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Azt vallják, jobb adni, mint kapni – nekik a gyermekek mosolya az ajándék

Szeretet, barátság, segítség:
ebben mind hisz a négy jóbarát
Segítő Jóbarátok. A négytagú csapat nyolc évvel ezelőtt alakult, és már nemcsak a megyében, hanem országszerte is ismertek. Honosiné Máhr Ágnes,
Honosi Mihály, dr. Dombi J. Péter és dr. Farkas Károly vehette át a VOSZ megyei szervezetének ünnepségén a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjat, amelyet az idén először
adtak át.

az intézmények a kezdetektől
egyértelműen pozitívan állnak hozzá a nemes ügyhöz,
köztük az Agora is, ahol évről
évre ingyenesen biztosítják a
helyet. Három éve már, hogy
május végén gyermeknapra
várjuk kis pártfogoltjainkat
a Gelbmann család jóvoltából.
Az idén több mint ezren jöttek
el a süttői Gelbmann-birtokra,
ahol egész napos programokkal és sok ajándékkal vártuk
őket barátainkkal.

Mórocz Károly

– Kiket is?
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– Mikor és hogyan alakult meg
a ma már országszerte ismert,
Segítő Jóbarátok nevet viselő
csapat?

– A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval állunk
szoros kapcsolatban. Az országban több mint 4000, megyénkben pedig jelenleg 350–
400 nem családban felnövő
gyermekről van szó, akik nevelőszülőknél, vagy lakásotthonokban élnek. A központ
Szegeden van, ugyanakkor
az ország minden részében
vannak hátrányos helyzetű,
rászoruló gyermekek. A stabil programjaink közé tartozik még a jótékonysági hajvágás Kurucz Erikával és csapatával, ami szintén nagyon
népszerű.

– Már nagyon régen ismerjük egymást – mondja Honosi
Mihály. – Nyolc évvel ezelőtt
egy baráti vacsorán Péter elmesélte, hogy Mikulás volt
egy ünnepségen. Akkor gondoltunk arra, hogy miért ne
lehetne folyamatosan szervezni a rászorulók megsegítését. – A szavakat tett követte, elkezdődött a munka,
amelynek dandárját a feleségem, Ági végezte és végzi. Jó
pillanatban egy jó ügyért fog- – Kinek mi a legemlékezetetunk össze – teszi hozzá. – Át- sebb élménye az elmúlt évekgondoltuk, mire van szüksé- ből?
ge azoknak a gyerekeknek,
– Dr. Farkas Károly: Több
akik család nélkül nőnek ezernyi van már, ebből több
fel: elsősorban szeretetre, az- száz ismétlődik minden év
után arra, hogy baráti jobbot végén az ajándékosztáson
nyújtson neki egy felnőtt és Ágiéknál, a Ho-Máhr Trans
segítsen. Adjon, tiszta szív- Kft.-nél, valamint a jótékonyvel. Ebből alakult
sági gálán. Ez a
ki a szlogenünk, a Példát mutat- gyerekek
ámuszeretet, barátság, nak emberló, kivirágzó arca,
segítség – folytatja
boldog mosolya, a
dr. Farkas Károly. ségből, semeghatott könny– Egyértelműnek gítőkészségcseppek, az elégetartjuk ezt a hászavak, monből, önzetlen- dett
rom dolgot, ezek
datok. Hát lehet
szoros összefonó- szeretetből
ezek közül válaszdását. Ebben megtani? – Dr. Domegyeztünk, és szerencsére bi J. Péter: Tavaly az Ágotaminden évben egyre többen táborban jártunk, ahol egy
csatlakoznak hozzánk. A gye- kis csoporttal, tizenegy gyerekek vannak és ők is lesznek rekkel töltöttem felszabadula középpontban – szögezi le tan, kellemesen az időt. RegÁgnes. – Mindent annak ren- geltől estig éreztem a szeretedelünk alá, amikor egy-egy tüket, a végén „Ágostássá” fomegbeszélésre összejövünk, gadtak, és erre legalább olyan
hogy olyan ajándékokat kap- büszke vagyok, mint a szakjanak, amilyeneket szeretné- mai díjaimra, kitüntetéseimnek... – és persze a lehetősé- re. – Honosi Mihály: Az egyik
gek szerint minél többet.
évben a környei telephelyünkön, az ajándékátadás után
– Kik csatlakoztak azóta a kez- egy kisfiú sóvárogva nézte
deményezéshez?
a targoncákat. Megkérdezte,
– Háziasszonytól a multina- felülhet-e valamelyikre. Bócionális cégig, annak vezető- lintottam, magam mellé vetjéig, a gazdasági élet megan�- tem és körbevittem. Azokat
nyi szereplője Tatabányán és a perceket, utána az arcát és
a megyében, újabban pedig a kijelentését – Targoncás leországos szinten is a kezde- szek! – nem lehet elfelejteményezés mellé állt – sorol- ni. – Honosiné Máhr Ágnes:
ják. – Nem akarják azt sem, – Mindegyik élmény újra és
hogy a legnagyobb adomá- újra erőt ad a folytatáshoz.
nyozókat megemlítsem, mert Állandó kapcsolatban állok a
szerintük mindenki egyaránt gyerekekkel. Jómagam is előfontos, a teljes névsor pedig ször azt emelném ki, amikor
megtöltené az újságoldalt. ott lehettem az Ágota-táborNovember 30-án, a Karácso- ban és sokat beszélgettünk,
nyi Jótékonysági Gálaesten, vetélkedőkön vettünk részt,
a Vértes Agorájában termé- nem utolsósorban nevettünk
szetesen mindenkinek a neve és nevettünk. Még valami
megjelenik – mondja Ágnes. fontos a ragaszkodásról és
– És itt hangsúlyozom, hogy a szeretetről: a jótékonysági

tak. Ágnes és Mihály hozzáteszi: cégük harmadik tulajdonosa, Máhr Zoltán szívvel-lélekkel a kezdeményezés mellé állt. Nagyon fontos, hogy a
munkatársak is magukénak
érzik az ügyet, önzetlenül
vállalják a segítséget az adományok begyűjtésében, majd
abban, hogy kézhez kapjanak
mindent a gyerekek.
– Növekszik vajon a következő években a már ma is népes
csapat?
Fotók: Dallos István

