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Kecskemétre látogatott feb-
ruárban Jerzy Snopek, a 
Lengyel Köztársaság magyar-
országi nagykövete. A diplo-
mata koszorút helyezett el 
Szent II. János Pál pápa szob-
ránál a Wojtyla Ház előtt, 
majd az intézmény alapító 
igazgatójával, Farkas P.  Jó-
zseffel közösen leleplezte 
a népkonyha falán elhelye-
zett lengyel-magyar barátság 
háza emléktáblát. A gránitla-
pon a legendás pápa egyik 
gondolata olvasható: „Mo-
solyod, mely szívből fakad… 
Az igaz barátság látható jele, 
hintsd be a világot egészen 
vele.”

 Jerzy Snopek avatóbeszé-
dében hangoztatta: – Ennek 
a nagyszerű barátság köz-
pontnak az égi patrónusa 

hazájában kü-
lönleges tiszte-
letnek örvend. 
A lengyelek, bár 
sok kérdésben 
különböző néze-
tet vallanak, ab-
ban kétségkívül 
e g y e t é r t e n e k , 
hogy javarészt 
éppen a lengyel 
pápának köszön-
hetnek két rend-
kívüli értéket: az 
emberi méltósá-
got és a szabad-
ságot.

(Folytatás 
a 2. oldalon!)

Nagyköveti látogatás

Mint csetlő-botló, e földi va-
lóságunkban helyét, szerepét 
kereső kisember fürkésszük 
Isten nekünk szánt akaratát, 
miközben Szentlélekkel feltöl-
tekezve, az Úr által kijelölt kes-
keny úton járva töretlenül hajt 
bennünket a jó cselekedetek 
iránti vágy.  A szegény, elesett 
családok mindennapi étkezte-
tését, lelki istápolását felvállaló 
intézményünk tizenkettedik 
esztendeje működik, fejlődik. 
Így év elején természetesen a 
hálaadásnak juttat legfőbb sze-
repet a Wojtyla Ház, dicsőítve 
az Urat és köszönet mondva a 
mi égi patrónusunknak, Szent 
II. János Pál pápának a közben-

járásáért. Minden áldott nap 
érezzük, hogy oltalmazó karok 
ölelik át a mi kis népkonyhán-
kat, amit annak idején Isten 
hűséges szolgálójáról, a lengyel 
származású Karol Wojtyláról, 
vagyis az időközben szentté 
avatott II. János Pál pápáról ne-
veztünk el.

Engedje meg a Kedves Ol-
vasó, hogy most idei fejleszté-
seink néhány eleméről adjak 
számot. Hazánk köztársasági 
elnöke, Áder János és kedves 
felesége vállalásával rövidesen 
napelemek kerülnek szociá-

lis intézményünk tetőszerke-
zetére, melynek segítségével 
korszerűsödik intézményünk 
energiaellátása. Jó eséllyel meg 
tudjuk újítani a konyha és a 
Pintér József terem padlóbur-
kolatát, hat elhasználódott, régi 
ajtót újakra cserélünk. Négy-
száz literes mélyhűtő beszerzé-
sére nyílik hamarosan lehető-
ségünk. Rövidesen kétszáz új 
mély és lapos tányért fogunk 
elhelyezni konyhánk polcain. 
A hideg télen a kazánunk is 
rosszul teljesített. Az állandó ja-
vítgatást csak kazáncsere oldja 

meg. A vízmelegítő bojlerünk is 
elromlott, azonnal cserélni kell. 
Az esztendő folyamán egy szo-
borkompozíciót is készülünk 
felavatni a Wojtyla téren, ami 
hűen utal törekvéseinkre, nép-
konyhánk nehézségekkel, kihí-
vásokkal teli, de lelkünket simo-
gató mindennapos missziójára. 
Sok kisebb-nagyobb fejlesztés 
várható még idén, melyek fő 
üzenete és mondanivalója, 
hogy Szent II. János pápát sze-
reti az Úr, mi pedig az Urat, és 
„Tudjuk azt is, hogy akik Istent 
szeretik, azoknak minden ja-
vukra válik…” (Róma 8,28)

Farkas P. József
alapító igazgató

Idei tennivalóink
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A barátság szép jelei
Az évszázados múltban gyöke-
rező lengyel-magyar barátság, 
egyben a két nép összefogá-
sának nagyköveteként, igaz 
barátként érkeztem újra Kecs-
kemétre – fogalmazott Ewa 
Filipiak lengyel parlamenti 
képviselő, Wadowice (Szent 
II. János Pál pápa szülővárosa) 
korábbi polgármestere, ami-
kor legutóbb ismét ellátogatott 
a kecskeméti Karol Wojtyla Ba-
rátság Központba.

Ewa asszony annak idején 
tevékeny részt vállalt a nép-
konyha megalapításának folya-
matában, majd polgármester-
sége alatt jött létre Kecskemét 
és Wadowice testvérvárosi 
együttműködése. A lengyel 
vendéget városházi hivatalá-
ban fogadta Szemereyné Pata-
ki Klaudia, Kecskemét polgár-
mestere.

