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2016. 1. szám – A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ periodikája

Tízévesek lettünk
„Ne féljetek!” – bátorította híressé vált üzenetével II. János
Pál pápa a lengyel szabadságért
küzdõket. A mondat szállóigévé lett. Bátorítást jelent azoknak is, akik mások szolgálatában lehetetlennek látszó küldetést vállalnak. Így történt ez
tíz esztendõvel ezelõtt Kecskeméten is, ahol egy újságíró, Farkas P. József úgy érezte, a Szentatya szellemisége cselekvésre
ösztönzi. Kezdeményezésére
megszületett a Karol Wojtyla
Barátság Központ ötlete, és
egy romos épületbõl – sok önzetlen segítõnek köszönhetõen – kialakult a szegényeket támogató, istápoló intézmény. A
szeretet szellemében önkéntesek sokaságának közremûködésével a szolgálat tíz éve áll
fenn. Októberben emléktábla
avatással és konferenciával köszöntötték a jubileumot.
– Szent II. János Pál pápa halála után voltunk körülbelül
két-három hónappal, amikor
már egyre világosabb lett elõttünk: Farkas P. József elgondolását meg kell valósítani, hogy
legyen egy Wojtyla Ház, ahová
jöhetnek azok a szegény, elesett emberek, akik itt a városban élnek – emlékezett a kez-

detekre dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke. – Ennek éppen tíz éve, ahogy II. János Pál halálának is. Most külön idõszerûvé teszi a mi ünneplésünket, ittlétünket, hogy
elkezdõdött az Irgalmasság
Éve, magyar földi kiegészítéssel, Szent Márton Évével, akirõl
tudjuk, hogy legendás tette

suk megítélésében nem egységes a politikai háttér. Az lenne
jó, ha lennének olyan igazi keresztény politikusok, akik az államok biztonságát és a szociális érzékenységet összehangoltan tudnák valósítani. Ne legyen olyan ember, aki szükséget szenved súlyosan, ugyanakkor a másik ember ne érezze

volt, amikor odaadta a fél köpenyét a koldusnak, és így egy
emblematikus alakja lett a felebaráti szeretetnek. Tudjuk jól,
hogy az egész világ tele van
szociális feszültségekkel. Most,
amikor óriási menekültáradat
özönlik Európába, a fogadtatá-

magát veszélyeztetve létében
és biztonságában. Ez egy óhaj,
álom, amiért tennünk és imádkoznunk kell.
– Névadónk szent szelleme
sok erõt adott az elmúlt évtizedben – nyilatkozta az intézmény megálmodója, Farkas P.

József. – Valójában nem is tudtam a kezdetek kezdetén, mi
az, hogy szegényház. De az élet,
a sors és a hit addig-addig nevelt, amíg elfogadtam, hogy én
igazából egy szeretetháznak a
vezetõje vagyok. A Jóistennek
és a névadó égi pártfogónak,
valamint az együtt érzõ támogatóiknak köszönhetõen – látva a szorongató hiányokat, a
nélkülözést – a hét minden
napján meleg ebéddel várjuk
egyre növekvõ létszámú gondozottjainkat. Az étkeztetések
mellett, egyre több energiát for-

dítunk a közösségépítésre, a személyiségfejlesztésre, a munka
világába való visszairányításra
is. Számos klub, kollégium, kör
alakult az intézményünkben, lehetõségeket kínálva a csoportos

JELSZAVUNK: OLTÁRUNK A SZEGÉNYEK MEGTERÍTETT ASZTALA
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(folytatás az 1. oldalról)
foglalkoztatásoknak. Tudva: az
elesett emberek a jó szóra is
éhesek.
– Kecskemétnek egyébként
megvan az a szellemisége, amibe
kiválóan illeszkedik a Wojtyla Ház
szellemisége. Példaként említeném azt az emlékkonferenciát,
amit nemrég szervezett a város
egyházügyi munkacsoportja, s
amit II. János Pál pápa életének
szenteltetek – mondta a jubiláló
intézmény igazgatója. – Ami pedig a mindennapi életünket,
munkánkat illeti, újra és újra tisztelet illeti azt az összefogást, azt a
sok segítséget, amit sorsközösségünk kap nap mint nap. Ez az érzékenység nem csak ételt, meleg
ruhát vagy tûzifát hoz a sorsközösségünknek, hanem örömet,
békét és szeretetet is. Reménykedünk, hogy követendõ példaként
tekintenek ránk, s elõbb-utóbb
egyre több hasonló intézmény
mûködik majd országszerte.
– Már másodszor jöttem el
ide, a kecskeméti Wojtyla Házba.
Nagyon kedves számomra ez a
hely, mert remek példáját adja annak, hogy összefogással, tenni akarással igenis elérhetjük, hogy jobbá
tegyük a környezetünket, segítsük
az elesetteket, a rászorultakat –
mondta a jubileumi ünnepségen
Herczegh Anita, a Magyar Köz-

Tízévesek lettünk
társaság elnökének felesége. – Az
eltelt egy évtized mutatja, hogy itt
egyre többet és többet tudnak tenni, hiszen nagyon sokan csatlakoztak ahhoz a szép gondolathoz, ami
életre hívta és életben tartja ezt az
intézményt. Amikor itt járok, valami egészen különleges érzés vesz

