
Mik a kiemelt társadalmi ügyek? 5. oldal 
– tájékoztatás Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkártól
A zsűri 13. alkalommal is... 8. oldal 
– interjú Varga Istvánnal az Év Honlapja Díj alapítójával
Télapó így lett...  14. oldal 
– Batári Gábor írása
„Basszus! Omega! Ez egy életre szól”  6–14. oldal 
– interjú Mihály Tamással
Szabadtéri fitnesszpark Egerben  22. oldal 
– tudósítás az egyedülálló közösségi programról

Opera 
hajléktalan 
emberekről
Egyedülálló produkció 
otthontalan művészek 
írásaiból
4. oldal

Egyházkérdések 
a megszentelt 
élet évében
Interjú Soltész Miklós 
államtitkárral

5. oldal

Böjte Csaba 
adventi 
üzenete
„...Ajándékozz meg egy 
újabb eséllyel...”

4. oldal

Legyen minden nap ajándék sikeres civilekkel, önzetlen segítőkkel és mecénásokkal!
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„Hiszem, hogy a jó erősebb a gonosznál.

A szeretet hatalmasabb a gyűlöletnél,

A megbocsátás erősebb a bosszúnál.”

(Henri Boulad)

Merre tovább civilek, jótékonyság, társadalmi ügyek?
- közigazgatási körkép ...oldaltól -

Az idei országgyűlési választások éve kisebb-nagyobb változtatásokat is 
hozott. Ha a civil szektorral kapcsolatos kérdésköröket nézzük, az 

eddigi egy minisztérium mellett az új kormányciklusban még két tárca
asztalán is helyet kapott a társadalmi ügyek koordinálása. 

Tájékoztatást adtak: 
Soltész Miklós, Dr. Deák Imre és Dr. Latorcai Csaba, valamint az NGM 

„Úgy vártam rég, hogy küldjön újra még 
hozzám az ég.”

A honlapon azt írják, hogy nemcsak mű-
vészei területen, hanem bármiben lehet 
tehetséges a jelentkező, lehet akár aszta-
los vagy orvostanhallgató, a lényeg, hogy 
szorgalmas legyen és ő maga is akarjon 
tenni a sorsának jobbrafordulásáért. Nem 
elég, ha valaki csak elvetélt zseniként vár-
ja, hogy segítsenek rajta, fel kell ismernie 
és meg kell ragadnia az alkalmat, ha útját 
állva jelentkezik. Íme, tessék, most itt van, 
ez AZ a lehetőség!

„Az álom szárnyat bont bennem és égig 
emel…”

Az alapító szerint sokszor elég egy kellő 
pillanatban nyújtott segítő kéz a kitörés-
hez és a teremtéshez.               Folytatás a ........

Szent Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13.
„Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,

odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.”

2014. november 28-án hivatalosan is megnyitotta kapuit a Gábriel Angyal-
ház, amely egy alapítvány formájában működő, bármiben tehetséges, ám sze-
rény körülmények között élő, nehéz sorsú gyermekek és fiatalok továbbtanu-
lását segítő alapítvány, amelynek megálmodója és alapítója Rúzsa Magdolna, 

énekes, előadóművész.

Angyalom, Gábriel

A Richter Aranyanyu Díj gálájáról nem könnyű írni. Jó lenne új 
szavakat teremteni rá, mert a meglévőek elhasználtnak tűnnek. 
Rendkívüli, katartikus, fantasztikus… igen, ez mind volt, de en-
nél sokkal több is. Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kom-
munikációs vezetője elmesélte, hogyan született meg a Rácz 
Zsuzsival való beszélgetésük nyomán a kezdeményezés ötlete, 
és hogyan nőtt ki belőle az elismert, minden nő számára emb-
lematikus díj. Bogsch Erik vezérigazgató személyes történetét 
osztotta meg a hallgatósággal arról, hogyan próbált helytállni 
felesége súlyos betegsége idején a gyerekek és munka között 
rohangálva, tiszteletteljes és őszinte főhajtás volt ez a teljes női 
nem előtt. 

Terézanyu után
Aranyanyuk

Folytatás a ........

-A Európai Gazdasági Bizottság által szervezett konferencián 
mely a húsz éve az ENSZ 89 országa által Pekingben elfogadott, 
- a nők globális helyzetével, ezen belül a családon belüli erőszak 
kérdésével is foglalkozó  - „Pekingi Akcióterv” eredményeinek 
számbavételére lett összehívva,  58 ország civil szervezeteinek  
680 képviselője vett részt.  Az összejövetelen több magyar szer-
vezet delegáltjai mellett jelen volt Halász Pálma az Élet Érték 
Alapítvány vezetője és Dr. Nyíri Iván a családon belüli erőszak 
által közvetlenül érintett meghívott.