Ezt követően a lengyel-ma-
gyar barátság tölgyfájánál, 
a Katona József téren nagy-
számú érdeklődő előtt Ewa 
Filipiak arra emlékeztetett, 
hogy éppen tíz esztendővel 
ezelőtt járt Wadowicében egy 
kecskeméti küldöttség Farkas 
P. József vezetésével. Akkor 

emlékül egy tölgyfa csemetét 
nyújtott át neki ajándékba, 
mely időközben erős gyökeret 
eresztett nálunk, s mára nagy-
gyá terebélyesedett. Ebből az 
alkalomból emlékkövet avat-
tak a helyszínen, melynek üze-
netét Stanisław Worcell len-
gyel politikai gondolkodótól 
kölcsönözték: „Magyarország 
és Lengyelország két örökéle-
tű tölgy, melyek külön törzset 
növesztettek, de gyökereik a 
föld alatt messze futnak, össze-
kapcsolódtak és láthatatlanul 
egybefonódtak. Ezért egyik-

nek léte és erőteljessége a má-
sik életének és egészségének 
feltétele.” 

A koszorúzásokat követően, 
a programsorozat utolsó állo-
másaként az ünneplő közön-
ség átvonult a Wojtyla Házhoz, 
ahol együtt elevenítették fel 
múltbeli közös emlékeiket. 
Fáradozásuk eredményeként 
jött létre egy kis lengyel szi-
get Kecskemét belvárosában, 
melyet ma a Karol Wojtyla Ba-
rátság Központ népkonyhája, 
a Wojtyla tér és a Wadowice 
utca együttesen fémjelez.

Nagyköveti 
látogatás
(Folytatás az 1. oldalról!)

Az ünnepségen és az azt kö-
vető megbeszélésen a Wojtyla 
Ház vezetősége, illetve Jerzy 
Snopek nagykövet és felesé-
ge mellett részt vett többek 
között dr. Zombor Gábor és 
dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő, Hörcsök Imre ön-
kormányzati képviselő, Sulyok 
Ferenc, a Kefag Zrt. vezérigaz-
gatója, dr. Magyar Gábor, a 
Kiskunsági Nemzeti Park igaz-
gatóhelyettese, Gulyás János, a 
Bács-Zöldért Zrt. kereskedelmi 
igazgatója. A vendégek kötet-
len beszélgetés keretében szó-
ba hozták lengyel vonatkozású 
élményeiket, ezt követően Far-
kas P. József beszámolt a Wojty-
la Ház működésének megkez-
dése óta eltelt több mint tíz 
esztendő egyes kiemelkedő 
fejleményeiről. Egyebek mel-
lett említette az épület teljes 
körű rekonstrukcióját cégek, 
magánszemélyek bevonásával, 
a Wadowice utca és Wojtyla 
tér elnevezések létrejöttét, 
a Wadowicével kialakított 
testvérvárosi kapcsolatot, a 
magyar-lengyel barátság fájá-
nak történetét, Ewa Filipiak 
lengyel parlamenti képviselő 
– Wadowice egykori polgár-
mestere – tavalyi kecskeméti 
látogatását.

Molnár Zoltán intézmény-
vezető képes bemutatójában 
ízelítőt adott a népkonyha éle-
tében különös jelentőséggel 
bíró eseményekről, nevezetes 
alkalmakról, mint például Mar-
cin Sokolowski lengyel konzul, 
Joanna Stempinska és Roman 
Kowalski korábbi lengyel nagy-
követek, Elzbieta Modzelews-
ka lengyel származású színházi 
rendező vagy éppen Mateusz 
Klinowski, a jelenlegi wadowi-
cei polgármester Wojtyla Ház-
ban tett látogatásáról.

A diplomata és hitvese végül 
a népkonyha ebédlőjében kö-
szöntötte az intézmény sors-
közösségét, majd az ebédosz-
tásban is részt vettek a jeles 
vendégek. 

Wadowicei vendég

Az elmúlt nyáron Kecskemé-
ten járt Mateusz Klinowski, 
Wadowice polgármestere. A 
városházi megbeszéléseket kö-
vetően Farkas P. József, a Karol 
Wojtyla Barátság Központ ala-
pító igazgatója fogadta a len-
gyel testvérváros első emberét.

Mateusz Klinowski kijelen-
tette: kivételes örömöt jelent 

számára abban az intézmény-
ben megfordulni, melynek 
megalapításáért városvezető 
elődei is fáradoztak. A nagy 
múltra visszatekintő kapcso-
lat révén sokat hallott otthon 
a kecskeméti népkonyháról, 
mely az év 365 napján 120 
rászorulónak biztosít ingyene-
sen meleg ételt.

