az alkalmazott tudománynál. Ha ezt összeadjuk, az nem 

kettő, sokkal több, mert Veletek nagy dolgokra vagyunk képesek, és erre most, mindenféle súlyosbodó válság 

közepette egyre nagyobb szükség van.

De mit is adhatnánk mi? Ezzel a kis füzettel, aukcióval elhoztuk Nektek mindazt, amit napról napra megélünk a

kórházban, különleges projekteket, tabudöntögető terápiákat, vagy egyszerűen a szükségünket. Ezeket

megfűszereztük olyan élményekkel, felajánlásokkal, melyek által licitálóink, támogatóink is gazdagodhatnak.

A tételeket úgy alkottuk meg, hogy legyen alkalmatok új élményeket szerezni, baráti kapcsolatokat építeni és

mindezzel támogatni a munkánkat.

Reméljük, többet tudunk adni annál, mint ami mérhető. Ezért is vágtunk bele ennek az eseménynek a 

szervezésébe!

Tamásné Bese Nóra

 kommunikációs igazgató,

 főszervező



01SZABADSÁGRA VÁGYSZ?
SZABADULJ KI!

MIT KAP 
TÁMOGATÓNK?

MIRE GYŰJTÜNK?
Szabadulószobánk 

fejlesztési és fenntartási 

költségeire.

Egyalkalmas "szabadulási" 

lehetőséget saját 

szabadulószobánkból. :)
KAMASZ-SZAKASZ Kognitív Viselkedésterápiás 
Gyermekközpontunk szakemberei csoportfoglalkozások keretein 
belül segítik a szorongással, önbizalomhiánnyal, kényszerrel küzdő 
gyermekek mindennapjait. Fő céljuk a gyermekek kezébe adni 
egy olyan képzeletbeli szerszámosládát, mely tele van 
“szerszámokkal”, ún. kognitiv viselkedésterápiás technikákkal , 
melyek használatával hosszútávon problémáik enyhíthetők. 
Munkájuk során ötvözik a viselkedés- és az élményterápia elemeit 
- melyben nagy segítséget nyújt nemrégiben kialakított 
szabadulószobánk is.

KIKIÁLTÁSI
ÁR
80 000
HUF
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MIRE GYŰJTÜNK?

MIT KAP TÁMOGATÓNK?

A győztes licitáló nyereménye egy félórás
hangtálas hangfürdő. A foglalkozást
zeneterapeutánk és klinikai
szakpszichológusunk vezeti, kérhető
egyénileg vagy csoportosan (max: 10 fő), akár
kiszállással - nagyszerű csapatépítési
lehetőségként - is.

A zene hat a testre és a lélekre, fájdalmat 
csillapít, nyugtat, relaxál, ezért 
kórházunkban zenével is gyógyítunk. 
Segítsen pszichológusainknak, 
zeneterapeutáinknak új zeneterápiás 
eszközök, hangszerek beszerzésében! 

Új zeneterápiás eszközök, hangszerek 
beszerzésére.

KIKIÁLTÁSI
ÁR

70 000
HUF



Heti több alkalommal minilovakkal látogatjuk 
végig kórházunk három osztályán fekvő súlyos 
állapotú kis betegeinket. A gyerekek figyelhetik, 
simogathatják, tornázhatnak vagy játszhatnak a 
lovacskával. Ezzel a programmal súlyosan beteg 
gyerekeken segítünk (neurológiai betegek, 
agysérült, gerincsérült, égéssérült, autista, vagy 
hosszú rehabilitációra szoruló gyerekek). 

A győztes licitáló egy alkalommal részt vehet a 
lovasterápián. Személyesen is átélheti a csodát, 
amint egy súlyosan sérült gyermek a ló 
jelenlétében megnyílik, felélénkül, életkedvet 
kap, és tesz egy lépést a gyógyulás útján. 

MINILOVAT A
KÓRTERMEKBE!03

Enyhítjük a hosszú kórházi tartózkodás okozta 
lehangoltságot, szomorúságot, motiváljuk a 
gyerekeket a nehéz, sokszor fájdalmas kezelések 
elfogadásában.  

Félévnyi lovasterápia költségének fedezésére
Rehabilitációs Osztályunkon.

MIRE GYŰJTÜNK?

MIT KAP TÁMOGATÓNK?