Emléktábla-avatáson:
(balról)
Roman Kowalski,
Herczegh Anita,
dr. Bábel Balázs

rajtam erõt. Mintha valóban II. János Pál pápa szelleme éltetné ezt a
központot, akihez nagyon kötõdök személyesen is. Úgy érzem,
hogy remek névadót választottak.
Az üzenet ismert, amit a legendás,
örök emlékezetû pápa a székfoglaló szentmiséjén küldött a világnak:
„Ne féljetek!" – Ez ebben az intézményben is nagyon érvényes mondás, mert szól az alapítókhoz, az itt

Hogyan segíthet nekünk?
A legfontosabb talán az, hogy
imáikban 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: 50800128-15420992.
Az adományról kiállított igazolásunk ráfordításként elszámolható. Akik az adójuk 1
százalékával szeretnének bennünket segíteni, azoknak a
Szenteste Alapítvány intézményünket segítõ szervezet
adószámát
adjuk
meg:

tevékenykedõkhöz, de szól azokhoz is, akik ide jönnek segítségért,
védelemért, meleg fogadtatásáért.
Ne féljenek kérni, és ne féljenek
ide jönni, hogy melegségre, otthonra találjanak!
– Lehet mondani, hogy nagykövetként jöttem, de én inkább úgy

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 ka-

fogalmaznék, hogy régi barátként
– nyilatkozta Roman Kowalski, a
Lengyel Köztársaság rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete a
Wojtyla Ház ünnepségén. – II. János Pál és a barátság szellemisége
az, ami arra késztet, hogy újra és újra visszatérjek Kecskemétre. A lengyel-magyar nép, illetve Kecskemét
és Wadowice barátságának épp
úgy példája ez az intézmény, mint
ritatív mûvet, amelyet II. János Pál pápa eszmeiségét,
evangéliumát 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!

Adószámunk: 22158118-2-03

a szegények és a segíteni akaró tehetõsebb emberek közötti szoros
kapcsolatnak. Szerintem nagyon
fontos hely ez a ház és én büszke
vagyok arra, hogy megnyitásától figyelemmel kísérhettem a fejlõdését az elmúlt tíz év során. Minden
probléma, minden nehézség ellenére eltökélten küzdöttek a ház
munkatársai azért, ami hitük, meggyõzõdésük. S csak nézzünk szét!
Egy romos épületbõl kívül-belül
szép, gondozott barátság központ
lett, bejáratánál a névadó gyönyörû szobrával. Sok híres és nagyon
fontos emberek látogatnak el ide
rendszeresen, ami azt jelzi, hogy
nekik is fontos ennek a barátság
központnak a szellemisége. Büszke
vagyok arra, hogy Szent II. János
Pál neve a lengyel-magyar barátságnak egy új, gyönyörû szimbóluma
lett. A magyarok úgy tekintenek II.
János Pálra, mint a saját pápájukra,
mint minden magyar pápájára.
Használjuk ki ezt a pozitív energiát, ezt az isteni hangulatot! Hiszen amikor Kecskeméten itt állunk a Wojtyla Ház mellett, láthatjuk, hogy ezt a barátságot, ezt
a gondolkodást, ezt a szellemiséget konkrét és nagyon jó tettekre
lehet átalakítani.

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
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A Katolikus Egyházban 2016 az
Isteni Irgalmasság Éve, jelentette be Ferenc pápa. – Errõl is
szólt hallgatóságának legutóbb
dr. Bábel Balázs, KalocsaKecskemét érseke, a Karol
Wojtyla Barátság Központban
tett látogatása során. Hangsúlyozta: csak akkor lesznek önzetlen, embertársaikért élõ emberek, ha a szeretet gyakorlása
a közgondolkodásban megelõzi
majd a karriert, a pénzimádatot, a gazdasági hasznot és harcot. Ez pedig hit nélkül – a tapasztalatok szerint – nem megy.
Ha csak anyagi érdekek kötnek
össze embereket, az mindenképpen ütközéshez vezet (még
a testvérek is egymás ellen fordulnak). Átfogó etikai alapokra
van szükség egész Európában,
ahol az igazság, a közjó és a testvériség kell, hogy legyen a követendõ útirány.
– Az Isteni Irgalmasság Évében nagyobb odafigyelést, különös hangsúlyt kap a karitatív
gondolkodás – nyilatkozta lapunknak a fõpásztor, a szegények gondozását felvállaló intézményben tett kecskeméti látogatását követõen.
– De az irgalmasságot gyakorolva, máris szembe kell
nézni egy óriási problémával, a migránskérdéssel!

Isteni irgalmasság

– Szinte beláthatatlan és megjósolhatatlan, hogy mit hoz a
migráció tekintetében a jövõ,
annyira bonyolult és összetett
probléma ez. Amiben – mint ok
– benne van a nagy politikának
és a múltnak sok bûnös cselekedete, háborúk indítása,
ahogy a gyarmatosítás is. Nehézzé teszi a helyzetet, hogy
jelenleg Európa képtelen egységes és keresztény választ adni az emberi nyomorúságra,
ugyanakkor ott van a reális félelem, hogy a migráció egyfaj-

Mindennapi kenyerünk

Tíz éve naponta friss kenyérrel
látja el a Wojtyla Ház szegényeit
a Félegyházi Pékség. Gulyás István tulajdonos a mindennapi
ebédhez küldött kenyéren kívül, biztosítja a rendezvények-

3

hez szükséges finomságokat is.
Felvételünkön a Félegyházi Pékség gyönyörû kenyereit szeli
meg az augusztus 20-ai ünnepségen Jeney Gábor, a kecskeméti fõplébánia plébánosa.

