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2015. 1. szám – A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ periodikája

Jubilálunk!
A Karol Wojtyla Barátság Központ
szeretetközösségét három erõs
„pillér” alkotja. Elsõ helyen a mintegy százhúsz – nagyrészt szociális
segélybõl élõ – gondozottat emel-

ségre leltek. Személyes válságuk
részben anyagi, de még inkább lelki eredetû. A nincstelenséggel valahogy meg lehet tanulni együtt élni,
a lelki nyomorúsággal azonban

A Wojtyla Ház jeles vendége volt az elmúlt esztendõben dr. Herczegh Anita,
a köztársasági elnök felesége. Az elnöki házaspár nagyfokú szociális
érzékenységét bizonyítja az a kétmillió forintos adomány, amellyel
a szegényeket gondozó intézmény mûködését támogatták, hogy végre
megvalósulhassanak az öreg épület régóta halogatott felújítási,
karbantartási munkálatai

ném ki, akik a számukra juttatott
egy tál ételen túl megértõ, befogadó közösségre, hasznos tevékeny-

hosszú távon képtelenség. Õk is
büszkék szeretnének lenni, legfõ-

Az elmúlt esztendõ legnagyobb eseménye volt, hogy szentté avatták
intézményünk névadóját, II. János Pál pápát. E dicsõséges alkalomból
a Wojtyla Ház sokszínû programsorozattal lepte meg a sorsközösség tagjait.
Felvételünk az áprilisi nagyszabású ünnepségen készült

képpen önmagukra, saját kezük
munkájára.
Minden ember esetében más
és más megoldást, kivezetõ utat
kell találni. Ehhez van szükségünk nagylelkû adományozókra,
akik anyagi eszközökkel és természetbeni adományokkal –
nagyrészt különféle élelmiszerekkel – segítik munkánkat. Õk a
Wojtyla Ház második „pillére”.
Önzetlen felajánlásaikkal válhatott valóra álmunk, és ma elmondhatjuk: intézményünk túlnõtt hajdani önmagán; több mint
népkonyha, valóságos szociális
intézmény.
Isten akaratából és – hitünk
szerint – Szent II. János Pál pápa
közbenjárására „megtalált” bennünket ez a kihívás. Mindennapi
feladataink komoly koordinációs
munkát igényelnek, hiszen az év
365 (!) napján ebédet osztunk,
tevékenységünkben pedig egyre
nagyobb szerepet kap az átfogó
szociális gondoskodás. Mindezt
azért tesszük, hogy a Wojtyla család nehézsorsú tagjai minél
elõbb visszatérhessenek a munka világába. Az intézmény mûködéséhez kapcsolódó szervezõ, ellenõrzõ és koordinációs feladatokat a barátság központunk vezetõtestülete látja el, mint sorsközösségünk harmadik „pillére”.
A év elején elõkészületeket tettünk a Karol Wojtyla Barátság
Központ fennállása tízéves jubileumának méltó megünneplésére. Az elmúlt évtized emlékeibõl
kiállításokat, ankétokat, elõadásokat rendezünk, s mindezekre
több száz vendéget várunk.
Számvetést készítünk: mit értünk
el eddig, milyen közös élményeink voltak, és mely tekintetben
kell tovább „erõsödnünk”, az Úr
által ránk bízott gondozottak eddigieknél is jobb, szakszerûbb ellátása érdekében.

KAROL WOJTYLA BARÁTSÁG KÖZPONT

G

Jelmondatunk:
Oltárunk
a szegények
megterített
asztala

6000 Kecskemét, Egressy utca 5.
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Városvezetõi vizit
Szeberényi
Gyula Tamás
képviselõ társaságában érkezett intézményünkbe. A
ve n d é ge ke t
Farkas P. József, az intézmény vezetõje
tájékoztatta a
közösség mindennapi életérõl, az elmúlt
évek történéseirõl és törekvéseirõl, a házban folyó sokSzemereyné Pataki Klaudia,
Kecskemét októberben megválasztott polgármester asszonya
gyakori látogatója a Wojtyla
Háznak (korábban alpolgármesterként kereste fel gyakran
a sorsközösséget). A fenti felvétel õsszel készült, amikor Mák
Kornél alpolgármester és dr.

rétû munkáról.
A látogatók a beszélgetések során reményüket fejezték ki,
hogy a Wojtyla Ház és a városvezetés között kialakult szoros
kapcsolat a jövõben is megmarad, és a továbbiakban is közös
ügyüknek tekintik a lengyel
kapcsolatok ápolását.

Gongos gondoskodás
A Gong Rádió ügyvezetõ igazgatója, Tõzsér Judit és kollégái rendszeresen vendégül
látják a Wojtyla Ház gondozottjait. Ilyenkor nemcsak a
térség hangjaként emlegetett
rádió belsõ titkairól, hanem a
Tõzsér Judit
által alapított
és máig irányított Menhely az Állatokért Alapítvány
tevéke n y s é g é r õ l
is tájékozódhatnak a sorsközösség tagjai. Legutóbb
a gongosokkal
egyidõben érkezett az intézménybe
dr. Zombor
Gábor államtitkár (Kecskemét koráb-

bi polgármestere) is, aki mint
alapító jött el a Wojtyla Ház
megoldást sürgetõ gondjai és
idei tervei felõl érdeklõdve. A
közös ima után Tõzsér Judit
és dr. Zombor Gábor segédkezett az ebédosztásban.

Nem adják fel!