Molnár Zoltán intézmény-
vezető részletesen bemutatta 
a lengyel vendégnek a nép-
konyha tevékenységét. Beszélt 
annak spirituális, kulturális, 
közösségépítő szerepéről, si-
kereiről, nehézségeiről.

Mateusz Klinowski elmond-
ta, hogy Wadowicében is van 
ma már hasonló intézmény, 
amit az ottani katolikus közös-
ség működtet a helyi önkor-
mányzat anyagi támogatásával, 
szintén 100-120 rászorulót 
gondozva. Polgármesterként 
rendszeresen meglátogatja az 
intézményt, utána mondják is 
neki a gondozottak az utcán: 
jöjjön még gyakrabban, mert 
ha tudnak az érkezéséről, min-
dig jobb kosztot szolgálnak fel. 
Búcsúzásul Mateusz Klinowski 
baráti látogatásra invitálta Wa-
dowicébe Farkas P. Józsefet, a 
Karol Wojtyla Barátság Köz-
pont alapító igazgatóját.
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Nagylelkű adomány
Herczegh Anita meghívására 
– aki korábban már kétszer is 
felkereste a kecskeméti nép-
konyhát –, wojtylás delegáció 
tett viszontlátogatást az elmúlt 
év végén a Sándor palotában 
(felvételünkön).

A baráti beszélgetés során 
szó esett arról, hogy a támo-
gatásoknak köszönhetően, 
mi minden megújulhatott az 
elmúlt hónapokban a Wojtyla 
Házban. Szóba került a nép-
konyha vezetőinek régi álma, a 
napkollektor is, ami jelentősen 
csökkenthetné a rezsiköltsé-
geket, hiszen  az előzetes szá-
mítások szerint, a berendezés 

által termelt energia fedezné 
az intézmény energia szükség-
leteit.

Herczegh Anita akkor ígére-
tet tett arra, hogy megpróbál 
segíteni. Sikerült is. Miután a 
wojtylások minden kért papírt 
benyújtottak, nemrég jött a jó 
hír: maga Áder János és fele-
sége vállalta fel a költségeket. 
Az összeget már át is utalták. 
A napkollektorokat az engedé-
lyek meglétét követően, hama-
rosan felszerelhetik a Wojtyla 
Ház tetőszerkezetére. Az ünne-
pélyes átadásra személyesen 
látogat majd el a köztársasági 
elnök és felesége.

Apostoli nuncius
Dr. Pintér Gábor címzetes 
érseket, Belorusszia apostoli 
nunciusát (pápai nagykövetét) 
fogadták a  Wojtyla Házban 
a közelmúltban. A szentszé-
ki diplomata az ebédlőben 
köszöntötte a szociális intéz-
mény gondozottait és velük 
együtt megtekintette az SOS 
Gyermekfalu alkalmi színtár-
sulatának előadását. Ezután 
nyilvános beszélgetést folyta-

tott Farkas P. Józseffel, a nép-
konyha alapító igazgatójával.

– Kezdetektől fogva figye-
lemmel kísérem az intézmény 
fejlődését, sorsát, a 11 éve el-
indított gondolat és munka 
fantasztikus beteljesedését – 
mondta a vendég. – Manapság 
nem csak a városban és megyé-
ben, de nyugodtan állíthatjuk, 
az egész országban, sőt hatá-
rainkon túl is sokan ismerik 

a Wojtyla Ház 
nevét, tevé-
kenységét. Há-
lát adhatunk 
Istennek, hogy 
ez a műve – 
sok jóakaratú 
emberen ke-
resztül – idáig 
fejlődhetett.

A közös 
program ebéd-
osztással foly-
tatódott. 

Érseki vizit

A Wojtyla Ház alapítói között 
ott volt dr. Bábel Balázs Ka-
locsa-Kecskemét érseke is, 
aki mindmáig rendszeresen 
támogatja és látogatja a köz-
pontot. Itt járt Mária Magdol-
na ünnepén is, bőkezű élel-
miszer ajándékokkal érkezve, 
majd leleplezte Brzózka Ma-
rek szobrászművész (magyar 
anya és lengyel apa gyerme-
ke) Totus Tuus feliratú, a ház 
piciny kertjében felállított 
fémszobrát (felvételünkön).

Az érsek atya meleg szavak-
kal emlékezett II. János Pál-
ra, majd a szoboravatás után 

rövid előadást tartott Mária 
Magdolnáról, hangsúlyozva, 
hogy ő látta először a feltá-
madt Jézust, s ő az igaz bűnbá-
nat, az isteni irgalomba vetett 
mély hit példája számunkra.

– Az Istent szeretőknek 
minden javára válik, még a 
megbánt bűn is – mutatott 
rá a metropolita. – Az irgal-
masság kötelességünk, de ha 
csak lehet, tegyünk kötelessé-
günkön felül is. Itt elsősorban 
a rászorulók megsegítésére 
gondolok, amiben kiteljese-
dő, követendő példaként em-
líthető a Wojtyla Ház.