ta megszállást jelenthet, az európai kultúrának a tönkretételét és egy kaotikus világ kialakulásának
lehetõségét
idézheti elõ. Nagy formátumú
vezetõkre lenne szükség, hogy
egyszerre biztosítsák az államok jogos és törvényes védelmét, népeik békés életét és
ugyanakkor legyenek szociális
érzékûek a tényleges rászorultakkal. A keresztény ember az
irgalmasság gyakorlásában
nem lehet könnyen kihasználható. Ezért egyre nagyobb
szükség van a karitászra, mint
intézményre, mely tervszerûen és okosan osztja szét a
meglévõ javakat.
– Az egyházaknak vannak saját szegényei a templomok falain belül…
– Sajnos ez igaz, és Szent Pál
apostol mondja, hogy legyünk
jók mindenkihez, különösen a
hittestvéreinkhez – mondta a
fõpásztor. – Vagyis elsõsorban
azokhoz kell jónak lennünk,
akik velünk vannak, mert mindenkin a világon, nem tudunk
segíteni. Nyilván, hogy elõször azok kapnak a segélybõl,
akik egész közel állnak hozzánk. Egyszerû példával élve:
ha valakinek az édesanyja
vagy az édesapja beteg, nem
hanyagolhatja el õket azért,
mert másokon is segíteni szeretne a bajban. A hittestvéri

e-mail: info@wojtyla.hu

kapcsolat is elsõbbséget jelent olyanokkal szemben, akik
távolabb állnak tõlünk. A sokféle vetületû migránskérdésre
sajnos Európa sem tud jelenleg megoldást találni. Nekünk
az egyházmegyében, az újévben is a környezetünkben élõket kell elsõsorban segítenünk, a karitász által, egyéni
tettekkel. Éppen olyan közösségek példáját követve, amilyen a Karol Wojtyla Barátság
Központ.
– Megfigyeltük, hogy a
wojtylás sorsközösségben
senkitõl sem kérdezte meg
– miközben legutóbb ajándékokat osztott -, hogy milyen vallású…
– A jó tettekkel lehet apostolkodni, még akkor is, ha sokan számításból jönnek oda.
Arról ismerjenek meg benneteket – mondja az Úr Jézus –,
hogy szeretitek egymást, és a
jó tetteitekkel dicsõítsétek a
Mennyei Atyát!
– Milyen nagyobb rendezvényt szerveznek az Isteni Irgalmasság Éve alkalmából?
– Ez a harmincadik meghirdetett szentéve egyházunknak.
Decemberben, a Szeplõtlen
Fogantatás Napján Kiskunfélegyházán nyitottuk meg fõegyházmegyénkben az Isteni Irgalmasság Évét, s utána felkerestük az autista iskolát, kerékpárokkal ajándékozva meg a
gyerekeket. 2016-ban tartjuk a
Szent Márton emlékévet is. Országos gyûjtéseket elrendelt el
a Püspöki Kar, a Szíriában vagy
Irakban maradt, üldözött keresztények gyerekeinek. Persze azokat a menekült családokat is támogatni kell, akiket Európában ér az Isteni Irgalmasság Éve. De aki azért jött csupán, hogy magasabb életszínvonalon éljen, az ne kívánjon
olyan segítséget, mint akik üldözöttként menekültek idáig,
kifosztva mindenükbõl.
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Városházi vendégek
A Wojtyla Házba gyakran tesz látogatást Szemereyné Pataki
Klaudia polgármester asszony.
Legutóbb Engert Jakabné képviselõ és dr. Szeberényi Gyula
Tamás alpolgármester kíséretében érkezett, s a központ további sorsáról, anyagi támogatásáról
tárgyalt az intézmény vezetõivel.
A házigazdák – miután bemutatták a Wojtyla Ház mindennapi életét, a programokat, az idejáró emberek körülményeit –
hangsúlyozták a vendégeknek,

milyen hálásak azért, hogy gondozottjaik részt vehetnek a közmunka programban.
Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester asszony megköszönte azt az áldozatos munkát,
amit az itt dolgozók végeznek
az intézmény fenntartásáért, folyamatos mûködéséért, példát
mutatva ezzel a kecskeméti polgároknak. Szükség van ilyen intézményre, hisz csak a város
egyedül nem tudná orvosolni a
problémákat. A vendégek a gondozottakat is köszöntötték,
majd a közös ima után az ételosztásban is segédkeztek.

Köszönet minden segítségért!
Sok tekintetben a mai világban van a legnagyobb szükség a
segítségre. És segíteni sokféle módon lehet. A jó szándékú
gazdagnak elég zsebbe nyúlnia, mások a tudásukat, a
munkájukat adják. A Wojtyla Ház egyik alapítója, Farkasné
Pásztor Jolán is közéjük tartozik, kezdetben vállalta az
intézmény ügyvezetõi teendõit, késõbb a szervezõi,
koordinátori teendõit.
– Fontosnak tartjuk, hogy sorsközösségünk 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.
Már annak is nagyon örülünk, ha
valamelyik gondozottunknak sikerül közmunkát kapnia. Ha továbbra is segítjük õket naponta
meleg étellel, akkor a közmunkás
bér elegendõ lehet a lakásfenntartására, a közüzemi számlák kifizetésére. Ehhez azonban manapság sokak segítsége kell.
Ahogy a nehéz sorsú családoknak
évente kiosztott több mint 38
ezer adag étel megteremtéséhez
is – mondta el kiadványunknak a
volt ügyvezetõ. Akitõl azt is megtudtuk, hogy évrõl évre szerveznek különbözõ környezetvédelemmel kapcsolatos programokat, s ezekhez mozgósítják intézményünk sorsközösséget is.
– Már legalább öt éve bekapcsolódunk az országos TeSzedd!
takarítási akciókba, s a rászorulók
közremûködésével gondozzuk a
város közterületeit: a Wojtyla Ház