Ajándék biciklik

Több mint három éve jött létre
Ágasegyházán a Nem adjuk fel!
elnevezésû, idõsek ellátását segítõ, hagyományõrzõ egyesület,
Vas Gabriella szociális munkás irányításával, aki elmondta:
– Civil szervezetünk tagjai valójában egymást is támogatják,

meghazudtolva 80 körüli átlagéletkorukat.
Mára rendszeres vendégeivé
váltak az egyesület tagjai a
Wojtyla Háznak és számos más
szociális intézménynek, hogy
mosolyt csaljanak a gondozottak arcára, miközben saját fõzé-

A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központba novemberben
ellátogatott Koligyer Zoltán,
Közép-Európa legnagyobb kerékpárgyártó cégének vezetõje. Kis teherautója tele volt a
szegény sorsú családoknak
szánt kétkerekûekkel. 16 bicikli került elõ a puttonyos autóból, melyet nagy örömmel vettek át a ház legszorgalmasabb
gondozottjai. A száz dolgozót
foglalkoztató cég igazgatója el-

betegeket látogatnak, színjátszó csoportot szerveznek, énekelnek. 24 aktív tagunk kezdetben csupán magukat szórakoztatták mûsorszámaikkal, de ma
már eljárnak különbözõ ünnepi rendezvényekre, hogy másokat is jó kedvre derítsenek,

sû ebéddel kedveskednek.
Szükségesnek érzik, hogy õk is
segítsenek, hogy fontosak legyenek valakik számára. Látni
kellene a lelkesedésüket, amikor készülnek egy-egy rendezvényre vagy fõzni kezdenek a
wojtylás sorsközösségnek…

Adószámunk: 22158118-2-03

mondta, hogy ugyan ismeretlenül döntött az adományozás
mellett, de az intézményt látva
nagyon örül, hogy a kerékpárokkal segítheti a wojtylás szegények közlekedését. Végül
megemlítette: látva, hogy a közösségnek milyen nagy szüksége van ezekre a közlekedési
eszközökre, legközelebb a
wojtylás gondozottak gyermekeinek, unokáinak hoz kétkerekûeket.
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Segíts, hogy segíthessünk!
Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke a kecskeméti
Karol Wojtyla Barátság Központ egyik alapítója és rendszeres támogatója. Az alábbiakban abból a beszédébõl idézünk néhány gondolatot, amit októberben tartott
Lakitelken, a karitász szervezetek találkozóján.
– A karitásznak most ez a jelmondata: Segíts, hogy segíthessünk! Elsõsorban Istent kell így
megszólítanunk. Nem véletlen,
hogy a püspöki záró áldásban
mindig benne van, hogy „Segítségünk az Úr nevében!” A Szentírás úgy mutatja meg Istent már
az Ószövetségben is, hogy az
embert segíti ügyes-bajos dolgaiban, s leginkább abban, hogy az
üdvösségterve valóra váljék. Ezt
szolgálja Jézus egész tanítása,
mert õ mondja: „Amit egynek a
legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek.” S ezért kéri mindazokat, akik hisznek benne, akik
követik õt, hogy az õ szeretetével járjanak a világban. Mert az
isteni segítség emberek által is
meg tud valósulni, és kell is,
hogy megvalósuljon. Amit Istennek adunk, alapvetõen tõle kaptuk. Szent II. János Pál pápánk is
kérte a világot, hogy legalább
egy részét engedjék el az eladósodott államok adósságának,
mert különben tele lesz feszültségekkel a világ, mint ahogy ezt
láthatjuk is…
– A Magyar Caritas Hungarica
országos szervezet, így hála Istennek, a mi egyházmegyénkben is vannak elkötelezett tagjai – hangsúlyozta az érsek
atya. – Tudatában vagyunk annak, hogy mi csak egy cseppet
tudunk a tenger vizébõl kimeríteni, vagy annyit hozzátenni,
a mindenféle emberi szükségletek felszámolásához. De
ahogy Boldog Szent Teréz anya
WOJTYLA HÁZ
A kecskeméti Karol Wojtyla
Barátság Központ periodikája
2015. 1. szám
Felelõs kiadó: Farkas P. József,
az intézmény ügyvezetõ igazgatója
Felelõs szerkesztõ: Koloh Elek
Nyomdai munkák: Print 2000 Nyomda

betegségre együtt nem költünk annyit, mint a depresszió,
a mentális problémák, az ember pszichikai sérülése következtében fennálló betegségek-

Advent idején minden évben sátrat állít intézményünk
Kecskemét fõterén, hogy megterítse a szeretet asztalát.
Ilyenkor is felkeres bennünket dr. Bábel Balázs érsek, hogy
a rászorulóknak mondott vigasztaló, szép szavai után
segítsen az ételosztásban
mondta, ha ezt a cseppet nem
tesszük meg, akkor a tengerbõl
is az hiányzik. Személyes felebaráti szeretettel a közösségileg megszervezett segítõ akciókba egyházmegyei és BácsKiskun megyei szinten egyaránt be tudunk kapcsolódni.
A segítés nemcsak abból állhat, hogy a rászoruló családoknak alapvetõ élelmiszereket
gyûjtögetünk, szerzünk és
adunk. Vannak lelki szükségletek is. Lassan az összes többi

re. Sokat segíthetünk az elesetteken lelkileg is, közös imádkozással, beszélgetésekkel, jó
tanácsokkal. A klasszikus erkölcstan ismerte a felebaráti
szeretet testi és lelki cselekedeteit. A testi épül az utolsó ítéletrõl szóló beszédjére Jézusnak,
hogy éhes voltam, ennem adtatok. Tehát az éhezõk, szomjazók, ruhátlanok megsegítését, a
beteglátogatást, a fogolykiváltást
és a holtak eltemetését számolta
össze a felebaráti szeretet testi

Tavaly ünnepelte fennállásának
15. születésnapját a kecskeméti
Aurin Leánykórus. Ebbõl az alkalomból a Wojtyla Ház meghívta a
fiatalokat egy közös ünneplésre.
Csodás produkciókkal kápráztatta el az intézmény gondozottjait a
lánysereg. Majd az ünneplés remek hangulatban Bugacon, a Karikás Csárdában folytatódott – ott
készült a mellékelt felvétel.

