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Több mint hatvanezer adag étel az egészségügyi dolgozóknak 

 
 
Budapest, 2021. január 19. – 2020 tavasza óta az Etesd nonprofit közhasznú szervezet 
segítségével több mint 60 ezer adag étel jutott el az egészségügyben dolgozókhoz. A 
szervezet novemberben elindította második kampányát, és továbbra is a hét minden 
napján küld ebédet a frontvonalban dolgozóknak. A CIB Bank a kezdeményezés 
támogatója a kezdetek óta. 
 
A koronavírus-járvány második hulláma idején is aktív az Etesd nonprofit közhasznú 
szervezet: a november elején elindított, és napjainkban is tartó „Etesd a dokit 2” kampányuk 
révén az elmúlt másfél hónapban több mint 10 ezer adag étel könnyítette a frontvonalban 
küzdő egészségügyi dolgozók napjait. 2020 tavaszától mostanáig pedig a segítségükkel több 
mint 60 ezer adag étel jutott el a kórházakba, a mentőszolgálatokhoz, illetve a tesztlaborokban 
dolgozókhoz. A karácsonyi ünnepek alatt is gondoskodtak arról, hogy ünnepi menü kerüljön a 
családjuktól távol lévő ügyeletben dolgozókhoz.  
 
2020. március 16-án egyetlen céllal állt össze az ötfős alapító társaság (Keve Márton séf, 
Pancsovay Zita – Borganika, Serfőző Márta – Serfőző Gluten Free Bakery, Drégelyi Xénia és 
Farkas Kata): hogy lehetőségeikhez mérten tápláló és egészséges, finom ebéddel segítsék a 
mindannyiunkért küzdő egészségügyi dolgozókat. A kezdeményezés szinte azonnal nagyon 
népszerűvé vált, hétről-hétre növekedett a támogatók köre. Nemsokára egyértelművé vált, 
hogy járványhelyzettől függetlenül is folytatni szeretnék a közös munkát, hiszen számukra is 
nagyon sokat adott lelkileg: májusban megalapították a saját nonprofit közhasznú 
szervezetüket, az Etesd-et. Onnantól kezdve már pénzügyi támogatást is tudtak fogadni. 
Rengeteg magánszemély és néhány, társadalmi felelősségvállalást különösen fontosnak tartó 
vállalat is mögéjük állt. Kiemelt támogatójuk lett a CIB Bank, amely a Koronázatlan hősök 
kampány keretein belül már tavasszal támogatta a szervezetet, és együttműködésük a 
második hullám idején is folytatódott.  
 
A támogatással a CIB Bank célja kettős: egyrészt a frontvonalban küzdő egészségügyi 
dolgozókat segíti, másrészt azokat a bezárni kényszerült éttermeket, ahol az egészséges 
ételek nap mint nap elkészülnek számukra. „Felelős vállalatként olyan időszakban, amikor az 
összefogás és együttműködés a legfontosabb, értelemszerű, hogy a CIB Bank – ügyfelei, 
munkatársai és partnerei mellett – a társadalom egésze felé irányuló felelősségét is 
kézzelfoghatóvá kívánja tenni. A koronavírus-járvány kirobbanásának idején a CIB Banknak 
kiemelten fontos volt, hogy gyorsan tudjon reagálni a kialakult helyzetre, és valódi segítséget 
nyújtson a közösségnek. A legelsők egyikeként, a tavaszi koronavírus-járvány idején a 
Koronázatlan hősök kampány keretében különböző profilú kezdeményezéseket karoltunk fel, 
akik hétköznapi hősként álltak helyt, és segítették önzetlenül környezetüket, köztük voltak az 
Etesd elszánt önkéntesei is.” – mondta Szinai Ádám, a CIB Bank kommunikációs vezetője.  
 



 

Az Etesd alapítóinak a pandémia utáni időszakra is rengeteg tervük van. Céljuk, hogy 
hozzájáruljanak a társadalom és környezetünk fenntartható fejlődéséhez, ami a CIB Bank 
számára is kiemelt jelentőségű. „Fontos számunkra, hogy élhetővé tegyük környezetünket – 
például egészséges ételek előállításával, hulladékmentes működéssel, és a máshol 
feleslegessé vált, de kiváló minőségű alapanyagok felhasználásával –, és hogy az erre 
vonatkozó tudást átadjuk a jövő nemzedékének, hogy minél tovább élhessünk fenntartható 
körülmények között, és támogassuk a társadalom különböző okok miatt rászoruló rétegeit.” – 
nyilatkozták az Etesd alapítói. 
 
 
CIB Bank 
A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és 40 éves tapasztalattal univerzális 
hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB 
Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank országos lefedettséget jelentő fiókhálózatával áll rendelkezésére több 
mint 420 ezer ügyfelének, miközben folyamatosan keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank 
szolgáltatásai társas vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára 
egyaránt elérhetők. A bankfiókok mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll pénzügyeik 
gyors és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás vagy az 
eBroker információs és értékpapír-kereskedési rendszer. 
 

 
További információ 

CIB Bank Kommunikáció: kommunikacio@cib.hu 
Etesd: hello@etesd.hu 