Együtt a városvezetéssel
Szemereyné Pataki 
Klaudia, Kecskemét 
polgármestere és 
Gaál József alpol-
gármester legutóbbi 
látogatásuk alkal-
mával a Wojtyla Ház 
munkatársainak be-
számolóiból tájéko-
zódhattak a szociális 
intézmény minden-
napi életéről, elért eredmé-
nyeiről, feladatairól, gazdasági 
helyzetéről, a jövő kihívásairól. 

A polgármester szerint a 
Wojtyla Ház egyik kinyújtott 
keze a városnak, ahol értékte-
remtő közösséget építenek. 
Fontosnak tartotta megismer-
ni az itt megforduló rászorulók 
igényeit, hogy ezeket figyelem-
be tudják venni szociális prog-
ramjaik kialakításánál.

Kecskemét első embere az 
ebédlőben személyesen is 
találkozott a népkonyha sors-

közösségével. Hangsúlyozta: 
annak ellenére, hogy nincs 
jelen mindennap a népkony-
ha életében, év közben folya-
matosan figyelemmel kíséri 
a Wojtyla Ház sorsát. Örömét 
fejezte ki, hogy a gondozottak 
otthonra találtak itt, és olyan 
gondoskodó szeretetközössé-
get alkotnak, amelynek tagjai 
egymást is segítik. Ételosztás 
előtt többen fordultak hozzá 
kéréseikkel, vagy csak elmond-
ták neki, miért szorulnak rá 
mások segítségére.
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A Wojtyla Háznak mindig ko-
moly erőfeszítést jelentett 
az évi hatmilliós intézmény 
fenntartási költségek fedezeté-
nek megteremtése.  Ebben az 
erőfeszítésben legnagyobb tá-
mogatónk Kecskemét Önkor-
mányzata. A város másfél mil-
lió forinttal segítette a Wojtyla 
Ház működését tavaly. Ugyan-
akkor az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt., az Autoflex-Knott 
Kft., a Kádár Környezetvédel-
mi Kft., az OTP Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatósága, a Bácsvíz 
Zrt., a Magyarvíz Kft., a Pintér 
Művek szintén jelentős segítsé-
get nyújt az intézményfenntar-
tásra évről évre.

A cégek mellett sok-sok ma-
gánszemély segített abban, 
hogy az elmúlt években sike-
rült zavartalanul működtetni 
a szegények gondozására, ét-
keztetésére létrehozott intéz-
ményt. A Wojtyla Ház 2016-ban 
is a törvényi előírások betartá-
sával, mindig határidőre tudta 
fizetni költségszámláit, a mun-
kabéreket és járulékokat. Hatá-
ridőre eleget tett könyvelési, 
bevallási és adófizetési kötele-
zettségeinek. A legfontosabb 
karbantartási, felújítási, állag-
megóvási feladatait folyama-
tosan elvégezte. A támogatás 
lehetővé tette, hogy a várat-
lanul felmerült problémákat, 
káreseteket is tudtuk kezelni, 

miközben teljesíthettük leg-
fontosabb feladatunkat: a min-
dennapi népkonyhai étkezte-
tést 120 szegény embernek. A 
munkatársaink is sok önkéntes 
munkát vállaltak, hogy az ün-
nepeken és a munkaszüneti na-

pokon is meleg ételt kapjanak 
a rászorulók. 

Kiemelt feladatunknak te-
kintjük az étkeztetés mellett, 
hogy a gondozottakat olyan 
társadalmilag hasznos tevé-
kenységekbe is bevonjuk, amik 
szebbé teszik a városi környe-
zetet. A közös köztéri munkák 
– a városi szakrális emlékhelye-

inek, a Barátok temploma mel-
letti Rom-kertnek, a műkert-
városi kápolna környékének 
takarítása, gondozása – során 
igényesebbé váltak gondozott-
jaink lakókörnyezetük iránt, és 
a társadalom hasznos, önellátó 

tagjaiként alkalmassá válhat-
nak a munkaerő piaci helytál-
lásra. 

Rendszeresen tájékoztatja 
gondozottjainkat a Munkaügyi 
Központ a hivatal nyújtotta 
szolgáltatásokról, a képzési- és 
közmunkaprogramokról. Több 
gondozottunk el is tudott he-
lyezkedni, igaz, leginkább köz-

munkásként. Továbbra is biz-
tosítottunk nekik meleg ételt, 
így ki tudták fizetni a rezsikölt-
ségeiket és lakbérüket. 