e-mail: info@wojtyla.hu

cselekedetei között a katolikus
erkölcstan. De beszél a lelki cselekedetekrõl, a tudatlanok tanításáról, a kételkedõk jóra intésérõl, a szomorúak vigasztalásáról,
a bûnösök megintésétõl, a sértések megbocsátásáról is. A jó tanács adása is lehet segítség egyegy nehéz helyzetben, hiszen
sok mindent el tud igazítani mások életében. A felebaráti szeretetnek és a türelemnek a gyakorlása, illetve a szép és jó szó a másik ember számára, igazi gyógyszer lehet. A patikák méregdrága piruláival, készítményeivel ellentétben ezek ingyen vannak,
mégis egyre nagyobb hiány van
belõlük…
– Hát nem döbbenetes? A
rosszat, a pletykát, a rágalmat
sokkal gyakrabban hangoztatják az emberek, mint a jó szót,
a dicséretet, az elismerést, a
másokról való pozitív vélekedést. – Ez is lehet egyfajta karitász, különösen a mi világunkban, ahol éppen attól szenvednek nagyon sokat, hogy emberek ki vannak téve mindenféle
támadásnak, híreszteléseknek,
rágalmaknak is, és esetleg
nincs senki, aki megvédje õket
még a szó segítségével sem. Ez
is lehet egy segítés, ez is lehet
jó cselekedet.
– Szent Pál arra kért mindenkit, hogy ami épülésre szolgál,
azt mondjátok. S mi az, ami
épülésre szolgál? – Ami igaz és
vigasz is. A felebaráti szeretet
gyakorlásával egyrészt tanúságot teszünk, másrészt többé tehetjük a környezetünket és önmagunkat egyaránt.

Ünneplõ kórus
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Sorsközösségünk segítõi
Az intézmény egyik alapítója, Farkasné Pásztor Jolán megbízott ügyvezetõ elmondása szerint a Wojtyla Ház folyamatos törekvése, hogy a sorsközösség tagjait sikerüljön társadalmilag hasznos tevékenységekbe bevonni. Hiszen a cél
az, hogy akinek a kora, egészsége ezt még lehetõvé teszi, az
ismét munkát találjon, önellátóvá váljon. Ehhez azonban
manapság sokak segítsége kell. Ahogy a nehéz sorsú családoknak évente kiosztott több mint 38 ezer adag étel megteremtéséhez is.

évek óta önzetlenül támogatja
ügyünket.
– Legnagyobb támogatóink
egyike a kezdetek óta a keceli
Pintér Mûvek. Sajnos tavaly elhunyt Pintér József, aki mindig
szívén viselte intézményünk sorsát. Özvegye és Csaba fia azonban folytatja a neves vállalkozó

– Évrõl évre szervezünk különbözõ környezetvédelemmel
kapcsolatos programokat, s
ezekhez mozgósítjuk a wojtylás
sorsközösséget is. Az országos
TeSzedd! takarítási akcióban való részvétel mellett a Kiskunsági
Nemzeti Park természetvédelmi
területein a wojtylás önkéntesek
is részt vesznek minden esztendõben azokban a szemétszedési
megmozdulásokban, amelyek
során több tonna illegálisan lerakott hulladéktól szabadítjuk meg
a védett területeket. Évek óta a
rászorulók közremûködésével
gondozzuk a város közterületeit
– a Wojtyla Ház és a szomszédos
társasház kertjének gondozásán
kívül, a város három általunk felújított út menti keresztje környékének rendszeres takarítását és
virágosítását is felvállaltuk. Alkalomszerûen a térség köztéri, útmenti kegyhelyeinek takarításá-

törekvéseit. „Sok tekintetben
szeretném folytatni édesapám
munkásságát. Bizonyos szempontból nincs nehéz feladatom,
mivel ugyanazokat az alapvetõ
emberi értékeket vallom, mint õ:
becsület, szorgalom, példamutatás és emberség – mondta Pintér
Csaba legutóbb a Wojtyla Házban. – Fontosnak tartom karita-

Virágültetõ wojtylások a Belsõ-Szegedi út mentén található keresztnél

ban, rendben tartásában is részt
veszünk.
– Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy az élet perifériájára került
szegény emberek mentálisan alkalmassá váljanak az újrakezdésre, az öngondoskodásra –
mondja az ügyvezetõ. – Szerencsére több tekintélyes orvos,
mentálhigiéniás
szakember

Hogyan segíthet nekünk?
A legfontosabb talán az, hogy
imáinkban emlékezzenek meg
rólunk. De úgy is segíthet bárki,
hogy önkéntesként munkát vállal a Wojtyla Házban. Ha valaki
egyszerûbbnek találja, hogy
pénzzel támogat bennünket, erre is megvan a mód. A következõ bankszámlaszámra lehet támogatást átutalni: 5080012815420992. Az adományról kiállított igazolásunk ráfordításként
elszámolható. Akik az adójuk
1%-ával szeretnének bennünket
segíteni, azoknak a Szenteste
Alapítvány intézményünket segítõ szervezet adószámát adjuk
meg: 18347982-1-03

Sokan háztartási gépekkel,
ételekkel, élelmiszerekkel, konzervekkel próbálnak a
segítségünkre lenni. Õket arra kérjük, hogy az
Egressy utca 5.
szám alá hozzák a felajánlásukat. Vannak
olyanok is, akik
rendszeresen, havonta kötelezettséget vállalnak egy-egy
ebédeltetési napra. Az õ rendszeres áldozatuk építi azt a karitatív mûvet, amelyet II. János
Pál pápa eszmeiségét, evangéli-

umát követve hoztunk létre
Kecskeméten. Örülünk azoknak a kezdeményezéseknek is, amikor valaki naponta egy
embernek egy
vagy néhány napi
étkezését
tudja csak támogatni, de már
maga a szándék
is öröm a szívünknek.
Kérünk és hívunk mindenkit, legyen a munkatársunk,
legyen ennek a közösségnek
aktív tagja és segítsen, hogy mi
is tudjunk segíteni!