KIKIÁLTÁSI
ÁR

200 000
HUF



A kórház falai mögött naponta életek, történetek
találkoznak és fonódnak össze, hogy aztán örökre
hatással legyenek egymásra -mindegy, hogy valaki
orvos, gyermek, ápoló, szülő, konyhai munkatárs
vagy könyvelő. A Bethesda szeretne beavatni és
bevonni minél több embert abba, ami a színfalak
mögött történik. Könyveinkkel edukálunk,
tájékoztatunk, feszültséget oldunk, mesélünk,
családoknak segítünk!

04GÁLA- 
KÖNYVCSOMAG

MIRE GYŰJTÜNK?
Következő könyvünk, 
a "Műtéti felkészítő" 
kiadási költségeire.

MIT KAP
TÁMOGATÓNK?

Receptre írva
DiabSuli
Mi FOG történni?
MocorGO 
Életünk törékeny 
cserépedény
Egészségszövők
A Rost Jó

KIKIÁLTÁSI
ÁR

40 000
HUF



05DOKIMAMIK PODCAST-
AZ EGÉSZSÉG HANGSZÓRÓJA

Érdekli Önt, hogy miként teheti
gördülékenyebbé az esti altatást?
Szívesen hallana a fogzási fájdalom
enyhítéséről? Javasoljon témát
Süveges Gergő moderálásával
induló új podcast-sorozatunk, a
Dokimamik első adásába, illetve
nyerjen betekintést egy exkluzív
körbevezetés keretében a rádió
kulisszái mögé! Licitáljon, és
támogassa, hogy minél szélesebb
rétegekhez eljuthasson
egészségedukációs
tevékenységünk!

MIT KAP TÁMOGATÓNK?

MIRE GYŰJTÜNK?

Körbevezetést az MTVA-székházban Süveges Gergővel,

valamint egy exkluzív Vintage Beauty kozmetikai

termék- és kezeléscsomagot. A licit nyertesét a műsor

főszponzoraként megjelenítjük.

10 adást felölelő Dokimamik-podcastunkra.

KIKIÁLTÁSI
ÁR

230 000
HUF



Varázsoljuk újjá, gyermekbaráttá 
a rendelőt! Hermina úti 
épületünkben felújításra vár 
traumafeldolgozó 
csoportterápiás és pszichológiai 
szakrendelőnk. Adományával 
segíthet, hogy kis pácienseink és 
szakembereink minél hamarabb 
birtokba vehessék. A győztes 
licitálót Erőss Rebeka klinikai 
szakpszichológusunk szeretettel 
várja egy 1 órás konzultációra, 
ahol tabuk nélkül kérdezhet, 
beszélgethet bármilyen 
pszichológiai témáról.

06REJTÉLY A
PSZICHOLÓGUSNÁL

MIT KAP
TÁMOGATÓNK?

MIRE GYŰJTÜNK?

1 órás konzultációt 
Erőss Rebeka klinikai 
szakpszichológussal.

Új pszichológiai 
szakrendelőnk 
berendezésére, 
fejlesztő eszközök 
beszerzésére.

KIKIÁLTÁSI
ÁR

50 000
HUF



MIT KAP TÁMOGATÓNK?

MIRE GYŰJTÜNK? 07
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Pszichés nehézségek fogságában 
élő gyermekek számára kialakított 
terápiás heteink egyik kiemelt 
pontja a kutyaterápiás foglalkozás. A 
szorongásra hajlamos gyerekek a 
nálunk tanult magabiztossági 
trükkökkel mutatkoznak be a 
kutyának és vezénylik őt. A szemébe 
néznek, kihúzzák magukat, 
hangosan és érthetően, 
folyamatosan beszélnek. A 
figyelemhiányban érintett fiatalok 
figyelemfejlesztő játékokat 
végeznek a kutya segítségével. A 
tisztálkodási kényszerrel küzdő 
gyerekek kézmosás nélkül érintik, 
simogatják a kutyákat. Ha a terápiás 
hét leteltével visszatérnek a 
mindennapokhoz, a kutyával 
szerzett sikerélmény erőt ad 
számukra a megküzdéshez, és 
segítséget a gyógyuláshoz vezető 
úton. 

KIKIÁLTÁSI
ÁR

180 000
HUF

Kutyaterápiás foglalkozásaink féléves

költségeinek biztosítására.

Részvételi lehetőséget kórházunkban egy 

kutyaterápiás foglalkozáson.