és a szomszédos társasház kertjét,
a város több, általunk felújított út
menti keresztjét és azok környékét. Tavaly többször rendbetettük a mûkertvárosi kápolnát ölelõ kertet: a virágokat megkapáltuk, meglocsoltuk, a füvet levág-

hozzá a mûködési költségek fedezéséhez, melyet idén 50 százalékkal megemelt a testület.
– Nagyban segíti a munkánkat
az együttmûködési szerzõdés a
város önkormányzatával, mely lehetõvé teszi, hogy közhasznú
szervezetünk közmunkásokat
foglalkoztathat állami támogatással – tudtuk meg Farkasné Pásztor Jolántól. – Õket a gondozottaink közül választjuk ki. Elsõsorban a konyhai kisegítõ munkát, a
ház takarítását, illetve kertgondozási feladatokat látnak el. Velük is

A közterek gondozása. Képünk job
b oldalán
jobb
F arkasné Pásztor Jolán
Jolán

tuk, a szemetet összegyûjtöttük.
Ezt a munkát idén is folytatjuk. Alkalomszerûen a térség köztéri, út
menti kegyhelyeinek takarításában, rendben tartásában is részt
veszünk.
Persze a legnagyobb feladat az
intézményfenntartás ötmilliós
költségének elõteremtése. Ebben
a legtöbbet Kecskemét Önkormányzata segített. Tavaly egymillió forintos támogatással járultak

végezzük a közterületek ápolását,
virágosítását, kaszálását. Az intézmény fenntartását rendszeresen
segíti a Pintér Mûvek, a Kádár
Környezetvédelmi Kft., az OTP
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, az MVM Paksi Atomerõmû
Zrt, a Magyarvíz Kft. és még hoszszan sorolhatnám az intézményeket, cégeket. Például a Gladiolus
Kft. vezetõje, Bajáki Ede tíz éve lát
el bennünket a mûködéshez

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

szükséges tisztítószerekkel, mûanyagokkal, papíráruval.
– Az elmúlt egy évtizedben
egy családias, szerethetõ közösség kialakításán dolgoztunk, s
nem lesz ez másként a jövõben
sem. Ennek része minden hónapban a születésnaposok köszöntése, az állami és egyházi ünnepekrõl való közös megemlékezés, a
színházi elõadásokon, különbözõ
kiállításokon, kirándulásokon 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 útjukra az elhunytakat. Halottak napján pedig gyertyát gyújtunk, virágot viszünk a hajléktalanként, hozzátartozók nélkül eltemetettek 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. Mindenkit név
szerint felsorolni – ha visszatekintünk az elmúlt tíz évre –
ugyancsak hosszú lista lenne, de
mindenkinek köszönettel tartozunk, akik valamilyen módon
ügyünket segítik.
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Támogatóink
(A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL!)
Alföldi Garabonciás Kft. / Kocsis Pál

Az ország egyik legnépszerûbb zenekarának vezetõje,
Csík János pénzadományával segíti a ház mûködését.
Legutóbb születésnapi ünnepségen köszöntötte a központ alapító-igazgatóját, Farkas Józsefet. Ebbõl az alkalomból Csík János, Mészáros János és Német Zsolt
adott egy kis koncertet az ünnepeltnek, testvéreinek és
a népes Wojtyla családnak.

Center Computer Kft. / Major Norbert
Charolais Kft. / Bujdosó Márton

Az Alföldi Garabonciás kft. tulajdonosának jóvoltából
évek óta finom házi túróból készült ételekkel vendégeljük meg a rászorulókat. Legutóbb személyesen látogatott az intézménybe Kocsis Pál, a cég ügyvezetõje és Németh Ferenc festõmûvésszel nagyon finom kecskegulyást és túros tésztát készített a Wojtyla Ház gondozottjainak.

Akasztói Halászcsárda / Szabó József

Chicken-Food Kft. / Héjjas János

Graboplast Zrt. / Jancsó Péter

Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat /
Radics Kálmán

Granada Hotel / Bárdi Sándorné
Gyermelyi Zrt. / Tóth Béla

Consol Trade Kft. / Fábián János

Hamiló Cukrászda / Marton Zoltán

Csalánosi Csárda / Radványi Barna

Haincz József és felesége Zimay Zsuzsanna

Cseh Pékség Kft. / Cseh Zoltán
Csík Zenekar / Csík János
Csillag Vendéglõ / Rabi Illés

Alföld Pro Coop / Vágóné Balla Eszter

Csorba Húsbolt / Csorba Csaba

Alföldi Garabonciás Kft. / Kocsis Pál

Demokratikus Koalíció Kecskeméti Szervezete /
Szõkéné Kopping Rita

Alföldi Vegyesipari Vállalat Kft. – Gyulai László
Apostag Polgármesteri Hivatal / Zakar Zoltán

Dimenzió Borászat / Kovácsné Drabant Katalin és
Kovács András

Aranyhomok Kávézó és Gyorsétterem / Kovács Zsolt

Elektrocenter Kft. / Németh László

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület /
Hamzáné Lakó Judit

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

Astron Kft. / Városi Ferenc és Családja

Európa Jövõje Egyesület / Farkas Gábor

Attila Virágszalon / Boros Attila

Família Tészta Kft.