w w w. wo j t y l a . h u

tív ügyek felkarolását és támogatását. Édesapám alapítója volt a
kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központnak, s a családdal
együtt aktívan részt is vállalunk
a mûködésében. Ezt a hagyományt semmiképpen sem akarom megszakítani…”
– Egy családias, szerethetõ közösség kialakításán dolgozunk folyamatosan. Aminek része minden
hónapban a születésnaposok köszöntése, az állami és egyházi ünnepekrõl való közös megemlékezés, a színházi elõadásokon, különbözõ kiállításokon és egyéb programokon való együttes részvétel
megszervezése. Sajnos az életünk
örök része a gyász, az elmúlás is.
Intézményünk felvállalta, hogy a
hozzátartozó nélkül elhunyt rászorulók szociális temetésén közösen
elkísérjük utolsó útjára a legelesettebbeket. Halottak napján pedig
gyertyát gyújtunk, virágot viszünk
a hajléktalanok sírjához.
– Amikor híres sztárok, mûvészek, sportolók látogatnak el hozzánk, az mindig egyfajta ünnepi,
lelkesítõ esemény. De említhetném a különbözõ helyi egyesületek, szervezetek tagjainak segítõ
vendégszerepléseit, ahogy az
egyházak és a közélet jeleseinek
közremûködését is. Név szerint
felsorolni ugyancsak hosszú lista lenne, de mindenkit illet a
köszönetünk, minden támogatásért!

ELÉRHETÕSÉGEINK:
Karol Wojtyla Barátság
Központ
Cím: 6000 Kecskemét,
Egressy utca 5.
(A rendõrfõkapitányság mögött)
Telefon: +36-76/505-041,
Mobil: +36-30/925-1654
e-mail:
info@wojtyla.hu;
www.wojtyla.hu
Wojtyla Ház
Nonprofit Kft.
Adószám: 22158118-2-03
Bankszámlaszám:
50800128-15420992

wojtyla2015a.qxd

2015.03.09.

17:01

Page 5

WOJTYLA HÁZ

5

Támogatóink
(A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL!)
Akasztói Halászcsárda/Szabó József

Cseh Pékség Kft./Cseh Zoltán

Frittmann Borászat/Frittmann István, Frittmanné Mártika

Alfa Szövetség

Csík Zenekar/Csík János

Füredi Képzõ Központ/Füredi András

Alföld Pro Coop/Vágóné Balla Eszter

Csillag Vendéglõ/Rabi Illés

Alföldi Garabonciás Kft./Kocsis Pál
Algyõi Halászcsárda/Barta László
Apostag Polgármesteri Hivatal/Zakar Zoltán
Aranyhomok Kávézó és Gyorsétterem/Kovács Zsolt
Aranyhomok Hotel/Gömöri Ferenc
Astron Kft./Városi Ferenc és Családja
Attila Virágszalon/Boros Attila
Autó Univerzál Kft./Kovács Lajos
Rabi Illés, a kiskunfélegyházi Csillag Vendéglõ tulajdonosa 1986-ban vette át az üzlet vezetését. 1991-ben került tulajdonába az épület. Exkluzív környezetben marha-, sertés-, szárnyas-, vegetáriánus- és diétás ételekkel,
desszertekkel várja mindennap vendégeit a Szegedi úti
étteremben. Mindezek mellett – a nehézségeket is felvállalva – gyermekétkeztetéssel foglalkozik. Személyes ismeretség vezette a Wojtyla Házhoz évekkel ezelõtt. Rabi Illés szándéka változatlan: lehetõségeihez, egészségi állapotához mérten további felajánlásaival támogatja rászorultjainkat

Csorba Húsbolt/Csorba Csaba
A kecskeméti Autó Univerzál Jármûjavító, Kereskedelmi,
Szolgáltató Kft. Csáktornyai utcai telephelyén korszerû
technikai berendezésekkel, kitûnõen képzett, tapasztalt
szakemberekkel végzik minden típusú gépjármû javítását, felújítását. Tevékenységi körükben kezdettõl jelen
van a nemzetközi és hazai forgalomban résztvevõ autóbuszok és teherszállító jármûvek javítása és vizsgáztatása. Kovács Lajos ügyvezetõ igazgatótól megtudtuk, hogy
jó kapcsolatokat ápolnak több kecskeméti céggel – közöttük az új Mercedes Gyárral –, ahogy különbözõ karitatív szervezetekkel is. A Wojtyla Háznak évek óta jeles
támogatói

Demokratikus Koalíció Kecskeméti Szervezete
Dimenzió Borászat/
Kovácsné Drabant Katalin és Kovács András

Képzõközponttá nõtte ki magát a gépjármûvezetés oktatása mellett számos OKJ. felnõttképzést tartó kecskeméti
Füredi Autósiskola. Emellett a Kodolányi János Fõiskola
nyelvvizsga helye, óvodákban, iskolákban közlekedésbiztonsági elõadásokat tartanak. Füredi András ügyvezetõ régi kapcsolatot ápol a Wojtyla Házzal, aminek – a
közlekedéssel kapcsolatos rendezvények szervezése mellett – elkötelezett támogatója. Mindig úgy érezte, ami jó
célt szolgál, azt mindenkinek kötelessége segíteni

Fürtös Étterem/Borbényi László, Borbényi István
Gallfood Kft./Borsos Istvánné
GalliCoop Zrt./Garai András
Gedeon Birtok/Varga Ildikó, Varga Árpád
General Central Kft.
Geréby Kúria/Látos Lajos, Szélesi László
Gladiolus Kft./Bajáki Ede

Autoflex Knott Kft./H. Szabó Sándor
Autóüveg Kft./Kerényi György
Bácska Gumi Kft./Balassa Sándor
BKM Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Ig./Dr. Drozdik Ferenc
Bács-Kiskun Megyei Építészkamara/Borbély Lajos
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal/Kovács Ernõ

A Wojtyla Ház a Dimenzió Borászattal karöltve minden
évben vesszõszentelést szervez Szent Vince napján. A jeles eseményen a házigazdák – Kovácsné Drabant Katalin és Kovács András – a Wojtyla sorsközösség mellett a
helyi borrendek, illetve a városi vezetés képviselõit is
mindig nagy szeretettel fogadják birtokukon

A Gladiolus Kft. ügyvezetõje, Bajáki Ede a barátság központ alakulása óta tisztítószerekkel, papíráruval, mûanyag edényekkel segíti az intézmény mûködését. Segítségével meg tudunk felelni a HCCP elõírásainak

Gong Rádió Kft./Tõzsér Judit
Dr. Gömöri Tibor

Bács-Kiskun Megyei Rendõrfõkapitányság

Elektrocenter Kft./Németh László

Granada Hotel/Bárdi Sándorné

Bácsvíz Zrt./Kurdi Viktor

Elsõ Magyar Fehérasztal Lovagrend/Bojtor Tibor,
Bodor István, Horváth Imre

Gyenes Kertészet/Gyenes István

Bács-Zöldért Zrt./Bûdi Zsolt, Gulyás János,
Gaál György

Európa Jövõje Egyesület/Farkas Gábor
Família Tészta Kft.