Tavaly is sok időt fordítot-
tunk a szociális, mentális, 
egészségügyi, kulturális prog-
ramok megszervezésére. Az 
ANTSZ és a Fehér Kereszt 
tanulságos filmvetítései, az 
egészségügyi előadások, a 
csoportos szűrővizsgálatok 
ugyancsak gyakoriak sorskö-
zösségünkben. 2016-ban is 
családias, szerethető közösség-
ben igyekeztünk lebonyolítani 
a programokat, amiknek része 
volt a havi születésnaposok 
köszöntése, megemlékezés az 
országos ünnepekről, színházi, 
cirkuszi előadások, kiállítások 
látogatása. Az évtizedes ha-
gyományt folytatva, intézmé-
nyünk felvállalta, hogy munka-
társaink a hozzátartozó nélkül 
elhunyt rászorulókat – szoci-
ális temetésükön – elkísérik 
utolsó útjukra. 

Köszönjük minden támoga-
tónknak, hogy segítségükkel 
megvalósíthattuk a szegénye-
ket segítő, felzárkóztató prog-
ramjainkat, és az év minden 
napján, összesen mintegy 
negyvenezer adag meleg ételt 
kioszthattunk a nélkülözők-
nek! 

Pásztor Jolán
alapító tag                                                   

Együtt, egymásért

Elérhetőségeink: 
Karol Wojtyla Barátság Központ

6000 Kecskemét, Egressy utca 5.
(A rendőr-főkapitányság 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

WOJTYLA HÁZ
A kecskeméti Karol Wojtyla  

Barátság Központ periodikája
Felelős kiadó:  

Farkas P. József igazgató
Felelős szerkesztő: Koloh Elek

Nyomdai munkák:  
Print 2000 Nyomda

Felelős vezető: Kovács András

Hogyan segíthet nekünk?
A legfontosabb talán az, hogy 
imáikban emlékezzenek meg 
rólunk. De úgy is segíthet 
bárki, hogy önkéntesként 
munkát vállal a Wojtyla Ház-
ban. Ha valaki egyszerűbb-
nek találja, hogy pénzzel 
támogat bennünket, erre is 
megvan a mód. A következő 
bankszámlaszámra lehet tá-
mogatást átutalni: 50800128-
15420992. Az adományról 
kiállított igazolásunk ráfor-
dításként elszámolható. Akik 
az adójuk 1  százalékával 
szeretnének bennünket se-
gíteni, azoknak a Szenteste 
Alapítvány intézményünket 
segítő szervezet adószámát 
adjuk meg: 18347982-1-03. 

Sokan háztartási gépekkel, 
ételekkel, élelmiszerekkel, 
konzervekkel próbálnak a se-
gítségünkre lenni. Őket arra 

kérjük, hogy az Egressy utca 
5. szám alá hozzák a felaján-
lásukat. Vannak olyanok is, 

akik rendszeresen, havonta 
kötelezettséget vállalnak egy-
egy ebédeltetési napra. Az ő 
rendszeres áldozatuk építi 
azt a karitatív művet, amelyet 
II. János Pál pápa eszmeisé-
gét, evangéliumát követve 
hoztunk létre Kecskeméten. 
Örülünk azoknak a kezdemé-
nyezéseknek is, amikor valaki 
naponta egy embernek egy 
vagy néhány napi étkezését 
tudja csak támogatni, de már 
maga a szándék is öröm a szí-
vünknek.

Kérünk és hívunk minden-
kit, legyen a munkatársunk, 
legyen ennek a közösségnek 
aktív tagja és segítsen, hogy 
mi is tudjunk segíteni!
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titkarsag@civilnaplo.hu – www.civilnaplo.hu

Támogatóink
(A teljesség igénye nélkül!)

Akasztói Halászcsárda / Szabó József
Akker-Plus Kft. / Endrődi Ferenc

Alfa Szövetség
Alföld Pro Coop / Vágóné Balla Eszter
Alföldi Garabonciás Kft. / Kocsis Pál

Alföldi Régió Magazin/ Zimacsek Márta
Alföldi Vegyesipari Vállalat Kft. / Gyulai László

Algyői Halászcsárda / Barta László
Apostag Polgármesteri Hivatal / Zakar Zoltán

Aranyhomok Kávézó és Gyorsétterem  
/ Kovács Zsolt

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület  
/ Hamzáné Lakó Judit

Astron Kft. / Városi Ferenc és Családja
Attila Virágszalon / Boros Attila

Auchan Áruház Kecskemét
Aurin Leánykar

A Durányik László karnagy vezette Aurin Leánykar 
gyakran teszi emlékezetessé a Wojtyla Ház ünnepe-
it. A Kodály Iskola világhírű kórusa mindig az ese-
ményhez leginkább illő műsorral örvendezteti meg 
a szegényeket. Felvételünk a házszentelésen készült.  