Intenzív Osztályunk a kórház szíve. A válságos állapotban lévő gyermekekért folytatott
heroikus küzdelem helyszíne, ahol anyagi és emberi lehetőségeinket felülmúlva mindent
megteszünk egy-egy gyermekélet megmentéséért. Az osztály orvosai nemegyszer
használnak olyan eszközöket, gyógyszereket, amelyek átlépik a kórház finanszírozási
kereteit - a licit összegéből ezeket szeretnénk fedezni. Kovács Zalán tubaművész többször
is szervezett a kórházunkban gyógyuló gyermekek számára zenei programot, legutóbb
személyesen intenzív osztályunk egy kis betegének ágya mellett játszott a lehalkított
tubán. 

MIT KAP TÁMOGATÓNK?

MIRE GYŰJTÜNK?
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KIKIÁLTÁSI
ÁR

300 000
HUF

Bábel Klára hárfaművész és 
Kovács Zalán tubaművész 
különleges hangzású 
minikoncertjét, melyet 
exkluzív ünnepre vagy céges 
rendezvényre is igénybe lehet 
venni. 

Eszköz- és 
gyógyszerbeszerzésre  
Intenzív Osztályunk 
részére.
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09Csáky Soma igazi "bethesdás" túlélő. 
Súlyos égési sérülésekkel, valamint 
koponya- és lábtöréssel 105 napot 
töltött az égésintenzív, illetve 
égéssebészeti osztályon, életét az ott 
dolgozók odaadásának, 
szakértelmének köszönheti. Gyógyítási 
költségeinek egy részét fedezi a 
társadalombiztosítás, de kompressziós 
ruhái, a gyógytorna, hegkezelés, 
kiemelt mozgásszervi rehabilitációs 
intézményekben való fejlesztés komoly 
anyagi terhet ró a családra. 

MIRE GYŰJTÜNK?

MIT KAP TÁMOGATÓNK?

Nagyégett fiatalok 
táboroztatására (50%) és Csáky 
Soma rehabilitációjára (50%).

1 órás coaching/tréner
foglalkozást a csakytraining
felajánlásából és 
1 Somakönyvet.

KIKIÁLTÁSI
ÁR

120 000
HUF

Mivel jelenleg 
bőrfelületének több, mint 
nyolcvan százaléka sérült, 
így évek múltán is 
korrekciós és esztétikai 
műtétek várnak rá. Soma 
16 éves, élni akaró diák, 
akinek anyagi 
támogatással esélyt adunk 
egy méltó életre. 



Sebészeink a 
laparoszkópos 
beavatkozás során csak 
pici vágást ejtenek a baba 
bőrén, melyen egy vékony 
száloptikás műszert 
vezetnek be a műtéti 
területre.
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10

MIT KAP TÁMOGATÓNK?

MIRE GYŰJTÜNK?
Csecsemők operációjához szükséges 
videoendoszkópos kamerarendszer, 
monitor és laparoszkópos eszközök 
beszerzésére.

Exkluzív látogatás a sebészeti 
osztályon Dr. Jórász Zsolt főorvos úr 
vezetésével.

Speciális kéziműszerekkel operálják 
a beteget és a műtétet 
videoendoszkópos rendszerrel 
tartják ellenőrzés alatt. Ez sokkal 
előnyösebb, mint egy hagyományos 
műtét, hiszen a laparoszkópos 
technikával végzett beavatkozás 
sokkal kisebb megterhelést jelent a 
betegnek. Apró hegeket hagy csak 
maga után, megkíméli a hasfali 
izomzatot és sokkal rövidebb idő 
alatt gyógyul. 

KIKIÁLTÁSI
ÁR

350 000
HUF



Kórházunkban sokszor használunk LEGO-t neurológiai betegek, agysérült, kézsérült 
gyerekek rehabilitációjában, mert az apró darabkák válogatása, összeillesztése 
segíti a finommotoros képességek fejlesztését, helyreállítását. Vegyél részt az 
ötletelésben, nézd meg, hogyan épül fel egy új LEGO-világ! Kapcsolódj be egy 
egyedi, bethesdás LEGO-készlet fejlesztésébe  a neurodiverzitással (autizmus, 
ADHD, diszlexia) élő munkatársakat is alkalmazó magyar start-up cég, a We Love 
What You Build műhelyében! 