Gyermelyi Zrt./Tóth Béla
Hamiló Cukrászda/Marton Zoltán

Fejedelmi Pékség/Lovas József

Három Gúnár Étterem és Rendezvényház/Csizmadia
László, Csizmadia Ferenc, Nagybatíz Erzsébet

Fornetti Kft./Dr. Szabó József

Hegede Kertészet/Hegede István

Free Line Kft./Király József, Gáspár Zsolt

Hetednapi Adventista Egyház

Terményáldás idején az Assisi Szent Ferenc kápolnában
szentelték meg a Bács-Zöldért Zrt. által felajánlott gyümölcsöket, zöldségeket, amiket azután hagyományosan a
Wojtyla Ház szegényei között osztottak szét

Bagatell Étterem/Kecskeméti Krisztián
Bóra Kft./Engel Károly és Dejonge Bernadett
Center Computer Kft./Major Norbert
Charolais Kft./Bujdosó Márton
Chicken-Food Kft./Héjjas János
Consol Trade Kft./Fábián János
Csalánosi Csárda/Radványi Barna

A Wojtyla sorsközösség ugyancsak áldással beszél a Free
Line Kft-rõl és vezetõjérõl, Király Józsefrõl, aki munkatársaival gyakran nyújt segítõ kezet az épület javítási,
renoválási munkáihoz. Ugyanakkor rendszeresen megvendégelik meleg ebéddel a ház gondozottjait. Sõt, amikor a hideg napok beköszöntenek, kályhákkal és sok
mázsa faadománnyal ajándékozzák meg évrõl évre a
nehéz sorsú családokat

Krisztus elfogad és befogad mindenkit – vallja a Hetednapi Adventista Egyház. Rinkó Sándor bibliamunkás elmesélte, hogy Jézus Krisztus 2. eljövetelére és a bibliára
alapozzák a hitüket. A hetednapi elnevezés a szombatra, mint a nyugalom napjára utal. Kecskeméten már 95
éve jelen vannak, azóta szolgálják a szegényeket. Több
programot szerveznek a rossz táplálkozási szokásokkal
kapcsolatban. A Wojtyla Házzal már 5 éve vannak kapcsolatban, azóta minden hónapban adományoznak
ételt a rászorulóknak
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Mátyás Király Gyógyszertár/
Dr. Steinmetz Györgyné Ildikó

Himalája Vendéglõ/Kovács Gyula
Hírös Futár Kft./Eperjesi László Dénes
HolloGasztro Kft./Holló Tibor

Mc Donald's/Héjja János

Holtság Ólomüveg/Holtság Károly

Merkbau Építõipari és Kereskedelmi Kft./
Merényi Jakab, Knáb János

Horváth Imre és Családja

Metro Áruház Kecskemét/Papp Éva

Hovány Kft./Hovány Márton

Microsystem Kft./Varasdi Imre

I & V Kft./Valaszkay János

Miga Metál Kft.

Inner Wheel Club

Mizsetáp Kft./Kollár Csaba, Kollárné Beáta

Ízfaktor Kft./Varga László

Az Ízfaktor Kft. egész évben nagyon kedvezõ áron szállítja a Wojtyla Ház szegényeinek a napi ellátásukhoz
szükséges meleg ételt. A Varga László vezetésével mûködõ közétkeztetõ cég már asztalokkal, székekkel,
kerékpárokkal és edényekkel is támogatta a szociális intézményt. Az elmúlt év karácsonyán pedig az egész Varga család közremûködésével megvendégelték a fõtéri sátorban a város rászorulóit.

Izsáki Ezüstgólya Nyugdíjas Klub

Modinvest Kft./Németh Miklós
Vados Csaba vállalkozó Kecskemét legrégebbi éttermét
vezeti több mint tíz esztendeje. Az 1887-ben alapított
magyaros jellegû csárda – mai nevén Kisbugaci Étterem
– túlélte a történelem nagy viharait, de a csárda jellege
máig megmaradt. Éttermünk üzleti ebédek és rendezvények lebonyolítására egyaránt kiválóan alkalmas. Folyamatosan kiváló minõséget kell nyújtani – árulja el a
népszerûség titkát a csárda vezetõje. Kérdésünkre, hogy
régi támogatóként mi a véleménye a szegények étkeztetésérõl elmondta: – A szegényeket fel kell emelni legalább a középszint alsó fokára, hogy tovább tudjanak
lépni. Széles körû összefogással, hosszú távon valóság lehet a mélyszegénységben élõk számának jelentõs csökkenése.

Nyárfa Vendéglõ/Pintér László

Kiss Cuki Kft./Kiss Zoltán
Kodály Intézet /Dr. Nemes László Norbert, Kéri Laura
Koliken Kft./Koligyer Zoltán
Korda Könyvkiadó/Bujdosó Gabriella

Jégszilánk Kft./Gara Mihály

Korona Cukrászda/Suhajda Krisztián,
Szervánszki család

Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye/
Dr. Bábel Balázs

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Knorr-Bremse Kft./Bíró Attila

Jakabszállás Polgármesteri Hivatal/Szabó Mihály

Kádár Környezetvédelmi Kft./Kádár László

Nagy Kft./Nagy András
Nagy Mihály Építõanyag Kereskedés/Nagy Mihály

Kisizsáki Templomépítõ Közösség

Konzervgyári konyha/Bácsi Gyula

Júlia Malom Kft.