Autizmus Centrum Kecskemét
Autó Univerzál Kft. / Kovács Lajos

Autoflex Knott Kft. / H. Szabó Sándor
Autóüveg Kft. / Kerényi György

Bácska Gumi Kft. / Balassa Sándor
Bács-Kiskun Megyei Építészkamara / Borbély Lajos
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal / Kovács Ernő

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Bácsvíz Zrt. / Kurdi Viktor

Kurdi Viktor ebédosztás közben
Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója 
széleskörűen gazdagítja gondozottaink élményvi-
lágát azáltal, hogy hozzájárulásával szegényeink 
előtt megnyílnak a közművállalat telephelyeinek 
kapui. Rászorulóink már közelről is szemügyre ve-
hették a víztisztítás folyamatát, és a cég támogatá-
sával különféle vizes élőhelyekre juthattak el. Ezen 
felül Kurdi Viktor a Wojtyla Ház szociális étkeztetési 
programját is bőkezűen támogatja.

Bács-Zöldért Zrt. / Bűdi Zsolt, Gulyás János
Bagatell Étterem / Kecskeméti Krisztián

Bakos és Társa Kft. / Bakos Tamás
Balogh Tészta Kft. / Balogh László, Szöllősi Gabriella

Barátok Együttes
Bekő Tours / Bekő József

BKM Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Ig. / Dr. Drozdik Ferenc

Bóra Kft. / Enger Károly, Dejonge Bernadett
Bosch Elektronic / Fodor Attila

Center Computer Kft. / Major Norbert

A Center Computer Kft. vezetője, Major Norbert az 
év során több alkalommal támogatta a rászorulók 
étkeztetését. Többször lepte meg számítógéppel sors-
közösségünket. Legutóbb pedig teljesítette a Wojtyla 
Ház régi vágyát: projektort adományozott az intéz-
ménynek. Sokat használjuk ezt a korszerű technikai 
eszközt, hiszen hetente 2-3 előadó is szeretné látvá-
nyosabbá, érdekesebbé tenni az előadását, de eddig 
mindig kölcsön projektorral kellett megoldanunk a 
vetítéseket. Felvételünkön dr. Somlai György és Var-
ga Brigitta állítja be a projektort.

Charolais Kft. / Bujdosó Márton
Chicken-Food Kft. / Héjjas János

Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat  
/ Radics Kálmán

Cold Clean Kft. / Gáspár Attila
Consol Trade Kft. / Fábián János

Csalánosi Csárda / Radványi Barna
Cseh Pékség Kft. / Cseh Zoltán

Csík Zenekar / Csík János
Csillag Vendéglő / Rabi Illés

Csorba Húsbolt / Csorba Csaba
Dabas Város Önkormányzata / Kőszegi Zoltán

Demokratikus Koalíció Kecskeméti Szervezete /
Szőkéné Kopping Rita

Dimenzió Borászat / Kovácsné Drabant Katalin 
és Kovács András

Dominó Kft. / Nagy Sándor
Elektrocenter Kft. / Németh László

Első Magyar Fehérasztal Lovagrend / Bojtor Tibor, 
Bodor István

Építő Simon Kft. / Simon Bence
Európa Jövője Egyesület / Farkas Gábor

Família Tészta Kft.
Fantázia Virágbolt / Tollasné Szemerédi Ida

Fejedelmi Pékség / Lovas József
Félegyházi Pékség / Gulyás István

Intézményünket megalakulása óta naponta látja el 
friss kenyérrel a Félegyházi Pékség. Tizenegy éve Gu-
lyás István tulajdonos a déli ebédhez elfogyasztott ke-
nyéren kívül biztosítja a rendezvényekhez szükséges 
finomságokat is. Máskor kályhavásárlással segítette 
a szegényeket, de a Wojtyla Ház szerszámos kamrá-
jának megépítését is jelentős összeggel támogatta. 
Akkor is a segítségünkre volt, amikor a kilenc napos 
főtéri étkeztetéskor megemelt mennyiségű kenyeret 
kértünk a város szegényeinek táplálására. Felvéte-
lünkön a Félegyházi Pékség ünnepre sütött gyönyö-
rű kenyerei láthatók a Wojtyla Ház augusztus 20-ai 
ünnepségén.  

Fodor Cukrászda
FormaZona Sportközpont / Konfár Zoltán

Fornetti Kft. / Dr. Szabó József
Free Line Kft. / Király József, Gáspár Zsolt

Frittmann Borászat / Frittmann István,  
Frittmanné Mártika

Füredi Képző Központ / Füredi András,  
Horváth Imre

Fürtös Étterem / Borbényi László, Borbényi István
Gaál György

Gallfood Kft. / Borsos Istvánné
GalliCoop Zrt. / Garai András

Gedeon Birtok / Varga Ildikó, Varga Árpád
Gemino Kft. / Gáspár Illés

General Central Kft.
Geréby Kúria / Látos Lajos, Szélesi László

Gladiolus Kft. / Bajáki Ede
Gong Rádió / Tőzsér Judit

Görög Helyi Kisebbségi Önkormányzat
Graboplast Zrt. / Jancsó Péter

Granada Hotel / Bárdi Sándorné, Nagy Róbert
Gyenes Kertészet / Gyenes István

Gyermelyi Zrt. / Tóth Béla
Haincz József és felesége, Zimay Zsuzsanna

Hamiló Pékség és Cukrászat / Marton Zoltán
Harmónia Integrált Szociális Intézmény  

