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Nehéz körülmények és hatalmas teljesítmények: 
a Richter Aranyanyu díj a mindennapok legnagyobb 
hőseit jutalmazza. Igazi hősnőket.

Női energia, erőt adó történetek, 
mosolyok és meghatott könnyek: 
a Richter Aranyanyu díj gálaestje 
kicsit olyan, mintha egy jobb 

világba lépnénk. Egy olyan világba, amit a 
segítségnyújtás és a példamutatás tett 
azzá. Az idén 5 éves díj történetében eddig 
37 kiemelkedő teljesítményű nőt tüntettek 
ki, a mindennapok hőseit. „Azt gondolom, 
ezzel a díjjal az átlag nőket szólítjuk meg, 
nekik adunk értéket, példát, amit haszno-
síthatnak a mindennapjaikban” – mondja 
Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. 
kommunikációs vezetője. Az elismerés 
célja a nők önbecsülésének és társadalmi 
megbecsülésének növelése. Nők végzik a 
legnagyobb közösségi és egyéni felelős-
séggel járó munkák jelentős részét – taní-
tanak, betegeket ápolnak, időseket, 
elesetteket, gyerekeket gondoznak, 
gyógyítanak – a háttérben maradva övék az 
a felbecsülhetetlen értékű munka, melyért 
csekély anyagi és erkölcsi elismerésben 
részesülnek.  Az idei Aranyanyuk között 
van emberkereskedelem elleni koordiná-
tor, aki áldozattá vált lányokon segít; tanár, 
aki a mesék által segíti a roma gyerekek 
beilleszkedését; addiktológus szakorvos, 

aki szenvedélybetegekkel foglalkozik; 
nevelőszülő, aki egy családi tragédia által 
vált anyává, amikor férjével együtt vállalta, 
hogy felnevel öt árván maradt kisgyereket.

Zsuzsa szerint a díj személyesen is 
megváltoztatta az életét, hiszen egy olyan 
világra adott rálátást, amit addig nem 
ismert. Nehéz körülmények, nehéz sorsok 
és hatalmas teljesítmények – mondja, 
amiknek tükrében a napi gondok is más 
kontextusba helyeződnek. „Azon kívül, 
hogy egy sikeres vállalati program, a saját 
életemhez is hozzáadott, be tudtam építeni 
ezt a fajta látásmódot, arról nem is 
beszélve hány értékes embert és kapcsola-
tot adott”- mondja. A díjátadón valóban 

NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK, 
NEHÉZ SORSOK 
ÉS HATALMAS 
TELJESÍTMÉNYEK

látszott, amit már sokszor hallottunk, hogy 
az  Aranyanyu egy közösség, ami nem ér 
véget a díjak kiosztásával, sőt, minden csak 
itt kezdődik el. Az orvos kategória közön-

ségdíjasa Katona Renáta is 
megerősíti ezt. Őt egy 15 éve 
hozzájáró páciense jelölte. 
„Végtelen megerősítést jelentett 
nekem. Örülök, hogy a  betegeim 
gyógykezelésük során érzik, hogy 
figyelmem nemcsak a tüneteik 
kezelésére irányul , hanem egy 
bizalmas, bensőséges orvos- 
beteg kapcsolat is támaszukként 
szolgál. Annál nagyobb elisme-
rést, mint hogy ez a betegek olda-
láról érkezett, elképzelni sem 
tudok. Hálás vagyok, mert olyan 
szeretetcsatornákat nyitott ki, 
hogy azóta több páciensem is írt 
és mondott köszönetet, ráadásul 
sok megkeresést kaptam 
jótékony célú és társadalmi 
ügyekben, amik nagyon izgalmas, 
új dolgok”- mondja. (X)

„A saját életemhez 
is hozzáadott”

RICHTER ARANYANYU DÍJ
ALAPÍTÓ:  
Richter Gedeon Nyrt. és Rácz Zsuzsa író  

KÖZÖNSÉGDÍJASOK   
(közel 13 ezer szavazat alapján)
Dr. Katona Renáta szülész-nőgyógyász, 
Varga Diána agykontroll oktató, Gitidiszné 
Gyetván Krisztina dúla, laktációs szaktanács-
adó, babamasszázs oktató, Tóthné Perei Márta, 
öt gyermek nevelőszülője

A ZSŰRI DÍJAZOTTJAI:
Dr. Fórizs Éva felnőtt és gyermek pszichiáter, 
addiktológus szakorvos, Furugh Switzer, 
kanadai-perzsa származású szociológus és 
tanár, Rogus Piroska osztályvezető főnővér-he-
lyettes, Toszeczky Renáta, a Baptista Szeretet-
szolgálat emberkereskedelem elleni koordiná-
tora, szociális munkás

RIDIKÜL MAGAZIN KÜLÖNDÍJ:  
Sebők Éva, az ózdi Bolyky suli” tanára