Nádas Vendéglõ/Szentkúti Gyula

Kiskunfélegyházi Malom Kft./Gulyás István

Izsáki Házitészta Kft./Juhász Sándor és
felesége, Juhász Sándorné

K&Z Horizontál Kft./Dr. Kovács Attila, Zetkó Imre

Mokambo Kft./Kovács Balázs
Molnár Fatelep/Molnár Ferenc

Kovács Kékfestõ Mûhely/Kovács Miklós
Kovács Képkeret Bt./Kovács István
Kökény Húsbolt/Kökény József
Köztársasági Elnöki Hivatal/Dr. Áder János

Kardos Uszodatechnika Kft./Kardos László

és Dr. Herczeg Anita

Karikás Csárda/Kovács Zoltán

Kunbaracs Polgárõrség/Szabó István, Sík Mihály

Kecel Római Katolikus Plébánia/Burányi Roland

La Verde Pizzéria/Tihanics Tibor

Kecskemét Polgármesteri Hivatal/
Szemereyné Pataki Klaudia, Mák Kornél,
Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Gaál József,
Dr. Homoki Tamás

Liza Hotel/Újhelyi Sándor

Házias ízek családias környezetben. – Egy mondatban
így jellemezhetõ az M5-ös Kecskemétrõl kivezetõ szakaszán található Nyárfa Vendéglõ, ahová évtizedek óta szívesen betérnek az útnak indulók, hazatérõk és átutazók
egyaránt. A kiváló magyaros ételei, a kedvezõ fekvése és
retró-hangulata egyaránt vonzóvá teszi ezt az õsrégi
épületben üzemelõ vendéglõt. Vezetõinek – Pintér Lászlónak és Pintér Zsoltnak – az elmondása szerint névnapok, keresztelõk, céges bulik rendezésére is rendszeresen kapnak felkérést, a kiváló konyhájuknak és igen
szolid áraiknak köszönhetõen. Finom ételeiket évek óta
dicsérik a Wojtyla Ház gondozottjai is, hiszen rendszeres támogatói az intézménynek

Nyárlõrinci Nyugdíjas Klub
Off-Road Bázis Kft./Frankó János
Olasz Étterem/Caruso Annunziato
P&P Pékáru Kft./Polyák Mátyás, Hatvani László
Paksi Atomerõmû Zrt./Hamvas István

Kecskeméti Baptista Egyesület/Mike Sámuel

Pál Vendéglõ/Pál László és felesége

Kecskeméti Csárda/Kullmann Sándor
Kecskeméti Evangélikus Egyházközség/
Kis János
Kecskeméti Fõplébánia/Dr. Jeney Gábor
Kecskeméti Görög Katolikus Egyházközség/
Feczák László
Kecskeméti Konzerv Kft./Ábrahám Tibor
Kecskeméti Megyei Kórház/
Dr. Svébis Mihály,
Dr. Bánfalvi Attila, Miklós Márta,
Gehér Éva, Dr. Bíró Balázs
Kecskeméti Termostar Kft./Horváth Attila
Kecskeméti Nemzetõr Egyesület
Kecskeméti Református Egyházközség/
Kuti József, Mészáros János

A családi vállalkozásként mûködõ lajosmizsei Liza
Aqua & Conference Hotel tulajdonosai (Újhelyi Sándor
és felesége) azt vallják: egyetlen társadalom sem nélkülözheti a karitatív szervezetek munkáját. Mert a betegek
mindig rá lesznek szorulva mások segítségére, s ilyenkor
az életerõs, tevékeny embertársaiknak kötelességük a
gyengék felkarolása

LMP/Fejes Ferenc, Kriskó Dávid, Falusi Norbert
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Magyar Máltai Szeretetszolgálat/Rigóné Kiss Éva
Magyar Országgyûlés Hivatala/Lezsák Sándor

Kefag Zrt./Sulyok Ferenc

Magyar Szolidaritás Mozgalom/Balogh Károly,
Hortobágyi István

KÉSZ Holding Zrt./Varga Mihály,
Árvai István

Magyar Vöröskereszt BKM Szervezete/
Dr. Horváth László

Kígyósi Csárda/Hodován László

Magyarvíz Kft./Gulyás Miklós.

Kik-For Kft./Minda Imre

Malom Mozi Kft./Mogyorós Zoltán

Kisbugaci Étterem/Vados Csaba

Maspex Olympos Kft./Szekeres Istvánné

Kunszálláson, a Bem utcában található a Pál Vendéglõ, amit Pál László és felesége 1987-ben nyitott. Azóta
jelentõs külsõ-belsõ fejlesztéseken ment át a település
népszerû vendégfogadója. – Amikor elõször jártunk a
Wojtyla Házban, egybõl feltûnt az a körültekintõ gondoskodás, amivel ott az elesett, szegény embereket fogadják – emlékeznek a vendéglõ tulajdonosai. – Az
emberek tekintete, azok a hálás szemek… Szívszorító
volt, amikor a gondozottak között egy falunkbelit is
felfedeztünk. Valamikor vállalkozása volt Kunszálláson, de a felszerelését, eszközeit ellopták, amiket pótolni azóta sem tudott, így tönkrement. Nem tudhatjuk,
ki mikor jut ilyen vagy hasonló sorsra, de a Wojtyla
Házban azóta is, ezután is számíthatnak a támogatásunkra.
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gyökereit, Istenben való hitét és az intézményünk által
végzett munkát értékesnek tartja. Tudja, hogy minden alkalommal jó helyre kerül az általa nyújtott segítség

Ver-Bau Kft./Versegi János, Weninger Richárd

Phoenix Mecano Kft./Nagy Zoltán

Royalsekt Zrt./Ungor Erik

Viktória Vendéglõ

Pintér Mûvek/Pintér Csaba és felesége és
Pintér Józsefné

Sarki Csárda/Bugyi András

Vino Étterem/Prikkel László

Pencz Optika/Pencz Márta

Piramis Kft./Dr. Andrássy Ákos
Plasztizs Egyéni Vállalkozás/Losonczy Mihály
Polár Stúdió/Roza Károly
Poli-Farbe Kft./Szabó Antal
Precíz Kft./Beregszászi Zoltánné, Kovácsné Edit

Veravillbau Kft.