ENSZ kongresszus és 
Pekingi Akcióterv után

- itthon is van „fehér szalag -” 

Folytatás a ........

színes újság a jóról, a civilekről
CíMlAPMESE  

ÜNNEP
Az ünnepeket nálunk otthon, gyermekkoromban, nemcsak 
annak rendje és módja szerint ünnepelték meg, hanem kissé 
túlságosan is, mindent megtetézve és megcukrozva, színesen 
és gazdagon. Talán ezért félek most már minden ünneptől, 
melyekre mód és rend nélkül készülök, s végül mindig úgy ér-
zem, keveset adtam, vagy keveset kaptam: az a szívdobogtató 
várakozás, mely minden élmény, igen, az élet alján parázslott, 

ma sem hunyt ki egészen, 
s ünnep múltával leverten 
észlelem, hogy valami nem 
történt úgy, ahogy kellett 
volna. S az ajándékot, ezt az 
egész életet, szeretném visz-
szavinni és becserélni.

(Márai Sándor)

HANGOlÓ

Jótékony kívánság
Közelegnek az ünnepek. Sok bölcsesség, jókívánság olvasha-
tó e-mail, sms formájában, posztolásokban, közösségi média-
felületeken ilyenkor. Virtuálisan. Egyik szebb-igazabb, mint 
a másik. Ez jó. Még jobb személyesen. Szemtől-szembe, egy 
ölelés kíséretében elmondani ugyanezeket a szép gondolato-
kat. 

Hiszek az emberi kapcsolatokban. Alapjaiban hiszek a jó-
ságban. Hiszek a szembenézés varázsában és a kézfogások 
eredményességében, a kimondott szavak súlyában, a mögöt-
tük lévő hitelességben, a felelősségvállalásban. És mindennél 
többre tartom - a látszatvalóságok és a felszínesség helyett - a 
türelemmel kivárt eredményeket, a mélyen rejlő összefüggé-
seket. 
Hiszek a lényegben. Azonban tudom, hogy a felszínre hoza-
talához és közvetítéséhez katalizátorok kellenek. Mindenhol 
- kis közösségekben,  nagyobb társadalmi összefüggésekben 
és az egyéni kapcsolatokban is - kellenek az ügymenedzselők, 
a közvetítő szerepet felvállalók.

Hiszem, hogy a civilek a közjó, a társadalmi jólét ügynökei. 
Lobbisták, akik ügyeket menedzselnek törvényalkotói, cé-
ges, közösségi és egyéni szinteken. Az utóbbi években visz-
szatérően feltettünk egy kérdést: a jótékonyság szívügy vagy 
üzlet? Az én véleményem erről: mindkettő, de szétválasztva. 
A jóság és az egyéni jótékonyság az szívügy. A cégek társadal-
mi felelősségvállalása az a közjóhoz is hozzájáruló üzlet. Egy 
lényeges közös van bennük: emberi döntések állnak mögöt-
tük. Ezeket katalizálni kell.

Elkötelezett egyéneknek kell részt vállalni abban, hogy az 
együttműködések kölcsönösek és eredményesek legyenek. 
És persze végtelen hit is kell abban, hogy a folyamatok jó 
irányba haladnak, hogy elismerjük és szeretjük egymást 
nemcsak jókívánságok szintjén, nemcsak virtuális színtere-
ken, hanem szemtől-szemben is. Ehhez a személyes kapcso-
latok építésére, a párbeszédek elmélyítésére buzdítok! 

Az ünnepi Jótékonyság újság minden interjúját, jótékony 
meséjét, bölcsességbonbonokat, hitpralinékat, civil szerve-
zetek anyagait és a szakmai körképet szeretettel ajánlom a 
kedves Olvasók figyelmébe.  

Derűvel, játékokkal teli, békés kará-
csonyt és jótékony újévet kívánok 
minden kedves Olvasónak! 

Szeretettel, Vajda Márta

- interjú a díjalapítóval, Rácz Zsuzsival -

Minden értelemben „jól festettek”
- nemzetközi kapcsolatépítés tudósítása Gyöngyösről - 

Folytatás a ........

Az ajándékakció születésénél a Jótékonyság újság is bábáskodott