Autó Univerzál Kft. / Kovács Lajos

Fantázia Virágbolt / Tollasné Szemerédi Ida

Auchan Áruház Kecskemét

Fejedelmi Pékség / Lovas József

Autoflex Knott Kft. / H. Szabó Sándor

Fornetti Kft. / Dr. Szabó József

Autóüveg Kft. / Kerényi György

Fókusz Gimnázium és Szakképzõ Iskola Kecskemét

Bagatell Étterem / Kecskeméti Krisztián

Forma Zóna Sportközpont / Konfár Zoltán

Bácska Gumi Kft. / Balassa Sándor

Free Line Kft. / Király József, Gáspár Zsolt

BKM Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Ig. / Dr. Drozdik Ferenc
Bács-Kiskun Megyei Építészkamara / Borbély Lajos
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal / Kovács Ernõ
Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bácsvíz Zrt. / Kurdi Viktor
Bács-Zöldért Zrt. / Bûdi Zsolt / Gulyás János
Bóra Kft. / Enger Károly / Dejonge Bernadett
A szaloncukrok és más édességek gyártásában jeleskedõ házaspár, már több mint tíz éve az állami intézményekben karácsonyozó gyerekek életét is boldoggá teszi. Az óriási mennyiségû adventi szaloncukor adományuk pedig, bekerült a 120 wojtylás karácsonyi ajándékcsomagjába. Jutott az édességbõl az Élõ Betlehemre
és a fõtéri étkezésekre is.

Gyenes Kertészet / Gyenes István

Cold Clean Kft. / Gáspár Attila

Alfa Szövetség

Algyõi Halászcsárda / Barta László

Tõzsér Judit, a húsz éves Gong Rádió igazgató asszonya jóvoltából, évek óta minden hónapban finom
ebéddel kedveskedik a Wojtyla Ház rászorulóinak. A
legutóübbi elõtti beszélgetésre elkísérte az édesanyja és
férje is. Néhány kedves szóval köszöntötte igazgató aszszony a Wojtyla Ház szegényeit, akiknek elmondta,
hogy ezentúl is szeretettel fogja támogatni õket hónapról-hónapra. A Gong Rádió munkatársai pedig, nagyon kedvesen teljesítették a szegények családok zenei
kívánságát.

Frittmann Borászat / Frittmann István,
Frittmanné Mártika

A kezdetektõl figyelemmel kíséri Haincz József
kecskeméti tanár a helyi Wojtyla Ház szegények
étkeztetését, segítését felvállaló karitatív munkáját,
amit feleségével együtt, különbözõ adományokkal
igyekszik támogatni. Az elmúlt években minden
hónapban feláldozza legalább egy hétvégéjét - a nyári
szünidõben kettõt-hármat is -, hogy újra meg újra
meglepje finom fõztjeivel ezt a sorsközösséget.

Három Gúnár Étterem és Rendezvényház /
Csizmadia László / Csizmadia Ferenc /
Nagybatíz Erzsébet
Harmónia Integrált Szociális Intézmény /
Petrichné Veres Sarolta
Hegede Kertészet / Hegede István

Füredi Képzõ Központ / Füredi András

Hetednapi Adventista Egyház

Fürtös Étterem / Borbényi László, Borbényi István

Himalája Vendéglõ / Kovács Gyula

Gaál György

Hírös Ablak Kft. / Mezõ Róbert

Gallfood Kft. / Borsos Istvánné

Hírös Futár

GalliCoop Zrt. / Garai András
Gedeon Birtok / Varga Ildikó, Varga Árpád
General Central Kft.
Geréby Kúria / Látos Lajos, Szélesi László
Gladiolus Kft. / Bajáki Ede
Gong Rádió- Tõzsér Judit

Csík Zenekar / Csík János
A Hírös Futár Kft. elsõdleges szempontja az ügyfeleik
kiszolgálásának tökéletesítése, hogy a folyamatosan
változó és megújuló piaci igényeknek és speciális elvárásoknak megfeleljenek. Üzletpolitikájuk fõ eleme a
gyors, pontos és megbízható szolgáltatáson túl, a bizalmi ügyintézés. Igény esetén személyre szabott szállítási
feltételeket biztosítanak úgy magányszemélyek, mint a
céges ügyfeleink részére. A Wojtyla Házat évek óta segítik gyors, pontos munkájukkal.
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Hírös B Kft. / Bozóki Lászlóné

Knorr-Bremse Kft. / Bíró Attila
Kodály Intézet / Dr. Nemes László Norbert /
Kéri Laura
Koliken Kft.

Szerencsére mindig vannak ajtók, melyek váratlanul
nyílnak meg a Wojtyla Ház sorsközösségénél. Bozóki
Lászlóné legutóbb is tekintélyes tojásadománnyal segítette az elesett családok étkeztetését. A kunbaracsi
Hírös B Kft. olyan kisvállalkozás, amely saját farmján
állítja elõ és csomagolja kiváló termékeit. Ünnepek idején különösen n agy örömöt okoznak az intézmény
gondozottjainak adományaikkal.

A Wojtyla Ház hosszú évek óta eredményesen mûködik együtt a Vöröskereszt kecskeméti csoportjával. A
nagy múltú karitatív szervezet aktivistái az egyik legaktívabb résztvevõi a jótékonysági akcióknak: rendszeresen osztanak ruhát, tartós élelmiszert, gyümölcsöt a legendás pápáról elnevezett kecskeméti intézményben, ahol többször szerveztek már véradást.