Sheraton Hotel

Zebra Taxi

Sikér Kft./Blazsik Ferenc

Zéta-Adó Kft./Kalán Teréz

Sodexo Magyarország Kft./Kovács Szabolcs

Zöld NRG-Agent Kft./Gönczi Imre, Eörsi-Tóta Gábor

Sutus Jófalat Vendéglõ/Sutus Endre

Dr. Zombor Gábor egészségügyi államtitkár

Sviag Kft./Szabó Tibor
Synergic Kft./Kovács László
Szalon Pizzéria/Koi Béla
Széchenyi István Vendéglátóipari Szki./
Ács Imre, Mester László
Szent Miklós templom/Bárkányi Ernõ
Szentkirályi Ásványvíz Kft./Balogh Levente
Szentkirályi Szikvíz Kft./Prikkel Antal
Szigetvári Takarékszövetkezet/

Negyed évszázada vált ki a megyei vendéglátó-ipari vállalatból a Precíz Kft. Elõször könyveléssel foglalkoztak,
majd fõ profiljuk a felnõtt étkeztetés lett. Késõbb sikerült
pályázaton elnyerniük iskolák, óvodák menzáinak üzemeltetését, s mára a három legnagyobb közétkeztetési
céggé nõtte ki magát ez a cég Kecskeméten. Beregszászi
Zoltánné, a Precíz Kft. ügyvezetõ igazgatója szerint a kitartásnak és a szerencsének köszönheti, hogy mind a
mai napig stabil lábakon áll a vállalkozásuk. Természetes dolog számukra, hogy amíg van lehetõségük, segítenek a szegény embereken. Kovácsné Edittel évek óta –
hónapról hónapra – támogatják finom ételekkel a
Wojtyla Ház sorsközösségét

Dunainé Berente Zsuzsa
Szil-Coop Bt./Szilvási József
Szimikron Kft./Gaál József

Zwack Unicum Nyrt./Árvai Andor

Szõlõfürt Vendéglõ/Kis Tibor, Szabó Zoltán
Tanyacsárda Kft./Garaczi János, Terenyi István,
Polyák Zoltán

Print 2000 Nyomda Kft./Kovács András,
Szakálas Tibor
Raster Stúdió/Simon József
Rehák Róbert és Családja
Kedves, titokzatos és
becsületes
ember
Rehák Róbert, erõs
hittel és értékrenddel.
Budapesten él és dolgozik, cégek átvilágításával, vállalatmenedzseléssel, illetve a
problémák feltárásával foglalkozik. Innovatív megoldásokat
keres, javaslatokat
tesz, újszerû irányvonalakat jelöl ki, hogy
az állandóan változó piaci viszonyokhoz a tevékenységüket versenyképessé és
hosszú távon sikeressé, hatékonyabbá tehessék a vállalkozások. A Wojtyla Házzal már évek óta jó
kapcsolatot ápol, és támogatja a szegény családokat. Õ is
szegény sorsú családból származik, és fontosnak tartja,
hogy segítséget nyújtson a rászorulóknak. Keresztény

A Wojtyla Ház egyik alapítójaként mindig is szívén viselte az intézmény sorsát, segítette erõfeszítéseit. Tavaly
kecskeméti polgármesterként az egyhavi illetményét
adományozta a szociális intézmény mûködésének támogatására

Több mint négy évtizede, hogy összetalálkozott néhány
vendéglátós fiatalember Lajosmizsén, s megvalósított
egy hagyományokhoz hû, de mégis újfajta vendégfogadási kultúrát. A csárda és az udvarház úgy terebélyesedett, ahogy a vendégek serege nõtt. Az egykori fiatal vendéglátósok egyike Garaczi János volt, aki tulajdonos társaival – Terenyi Istvánnal és Polyák Zoltánnal egyetemben – nemcsak Lajosmizsén, hanem országszerte népszerû és számtalan kitüntetéssel elismert vendéglátóssá
vált. – Intézményünk megnyitása óta támogatóink között tudhatjuk õket.

Temesvári Család
Tesco Áruház Kecskemét
Történelmi Vitézi Rend
Univer ProCoop Zrt./Szarka Balázs
Univer Product Zrt./Molitórisz Károly
Városföld Polgármesteri Hivatal/Veszelka Mihály

További támogatók:

Ágai Krisztián, Aurin Leánykar (Durányik László),
Balogh Károly, Barátok Együttes (Szekszárdy Imre
és Boronkay Klára), Békés József, Berente
Imréné, Berki Károly, Bimbó Imre, Borbély Éva,
Borsos István, Borsos Tibor, Borzák Tibor, Bozó
Pálné, Domján Andor, Dr. Bálint Anna és Nagy István Elek, Dr. Deák Péter, Dr. Domokos Zoltán, Dr.
Egerszegi Péter, Dr. Felmayer Péter, Dr. Jámbor
Zoltán, Dr. László Zsolt és Családja, Dr. Tálas Gábor, Dr. Tóth János, Dr. Bartos Zsuzsa, Dr. Németh
Lajos, Dr. Pánczél Gyula, Dr. Zombor Gábor,
Elizabeta Modzalewska, Ewa Filipiak, Farkas Pál,
Ferences Imaközösség, Ferentzi Miklós és Családja, Fóti Gábor és felesége, Gajdácsi József, Dr.
Gajdácsi József Zsolt, Gajdácsi Zoltán, Haincz József és Hainczné dr. Zimay Zsuzsanna, Hetényi József és Családja, ifj. Gyergyádesz László, Irena
Lesnikowska, Jászok Együttes, Kállainé Zsuzsa,
Kodály Zoltán Vegyeskar Iparos Dalárda, Korsós
László és Családja, Látó Richárd, Mezei Sándor és
Mezei Attila, Molnár Zoltán, Msgr. dr. Pintér Gábor, Nagy Ervin és Domján Balázs, Nagy László,
Nagypál Sándor, Nedelkovics Dávid, Olasz Csaba,
Orell Zsolt, Pavlovics István, Polyák Imre, Puskás
Imre, Rádi Dávid, Schindler János, Sebestyén Imre, Sinkó András, Sipos László, Somogyi Károly,
Stein Ferenc, Szabó Andrea Asharti, Szabó Sándor,
Szabó Tibor, Szigethy Béla, Tarapcsik Sándor,
Tiszavölgyi Gábor és Családja, Tollasné Szemerédi
Ida, Váry Károly, Zubor András és felesége,
Zsigóné Katalin.
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HÍRESSÉGEK A WOJTYLA HÁZBAN