/ Petrichné Veres Sarolta
Három Gúnár Étterem és Rendezvényház  

/ Csizmadia László, Csizmadia Ferenc,  
Nagybatíz Erzsébet

Hegede Kertészet / Hegede István
Hegedűs Együttes

Helvécia-Köncsög Vadásztársaság / Dr. Szigethy Béla
Hetednapi Adventista Egyház

Himalája Vendéglő / Kovács Gyula
Hírös Ablak Kft. / Mező Róbert
Hírös B Kft. / Bozóki Lászlóné

Hírös Futár
Hírös Képző / Miklós Endre

Hit és Sport Alapítvány
HolloGasztro Kft. / Holló Tibor

Holló Tibor segítsége és áldozatvállalása nélkül ne-
hezen szervezné meg a főtéri ételosztást a Wojtyla 
Ház. A több mint tízéves jótékonysági akción a Hol-
lóGasztro Kft. biztosítja mindig ingyenesen az étkez-
tetéshez szükséges padokat és asztalokat. Év közben 
több alkalommal hozott ebédet is a Wojtyla Ház gon-
dozottjainak. A főtéren pedig már egy évtizede, min-
den szilveszterkor Holló Tibor látja vendégül a város 
rászorulóit a magyar konyha remekeivel.  
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Holtság Ólomüveg / Holtság Károly
Hovány Kft. / Hovány Márton

I & V Kft. / Valaszkay János
Inner Wheel Club

Ízfaktor Kft. / Varga László
Izsák Polgármesteri Hivatal

Izsáki Ezüstgólya Nyugdíjas Klub
Izsáki Házitészta / Juhász Sándorné

Jakabszállás Polgármesteri Hivatal / Szabó Mihály
Jakó Cukrászda / Jakó Anna

Jégszilánk Kft. / Gara Mihály
Jobbik Magyarországért Mozgalom

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

Kádár Környezetvédelmi Kft. / Kádár László
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye  

/ Dr. Bábel Balázs
Kardos Uszodatechnika Kft. / Kardos László

Kardos László, a kecskeméti Kardos Uszoda- és Víz-
technika Kft. tulajdonos ügyvezetője vallja: adni 
jobb, mint kapni, vagyis akinek több adatott az 
életben, juttasson belőle hátrányosabb helyzetű em-
bertársainak. Személy szerint azért csatlakozott a 
Wojtyla Ház támogatóinak sorába, mert úgy tapasz-
talja, felajánlása valóban eljut azokhoz, akiknek 
ténylegesen szánja. Háromhavonta egy-egy ebédfel-
ajánlással tiszteli meg népkonyhánk sorsközösségét 
a nagylelkű cégvezető. A képen Kardos László és csa-
ládja látható.

Karikás Csárda / Kovács Zoltán
Kecel Római Katolikus Plébánia / Burányi Roland

Kecskemét Polgármesteri Hivatal / Szemereyné 
Pataki Klaudia / Mák Kornél / Dr. Szeberényi Gyula 

Tamás / Gaál József / Dr. Homoki Tamás
Kecskemétfilm Kft. / Mikulás Ferenc

Kecskeméti Baptista Egyesület / Mike Sámuel
Kecskeméti Csárda

Kecskeméti Evangélikus Egyházközség / Kis János
Kecskeméti Főplébánia / Dr. Jeney Gábor

A Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia plébá-
nosa, dr. Jeney Gábor a kezdetek óta lelki vezetője 
az intézménynek. A hagyományos vízkereszt idei 
házszenteléssel veszi kezdetét az atya éves wojtylás 
szolgálata, amely a karácsonyi étkeztetéssel zárul. 
Persze a lelki táplálék mellett évközben gyakran ven-
dégei a gondozottak a főplébániának ebédosztáskor 
is. Ha a Katolikus Karitasz adományhoz jut, soha 
nem feledkezik meg a wojtylásokról. A főplébánia 
jelentős támogatással segítette a ház kishaszongép-
járművének megvásárlását is.  

Kecskeméti Görög Katolikus Egyházközség  
/ Feczák László

Kecskeméti Írói Közösség

Csalánosi Csárda

Kecskemét nyugati kapujában helyezkedik el a Csalá-
nosi Csárda. Tulajdonosa, Radványi Barna évek óta 
legalább négy alkalommal meleg étellel látja el a Ka-
rol Wojtyla Barátság Központ gondozottait. Ráadá-
sul közkívánatra főznek a rászorulóknak; vagyis azt, 
amit ők „rendelnek” – mintha étteremben lennének. 
Az elkészült étel badellákba kerül, majd kiszállítják, 
így lépi át a népkonyha kapuját. Felvételünkön Nagy 
Mihály üzletvezető látható a Wojtyla Ház előtt.. 