Inner Wheel Club

Tavaly majd két tucat rászorulót örvendeztetett meg
biciklivel a Wojtyla Házba látogató Koligyer Zoltán, a
Koliken Kerékpárgyár tulajdonosa. Az idén ismét küldött 20 gyerekbiciklit a kiskunhalasi cég igazgatója.
Közép-Európa legnagyobb kerékpárgyártója kisteherautóját megpakolva küldte el kollégáját, Birgés Zoltánt, aki percek alatt telepakolta az udvart a kicsiknek
szánt kerékpárokkal. A kétkerekûket a fõplébánia lelkes hittanosai, a dunavecsei gyermekotthon intézményben felnövõ lakói és a kecskeméti Autista Centrum diákjai kapták meg.

Ízfaktor Kft. / Varga László

Konzervgyári konyha / Bácsi Gyula

Izsáki Ezüstgólya Nyugdíjas Klub

Korda Könyvkiadó / Bujdosó Gabriella

Mc Donald's / Héjja János

Jakabszállás Polgármesteri Hivatal / Szabó Mihály

Korona Cukrászda / Suhajda Krisztián,

Jégszilánk Kft. / Gara Mihály

Szervánszki család

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

Júlia Malom Kft.

Kovács Kékfestõ Mûhely / Kovács Miklós

Metro Áruház Kecskemét / Hódi József

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

Kovács Képkeret Bt. / Kovács István

Microsystem Kft. / Varasdi Imre

Kádár Környezetvédelmi Kft. / Kádár László

Kökény Húsbolt / Kökény József

Miga Metál Kft. / Kovács Zoltán, Kovács Zoltánné

Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye /
Dr. Bábel Balázs

Köztársasági Elnöki Hivatal / Dr. Áder János és
Dr. Herczeg Anita

Kardos Uszodatechnika Kft. / Kardos László

Kunbaracs Polgárõrség / Szabó István, Sík Mihály

HolloGasztro Kft. / Holló Tibor
Holtság Ólomüveg / Holtság Károly
Hovány Kft. / Hovány Márton
I & V Kft. / Valaszkay János

Magyarvíz Kft. / Gulyás Miklós
Malom Mozi Kft. / Mogyorós Zoltán
Maspex Olympos Kft. / Várkonyi Vilmos,
Erdõsné Florczak Joanna
Mátyás Király Gyógyszertár /
Steinmetz Györgyné Ildikó

Mizsetáp Kft. / Kollár Csaba, Kollárné Beáta
Modinvest Kft. / Németh Miklós
Mokambo Kft. / Kovács Balázs

Karikás Csárda / Kovács Zoltán

La Verde Pizzéria / Tihanics Tibor

Molnár Fatelep / Molnár Ferenc

Kecel Római Katolikus Plébánia / Burányi Roland

Lengyel Nemzetiségi Települési Önkormányzat /
Polyák József

Nádas Vendéglõ / Szentkúti Gyula

Liza Hotel / Újhelyi Sándor

Nagy Mihály Építõanyag Kereskedés / Nagy Mihály

Kecskemét Polgármesteri Hivatal / Szemereyné
Pataki Klaudia / Mák Kornél / Dr. Szeberényi Gyula
Tamás / Gaál József / Dr. Homoki Tamás
Kecskeméti Baptista Egyesület / Mike Sámuel

LMP / Fejes Ferenc / Kriskó Dávid / Falus Norbert

Nagy Kft. / Nagy András
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
NFP Nonprofit Kft. / Nagypál Sándor

Kecskeméti Csárda / Kullmann Sándor
Kecskeméti Evangélikus Egyházközség / Kis János

Nyárfa Vendéglõ / Pintér László

Kecskeméti Fõplébánia / Dr. Jeney Gábor

Off-Road Bázis Kft.-Frankó János

Kecskeméti Görög Katolikus Egyházközség /
Feczák László
Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet / Szerdi Szilárd
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

Az LMP kecskeméti aktivistái kéthavonta hívják meg a
Wojtyla Ház sorsközösségét egy ebédre. Legutóbb, decemberben az ebéd elõtti beszélgetéskor karácsonyi
szokásaikról meséltek az intézmény gondozottjainak,
mielõtt igen különleges ételt fogyaszthattak a wojtylások: Fejes Ferenc orosz származású felesége, Diána asszony régi orosz recept szerint fõzött rizses csirkéjét.

Kik-For Kft. / Minda Imre

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Kisbugaci Étterem / Vados Csaba

Magyar Kékkereszt Egyesület / Hodánics Tamás

Kisizsáki Templomépítõ Közösség

Magyar Máltai Szeretetszolgálat / Rigóné Kiss Éva

Frankó János izsáki vállalkozóra mindig a legégetõbb
problémák megoldásában számíthatott a Wojtyla Ház.
Amikor teljes felújítás elõtt állt az intézmény, az elsõk
között ajánlotta fel segítségét. A központ világítástechnikáját és az egész épület villamosítását több hónapig
tartó munkával oldotta meg munkatársaival. Az agilis, örökké tevékeny vállalkozó – az óriási adomány
mellett – a mindennapi dolgokról sem feledkezik meg:
az év során többször meleg étellel vendégeli meg a szegény családokat.

Kiskunfélegyházi Malom Kft. / Gulyás István

Magyar Országgyûlés Hivatala / Lezsák Sándor

Olasz Étterem / Caruso Annunziato

Kiss Cuki Kft. / Kiss Zoltán

Magyar Vöröskereszt / Horváth László

Opel Tormási Kft. / Tormási Attila

Kefag Zrt. / Sulyok Ferenc
KÉSZ Holding Zrt. / Varga Mihály, Árvai István
Kígyósi Csárda / Hodován László

KAROL WOJTYLA BARÁTSÁG KÖZPONT

G

6000 Kecskemét, Egressy utca 5.

wojtyla2016jo.qxd

2016.03.04.

