A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány
kuratóriumának beszámolója a 2017. évről és 2018. eddigi eseményeiről
Az Alapítvány az elmúlt évben is az alapító okiratban meghatározott céloknak és
terveknek megfelelően működött. A 4 kuratóriumi ülés – melyekre meghívást
kaptak az MRE elnöke és főtitkára, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai is –
határozatképes volt.
A kuratórium az előző évekhez hasonlóan jó kapcsolatot ápolt az MRE
vezetőségével.
Az MRE Vezetősége elfogadta az alapítványi tevékenység megújításának fő
koncepcióját,
az
oktatás-továbbképzés-betegfelvilágosítás
középpontba
helyezését. Ezt a Támogatási megállapodás keretében, alapítói adomány útján,
anyagilag is támogatta
Az Alapítvány adott helyet szeptemberben az Immunhiányos Gyerekekért
Alapítvány MIDET konferenciájának (Prof. Dr. Maródi László) és a KLÖE
(Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete) jubileumi konferenciájának
(Bakonyi László).
Az Alapítvány ad helyet az RA-s betegklub havi rendszerességel megtartott és a
RECTE és a KLÖE alkalmi találkozóinak.
Februárban került sor a nagy sikerű HÁREM 2 továbbképzésre Prof. Dr. Kovács
Attila szervezésében.
Júnuisban fájdalommal búcsúztunk Dr. Zahumenszky Zillétől.
A korábban csak a reumabetegeknek szóló, Reuma Híradó című folyóirat immár
tizennegyedik éve kerül kiadásra. Címe „Reumatológia mindenkinek”. A
betegegyesületeknek juttatott példányokon kívül az ORFI Gyógysarokban lehet
hozzájutni. Itt a Vándorgyűlésen a tizennegyedik évfolyam első két számát
tekinthetik meg a résztvevők. Hasonló szellemben újult meg az Alapítvány
honlapja is.
Az MRE alapítói támogatásával, illetve kilátásba helyezett szponzori segítséggel
kívánjuk folytatni az oktatási programot.
A Dr. de Chatel Andorné emlékére kiírt pályázat (melynek tőkéjét az Alapítvány
kezeli) az MRE által 2017-ben is meghirdetésre került. A bíráló bizottság a
benyújtott és érvényes 2 pályázat közül Prof. Dr. Bély Miklós munkáját ítélte a
legkiválóbbnak.

A 2016-os évben alapítványi tevékenységünket az MRE 3 milliós pénzbeli és
egyéb támogatásából tudtuk biztosítani. Ebben az évben az Alapítvány vagyoni
helyzete stabilizálódott. Az alapítványi adminisztráció működése és a székház
fenntartása bérbeadás révén fedezett. A 2017. évi SZJA 1%-ából kapott összeget
- 66.396 Ft-ot - melyért ezúton is köszönetet mondunk - 2018-ben is a
meghirdetésnek megfelelően költöttük el. A kuratórium szeretné, ha az MRE
tagok továbbra is támogatnák az Alapítvány munkáját. Jó lenne, ha a jövőben is
az MRA céljaira ajánlanák fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át, melyet ezúton
is előre köszönünk.
Pénzügyi tevékenységünkkel összefüggésben hiányosságok feltárására nem
került sor.
A mérlegünket és közhasznúsági jelentésünket határidőre megküldtük a Fővárosi
Törvényszéknek.
Felügyelő Bizottságunk folyamatos munkát végzett, most járt le az 5 éves
mandátuma. Részletes beszámolójuk az Alapítvány tevékenységéről az
Alapítvány tábláján olvasható.
A reumatológus szakma, a reumatológiai betegek és az alapítványi támogatók
kapcsolatainak ápolását szolgálja a minden évben megrendezésre kerülő, immár
hagyományos adventi - karácsonyváró ünnepség, melyre 2017-ben is sor került
és idén is megtartjuk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Budapest, 2018. szeptember 27.
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a kuratórium elnöke