Mindig nagy a kisgyerekek öröme az év végi ajándékosztás után 

Honosiné Máhr Ágnes

Dr. Dombi J. Péter

gálákra kedves rajzokat hoznak, és olyan sütiket, amelyekre rajzolnak. Megölelgetnek, megpuszilnak minket,
és csillog közben a szemük.
Megismernek minket az utcán, odajönnek hozzám, elújságolják, hogy mi történt velük...
– Milyenek az akciók visszajelzései?

Honosi Mihály

Dr. Farkas Károly

– A média részéről az első naptól értékelik mindazt,
amit teszünk. Beszámol a
rendezvényeinkről az újság,
a rádió, a tévé. Sokat segítenek ezzel, hiszen felhívják a
figyelmet ránk, és emiatt is
bővül a csapatunk. Annyi az
adományozó, hogy alig győzzük összegyűjteni a rengeteg ajándékot, játékot és ruhát. Eleve kiterjedt kapcso-

latrendszerünk volt, ami tovább bővült. Külön örömöt
jelent, hogy számos jószívű, önzetlen embert ismertünk meg, sőt, többen közülük a barátaink lettek. Érzékletes példa erre, hogy a tavaszi süttői gyereknapra és az
év vége felé rendezett gálára
szívesen jöttek el olyan cégvezetők is, többen a családjukkal, akik a sajátjukból ad-

Karácsonyi Jótékonysági Gála a Vértes Agorájában
A Segítő Jóbarátok az idei évben szerveztek már Húsvéti Jótékonysági Hajvágást családi
nappal egybekötve Baján; Süttőn, a Gelbmann-birtokon gyermeknapot; komáromi otthonlátogatást és állatvédelmi délutánokat. A 7. Jótékonysági Karácsonyi Gála november 30-án,
pénteken délután 5 órakor kezdődik Tatabányán, a Vértes Agorájában. A megyénkben élő, a

Gyermekvédelmi Szolgáltató
kötelékében nevelkedő minden
gyermeknek készítenek Mikuláscsomagot a tatai Talentum
Iskola diákjai segítségével, ezek
személyesen átvehetőek a Mikulástól. Készülnek élményfotózással és kreatív sarokkal is.
Az ajándéktárgyakat, játékokat
a felajánlók személyesen adják
át, ezek értéke több millió forint. Meghívták a Tatabányai Át-

meneti Otthonban élő összes
gyermeket, szeretnék, ha ők is
részesülhetnének az élményből,
ajándékokból. December 8-án
jótékonysági hajvágás lesz Komáromban, december 9-én a
tatabányai Adventi Ablaknyitogatón, a Fő téren, összefogva
barátaikkal, a Gelbmann Pincészet standján árult forralt borok
teljes bevételét az épülő Ágotafalvának ajánlják fel.

– Szeretnénk, valószínűnek tartjuk. Örülünk annak,
hogy részben a mi mintánk
alapján sokszorosára nőtt a
jó ügyek mellé álló csoportok
száma, de vannak, akik kijelentették, hogy csakis rajtunk
keresztül segítenek. Bíznak
bennünk, hitelesek vagyunk.
Tudják, hogy adományaik eljutnak rendeltetési helyükre, vagyis azokba a lakásotthonokba, ahol a gyerekek élnek. Ehhez kapcsolódik, hogy
a napokban felhívott minket
egy hölgy, aki tavaly is adott
ajándékot, az idén is ad. Kérdezte, eljöhetne-e a gálára.
Szívesen látjuk, és szívesen
látunk egy újabb segítőt, egy
olyan arcot, amely sugárzik
az örömtől, visszatükrözve a
gyerekekét.
Mit adnak lelkiekben a gyerekeknek a Segítő Jóbarátok?
– erről kérdeztük a Szent
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatóját, Kothencz Jánost.
– Szavakkal nehéz kifejezni. Az egyszeri öröm is sokat
jelent mindenkinek, de amikor rendszeresen, ismétlődően látják, hogy szívből, szeretetből kapják az ajándékokat,
„barátjukká fogadják” a felnőtteket. Sokkal szegényebbek lennénk, ha nem érkezett volna el hozzánk ez az áldásos tevékenység. Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni Ágiékról; arról, hogy
elkezdték, aztán arról, hogy
következetesen, időt-energiát
nem kímélve folytatják. Nem
utolsósorban az is lényeges,
hogy ebbe az irányba mozdították a vállalkozói társadalom és a magánemberek egy
részét. Óriási köszönet!
– A Segítő Jóbarátok támogatása a rengeteg élményen,
anyagi támogatáson túl követendő példát mutat emberségből, az önzetlen szeretetből,
segítő szándékból – mondja lapunknak a megyei igazgató, Barta László. – Az általuk támogatott rendezvényeinken gyermekeinknek lehetőségük van a velük való személyes találkozásra, a
jó szándék, az emberi magatartás közvetlen megtapasztalására, kapcsolat kialakítására. Biztos vagyok benne,
hogy ez legalább annyira fontos számukra, mint az anyagi támogatás. Mi, a gyermekekkel foglalkozó, őket nevelő felnőttek köszönettel tartozunk mindezért!