11:35

Page 7

WOJTYLA HÁZ
P&P Pékáru Kft. / Polyák Mátyás, Hatvani László
Paksi Atomerõmû Zrt. / Hamvas István
Pál Vendéglõ / Pál László és felesége
Pálmonostora Plébánia / Bajkó Zoltán
Pencz Optika / Pencz Márta
Phoenix Mecano Kft. / Nagy Zoltán
Pintér Mûvek

A Református Egyházközség jó szóval és meleg étellel
is támogatja a Wojtyla Házat. Egyik délelõtt a reformátusok szenvedélybetegeket gondozó Kék Kereszt Egyesülete látogatott el – Hodánics Tamás vezetésével – az
intézménybe. A lelkész elmondta, hogy szívesen jöttek,
mert minden segítséget kérõt örömmel fogad a csoportjuk. Ezután Kuti József lelkész vette át a szót, aki érdekes bibliai történetet hozott. A történet és a tanulság
megbeszélését közös imával zárta a sorsközösség,
majd a Kék Kereszt Egyesület egyik alapító tagja elmondta, hogyan küzdött az alkohollal és hogyan szabadult meg a függõségétõl. A wojtylás szenvedélybetegek is erõt meríthettek a jó példából.

Szentkirályi Szikvíz Kft. / Prikkel Antal
Szigetvári Takarékszövetkezet /
Dunainé Berente Zsuzsa
Szil-Coop Bt. / Szilvási József
Szõlõfürt Vendéglõ / Kis Tibor, Szabó Zoltán
Tanyacsárda Kft. / Garaczi János, Terenyi István,
Polyák Zoltán
Temesvári Család
Tesco Áruház Kecskemét

Rehák Róbert és Családja

Történelmi Vitézi Rend

Raster Stúdió / Simon József

Univer ProCoop Zrt. / Szarka Balázs

Royalsekt Zrt. / Ungor Erik

Univer Product Zrt. / Molitórisz Károly

R&K Kft.
Sarki Csárda / Bugyi András
Sasfészek Étterem / Szilvási József
Sheraton Hotel
Az elmúlt évben kétszer is kedves, régen látott ismerõs
látogatott el a Wojtyla Házba: az intézmény alapítójának özvegye, Pintér Józsefné. Ilona asszony háromfogásos ebéddel érkezett, s elõtte hosszan elbeszélgetett a
gondozottakkal. Szóba kerültek a család tragikus esetei is. Elmesélte, hogy fia elvesztését máig sem tudta feldolgozni, nemrég pedig, szeretett férje elvesztése, csak
tetõzte a szomorúságát. De arra kérte a Jóistent ebéd
elõtti könyörgésében, hogy segítsen meg minden lelki
szenvedõt…
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Sikér Kft. / Blazsik Ferenc
Sodexo Magyarország Kft. / Kovács Szabolcs
Steimetz Györgyné

Vacsi Hús Kft.
Városföld Polgármesteri Hivatal / Veszelka Mihály
Ver-Bau Kft. / Versegi János, Weninger Richárd
Veravillbau Kft.
Viktória Vendéglõ
Vino Étterem / Prikkel László
Zebra Taxi
Zephír Kft.
Zéta Adó Kft. / Kalán Teréz

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
Print 2000 Nyomda Kft. / Kovács András,
Szakálas Tibor
Prima-Protetika Kft. / Szabadi Éva
Pünkösdi Gyülekezet

Ildikó napon évek óta Steinmetz Györgyné Eperjessy Ildikó, a Mátyás Király Gyógyszertár tulajdonosa vendégeli meg a Wojtyla - családot. A visszatérõ, kedves
vendég egyszer már más módon is megörvendeztette a
sorsközösséget: olajfestményeibõl nyílt kiállítás a
Wojtyla Ház elõadótermében.

Sutus Jófalat Vendéglõ / Sutus Endre
Sviag Kft. / Szabó Tibor
Synergic

A könyvelõiroda vezetõje évek óta több alkalommal segítette a Wojtyla Ház mûködését. Gyakran kedveskedett ebéd adománnyal, majd tartós élelmiszerek átadásával gondoskodott a szegényekrõl. Az intézmény
kiadványaink megjelentetésénél is mindig számíthatnak a segítségére.

Zöld NRG-Agent Kft. / Gönczi Imre,
Eörsi-Tóta Gábor
Zwack Unicum Nyrt. / Árvai Andor
További támogatók:

A kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet tagjai az elmúlt
évek minden hónapjában egy ebéddel segítik a
wojtylás sorsközösség tagjait. Legutóbbi látogatásukkor a menü sertéspörkölt volt debreceni módra, rizzsel
és süteménnyel. Ebéd elõtti lelki táplálékkal is szolgáltak, majd vezetõjük, Szendi Szilárd gitározott és énekelt, a gyülekezeti tagok pedig énekeltek. Búcsúzóul
egy kis füzetben Máté evangéliumát adták át minden
Wojtyla Ház családtagnak.

Református Egyházközség

Ilyen még nem volt a Wojtyla Ház életében. Kovács
László, a Synergic Hegesztéstechnika Kft. ügyvezetõ
igazgatója egy teljes hét ebédjét adományozta a sorsközösségnek. A menüsor könnyen elkészíthetõ, laktató
ételekbõl állt, melyek a neves vállalkozó kedvencei is.
Ebéd elõtt a Wojtyla Ház szegényeihez is eljött igazgató, aki elmondta, mivel foglalkozik a cége, milyen újításokat, technikákat készítenek. "Mindent hegesztünk,
ami hegeszthetõ" - mondta végszóként. Az egyhetes
adomány bejelentését tapsviharral köszönték meg a
szegény családok tagjai.