ÉPÍTSD MEG A 
GYÓGYULÁSOD!11

MIRE GYŰJTÜNK?

MIT KAP TÁMOGATÓNK?
1 órás workshopot a 
fejlesztőkkel az összeszerelő 
műhelyben + egy egyedi, 
bethesdás LEGO-készletet.

Rehabilitációs célokra 
szolgáló egyedi LEGO-szett 
fejlesztésére.

KIKIÁLTÁSI
ÁR

170 000
HUF



Valószínűleg mindannyian 
elhatároztuk már - akár 
sokadszorra is - , hogy ezután 
egészen biztosan 
egészségesebben étkezünk! 
Azonban valljuk be, nem 
könnyű mindig előre 
gondolkodni, újat kitalálni, 
utánajárni az 
alapanyagoknak. 
Főzőtanfolyamunkon diétás 
szakácsunk vezetésével 
inspirációt, ötleteket 
szeretnénk nyújtani, hogyan 
főzzünk egészségesen, 
változatosan, de mégis 
gyorsan és hatékonyan- akár 
most kezdünk ismerkedni az 
egészséges főzéssel, akár 
rutinosak vagyunk már ebben 
a világban. 

ALMÁS LEPÉNY
ÚJ RUHÁBAN12

MIRE GYŰJTÜNK?
Túlsúlyos gyermekek 
számára szervezett 
Életmód-táborunk 
támogatására.

MIT KAP 
TÁMOGATÓNK?
Egy délutánt felölelő, 6-10 
fős munkatársi, baráti 
közösségek számára 
ideális főzőtanfolyamot, 
mely remek lehetőséget 
nyújt csapatépítésre, 
közös, kreatív időtöltésre, 
nem utolsósorban pedig 
egy saját készítésű 
vacsora elfogyasztására.

KIKIÁLTÁSI
ÁR

150 000
HUF
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MIT KAP TÁMOGATÓNK?

Exkluzív 
kórházlátogatást 
főigazgatónk 
vezetésével előre 
egyeztetett időpontban.

Marci fenntartására, 

szervizelésére, 

benzinköltségére.
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KIKIÁLTÁSI
 ÁR

100 000
HUF

2021 szeptemberében érkezett a Bethesda csapatához Marci, a Mercedes-Benz Vito 
Tourer transzporter.  Új kisbuszunk a Mercedes-Benz Hungária Kft. - és öt 
márkaképviselete -  jóvoltából állhatott szolgálatba, leváltva a 420.000 kilométert 
lefutott Döncit. Hatalmas segítség ez kórházunknak, hiszen így gördülékenyebben 
tudjuk szervezni a gyermekek táborba, vizsgálatra szállítását, valamint a vidéki 
szűréseket is. A megnövekedett árak mellett fontos, hogy Marcit továbbra is 
használhassuk, így még több gyerekhez eljusson a gyógyítás és a gondoskodás ereje.

MIRE GYŰJTÜNK?



KREATIVITÁSSAL 
A PREVENCIÓÉRT14

Égésprevenciós tájékoztató 
filmünk forgatási 
költségeire.

Vállalati imázsfilmet/

családi/portréfotózást.

KIKIÁLTÁSI
ÁR

220 000
HUF

Tavaly húsvétkor kórházunkkal az 
elsők között csatlakoztunk a 
Jerusalema tánckihíváshoz, 
amellyel egyetlen célunk volt: 
reményt adni Önöknek, Nektek és 
egyben magunknak! Nagy 
örömünkre kampányunk több, 
mint hatmillió emberhez jutott el 
azóta. A film kivitelezését a NOVA 
produkciós iroda csapata végezte, 
akikkel azóta is folyamatosan, havi 
szinten dolgozunk együtt.  A 
nyertes licitáló több, a NOVA által 
felajánlott lehetőség közül 
választhat: cégek számára optimális 
ajándék egy vállalati imázsfilm 
elkészítése, míg magánszemély 
részére egy családi/portréfotózást 
kínál partnerünk.

MIT KAP TÁMOGATÓNK?

MIRE GYŰJTÜNK?



SZÍVESEN TÁMOGATNÁ RENDSZERESEN  
KÓRHÁZUNK MUNKÁJÁT?

A Bethesda Kórház Alapítványon keresztül hálásan  
fogadjuk adományát!

www.bka.hu
10300002-20350699-70073285



MARADJUNK KAPCSOLATBAN!