Oszvald Marika mosolya Erõs Antónia vállalása
A Budapesti Operettszínház Jászai Mari-díjas színésznõje,
Oszvald Marika látogatott el a
közelmúltban a Wojtyla Házba.
A mindig jókedvû és mindig
mosolygó vendég gyorsan derûssé varázsolta a délidõt az intézmény gondozottjainak. A
mûvésznõ nemrég jubilált:
negyven éve kezdte a pályáját.
Elmondta, hogy édesapja, Osz-

vald Gyula bonviván, édesanyja, Halasi Marika szubrett volt,
tõlük örökölte a tehetségét és a
mesterség iránti alázatot. A mûvésznõ elárulta még magáról,
hogy a rossz napjairól soha
nem akar tudomást venni. Eltereli magától a negatív energiákat, mindenben csak a jót látva,
a jót keresve. – Ezt lélekerõsítõ
tanácsként adta tovább a
Wojtyla Ház sorsközösségének. A népszerû
mûvésznõ
megígérte, hogy valamilyen adománynyal visszatér még
az intézménybe, és
egy jótékonysági fellépést is kilátásba
helyezett.

Csisztu Zsuzsi kitartása
Élményekkel teli órákat töltött
el júniusban Kecskeméten
Csisztu Zsuzsa televíziós mûsorvezetõ és férje, dr. Ketskés
Norbert orvos.
Ellátogattak
a
Wojtyla Házba is,
ahol a sorsközösség tagjainak meséltek magánéletükrõl is. Elárulták, miként osztják be napjaikat,
és miként segítik
egymás szakmai
feladatait. Csisztu Zsuzsa 18
évesen szakadt el a szülõi háztól: Amerikában a Massachusetts Egyetem ösztöndíjasa
lett. Egy edzésen olyan súlyos
térdsérülést szenvedett, hogy

veszélybe került a további kinti léte. Kegyetlen kínokat élt
át, mankóval bukdácsolt. Akkoriban még nem volt internet,

mobiltelefon, így szüleitõl távol, egyedül kellett megoldania a gondjait – sok sírás közepette. Azóta megérti a bajba
esettek helyzetét, ezért szokott
segíteni másokon.

Szávay Ági sorsfordulása
Kiskunhalason
született,
Soltvadkerten nõtt fel, s Kecskeméten a Kodály-iskolában tanult Szávay Ági, mielõtt világhírû teniszezõ lett. Nagyon fiatalon lett profi sportoló, s versenyekrõl versenyekre utazva,
egyedül járta a világot. Elmondása szerint néha annyira egye-

dül érezte magát, hogy szállodai szobájában csak sírdogált.
Sokáig nem vették észre az orvosok, hogy egyik gerinccsigolyája megrepedt, miközben õ
néha elviselhetetlen fájdalmak
közepette edzett, versenyzett.
Végül úgy döntött, hogy abbahagyja. – Minderrõl a Wojtyla

Zsúfolásig megtelt
a
kecskeméti
Wojtyla Ház nagyterme, amikor Erõs
Antónia, az RTL
Klub népszerû mûsorvezetõ-szerkesztõje látogatta meg a
sorsközösséget. Elmesélte, hogy tanítónõnek készült, de
a kaposvári televízió felfigyelt
rá. A szakma alapjait itt tanulta
meg, majd a pécsi körzeti stúdióból került az RTL Klubhoz.
A tévés kulisszatitkok után, Antónia élete nehéz pillanatairól
is beszélt, mivel éppen egy
olyan sorsközösség volt a hallgatósága, akik nagyon jól tudják, mit jelentenek a krízishely-

zetek. 25 éves korában derült
ki gyógyíthatatlan cukorbetegsége. Fiatalon talán még nehezebb elfogadni a bajt, de végül
szembenézett vele, s az Egy
Csepp Figyelem Alapítványt
2005-ben azzal a céllal hozta
létre, hogy minél több ember
ismerje meg a cukorbetegség
veszélyeit.

Endrei Judit újrakezdése
A hírös város a szíve
csücske, sok szép
emlék köti ide, hiszen elsõ férje is
kecskeméti. Endrei
Judit, a neves tévés
személyiség nemrég
a Wojtyla Házban
tette tiszteletét. A
szó szoros értelmében, hiszen nagyra
értékelte az ott zajló munkát, kihangsúlyozva, hogy mérhetetlen tisztelet illeti az intézmény
munkatársait missziójukért. A
híres vendég a sorsközösség
elõtt mesélt a televíziózás kulisszatitkairól és a szakmával való fájdalmas szakításáról is.
Amit végül nem bánt meg, mert
új utak tárultak fel elõtte: KönyHáz vendégeként
mesélt
legutóbb (ahová
ruhaadománnyal érkezett), elárulva,
hogy ma már a
versenyzés helyett gyerekeket tanít két fõvárosi klubban.

www.facebook.com/wojtylahazkecskemet

veket írt, életmód-vezetési elõadásokat tartott, alapítványt
szervezett. A beszélgetésbe bekapcsolódtak a gondozottak is,
akiknek Judit elárulta: derûvel
és az életbe vetett hittel sok
mindent meg lehet változtatni.
Végül megígérte, ha legközelebb Kecskeméten jár, mindenképpen újra meglátogatja õket.