Szabadszállási Takarékszövetkezet
Szalon Pizzéria / Koi Béla
Széchenyi István Vendéglátóipari Szki. / Ács Imre,
Mester László
Szent Család Plébánia / Hatházi Róbert
Szent Miklós templom / Bárkányi Ernõ
Szentkirályi Ásványvíz Kft. / Balogh Levente

TELEFON: 36-76/505-041

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,Burányi Roland,
Domján Andor, Dr. Bálint Anna és Nagy István Elek,
Dr. Horváth Zsolt és felesége, 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 és Családja, Ifj.
Farkas Pál, Farkas Erzsébet, Ferences Imaközösség,
Farkas Ágó, 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 és Családja,
Makány Tamás, 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, Szabados Lilla és Családja, Szigethy Béla,
Tarapcsik Sándor, Tiszavölgyi Gábor és Családja, Váry
Károly, Zsigóné Katalin.
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HÍRESSÉGEK A WOJTYLA HÁZBAN

Fénykeresõk fuvolása
A világ számos országában és idehaza is folyamatosan koncertezõ
Horgas Eszter fuvolamûvész látogatott el február végén a Wojtyla
Házba. Már kedves mosolya is elég
volt ahhoz, hogy a jelenlévõk kis
idõre kizökkenjenek a hétköznapi
gondokból. A gondozottakkal
folytatott beszélgetés során szóba
került az RTL Klubon nemrég futó
Hungary's Got Talent címû mûsora, ahol zsûritagként mondott véleményt a versenyzõkrõl. A mûvésznõ szerint, örömteli, hogy milyen sok tehetséges fiatal él ebben

az országban. Horgas Eszter õszintén beszélt életének nehéz idõszakairól is. Amikor elvált a férjétõl,
egyedül maradt hét hónapos és
hét éves kislányaival. A Wojtyla
gondozottjainak azt tanácsolta,
hogy ha nagy a baj, mindig gondoljanak a szeretteikre, s a gödör legaljáról is a fényt keressék. Végezetül Eszter meglepte a sorsközösséget: táskája mélyérõl elõvette
aranyfuvoláját és vastapsot ingerlõ
dallamokat rögtönzött rajta. Felvételünk az ebédosztás elõtt készült
a szõke mûvésznõrõl.

Jókedvet hozott
Csonka András színmûvész
egy ködös január végi napon látogatott el a Wojtyla Házba. És a
szomorkás idõ gyorsan derûsre
változott, hiszen jókedv árasztotta el az egész intézményt.
Pici becenevét és népszerûségét a Família Kft. címû televíziós szereplésének köszönheti.
A pódiumvendég õszintén beszélt arról, hogy milyen nehezen tudta feldolgozni édesanyja elvesztését. Szerencsére ba-

Csodás gyógyulás

Humorista, költõ, zeneszerzõ,
színész, dalszövegíró, buddhista pap… Vagy egyfajta polihisztor Laár András, a KFT
együttes és a L'art pour L'art
Társulat alapító tagja, aki
ugyancsak ellátogatott a
Wojtyla Házba, országos szinten követendõ példának
mondva az intézmény munkáját. Nagyon fontos, hogy legyenek az embereknek céljaik –
hangsúlyozta a híresség –, és
képesek legyenek saját életü-

ket jó irányba fordítani. Ez hamarabb megtörténhet, ha valaki megfogja a kezüket. Ugyanakkor szükség van a hitre. Laár
is megtalálta a lelki nyugalomhoz vezetõ utat. Állítása szerint a spiritualitásnak köszönheti, hogy csodálatos módon
kigyógyult a kínzó porckorongsérvébõl. Természetesen
megszólalt Besenyõ Pista bácsi hangján és elõadott egy
slágeregyveleget, és mindenki
együtt énekelt vele.

Kedves és szép

rátai mellette álltak, igyekeztek
másfelé terelni a gondolatait.
Felváltva kerültek szóba szomorú és vidám témák, majd a
beszélgetés végén Csonka András dalra fakadt, jókedvvel ajándékozva meg a Wojtyla Ház
sorsközösségét. Az Állj meg kislány és a Ding-dong címû slágereket most is nagy tetszéssel fogadta hallgatósága, többen kívülrõl fújták vele, sõt páran
táncra is perdültek.
Szinetár Dóra színésznõrõl –
amikor a Wojtyla Házban vendégeskedett – mindenki megállapíthatta, hogy tehetséges,
népszerû, kedves és nagyon
szép. A Budapesti Operettszínház remek mûvésze a korai sikereirõl vallott a wojtylás sorsközösségnek, sõt életének nehezebb szakaszait is felidézte a
beszélgetés során. Mint mondta, kétszer vált el. A szakítások
sok álmatlan éjszakát okoztak
számára, fõleg akkor, amikor a

www.facebook.com/wojtylahazkecskemet

bulvársajtó is „keresztre feszítette”.
Érdekes módon, a mûvésznõ
az utóbbi idõben egyre nagyobb indíttatást érez a jótékonykodásra. Most az éhezõ
gyerekek helyzetének jobbításáért fáradozik több zenésztársával együtt, jótékonysági koncerteket szervezve. A szép színésznõ a Wojtyla Ház gondozottjainak ismert slágereket
adott elõ, sõt meg is énekeltette a jelenlévõket.