Kecskeméti Megyei Kórház / Dr. Svébis Mihály, 
Dr. Bánfalvi Attila, Miklós Márta, Gehér Éva,  

Dr. Bíró Balázs
Kecskeméti Nemzetőr Egyesület

Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet / Szerdi Szilárd
Kecskeméti Református Egyházközség / Kuti József /

Mészáros János
Kecskeméti Termostar Kft. / Horváth Attila
Kecskeméti Törvényszék / Bicskei Ferenc

Kecskeméti Városi Fúvószenekar / Földi János
Kefag Zrt. / Sulyok Ferenc

A Kefag Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. gon-
dozza a Duna-Tisza köze erdőit. Sulyok Ferenc 
vezérigazgató kezdeményezésére, évek óta környe-
zetvédelmi kirándulásokat szerveznek a Wojtyla 
Ház sorközösségének az Erdők Nemzetközi Napja 
alkalmából, melyek keretében a cég szakemberei be-
mutatják az erdőgazdálkodás legjellemzőbb folya-
matait, a területükön fellelhető különleges növény-
csoportosulásokat.

Kertész Péter Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Kik-For Kft. / Minda Imre
Kisbugaci Étterem / Vados Csaba

Kisizsáki Templomépítő Közösség
Kiskunfélegyházi Malom Kft. / Gulyás István

Kiss Cuki Kft. / Kiss Zoltán
Knorr-Bremse Kft. / Bíró Attila

Kodály Intézet / Dr. Nemes László Norbert,  
Kéri Laura

Koliken Kft. / Koligyer Zoltán
Konzervgyári konyha / Bácsi Gyula

Korda Könyvkiadó / Bujdosó Gabriella
Korona Cukrászda / Suhajda Krisztián,  

Szervánszki Család
Kovács Kékfestő Műhely / Kovács Miklós

Kovács Képkeret Bt. / Kovács István
Kökény Húsbolt / Kökény József

Köztársasági Elnöki Hivatal / Dr. Áder János 
és Herczegh Anita

Kremat Kft. / Antal Ferenc
Kunbaracs Polgárőrség / Szabó István, Sík Mihály

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány /  
Dr. Juharos Ágota, Nagy-Juharos Réka

Láng Autó 
Lengyel Nemzetiségi Települési Önkormányzat /

Polyák József
Lions Klub Kecskemét

Liza Hotel / Újhelyi Sándor
LMP / Fejes Ferenc, Kriskó Dávid, Falus Norbert

Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Magyar Kékkereszt Egyesület / Hodánics Tamás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat / Rigóné Kiss Éva
Magyar Országgyűlés Hivatala / Lezsák Sándor

Magyar Vöröskereszt / Horváth László
Magyarvíz Kft. / Gulyás Miklós

Malom Cégcsoport
Malom Mozi Kft. / Mogyorós Zoltán

Maspex Olympos Kft. / Várkonyi Vilmos
Mathiász János Borrend / Kocsis Pál

Mátyás Király Gyógyszertár / 
Steinmetz Györgyné Ildikó
Mc Donald’s / Héjja János

Medina Music / Bartos Virgil, Liptai András
Medi-Print Medical Kft. / Fazekas Mihály

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

Metro Áruház Kecskemét / Hódi József
Microsystem Kft. / Varasdi Imre

Miga Metál Kft. / Kovács Zoltán és Kovács Zoltánné
Mizsepack Kft. / Gódor Imre
Mizsetáp Kft. / Kollár Csaba

Modinvest Kft. / Németh Miklós
Mokambo Kft. / Kovács Balázs

Molnár Fatelep / Molnár Ferenc
Nádas Vendéglő / Szentkúti Gyula

Nagy Kft. / Nagy András
Nagy Mihály Építőanyag Kereskedés / Nagy Mihály

Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

NFP Nonprofit Kft. / Nagypál Sándor
NRG-Agent Kft. / Gönczi Imre

Gönczi Imre, az NRG-Agent Kft. ügyvezetője évek 
óta részt vesz a Wojtyla Ház ember- és lélekmentő 
misszióiban. Korábban n--épkonyhánk szabadtéri 
étkeztetési sátrának megvásárlását támogatta, most 
pedig negyedévente járul hozzá ebédfelajánlásaival 
sorsközösségünk mindennapi élelmezéséhez.

Nyárfa Vendéglő / Pintér László, Pintér Zsolt
Nyárlőrinci Nyugdíjas Klub

Off-Road Bázis Kft. / Frankó János
Olasz Étterem / Caruso Annunziato
Opel Tormási Kft. / Tormási Attila

OTP Bank Dél-Alföldi Régió
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Hazánk legkiterjedtebb fiókhálózatával rendelkező 
pénzintézete jóvoltából is gyakorta kerül étel gon-
dozottjaink asztalára. Személy szerint Windheim 
József, az OTP Bank Dél-Alföldi Régiójának ügyve-
zető igazgatója veszi rendszeresen pártfogásába 
népkonyhánk szegényeit. Nagylelkű támogatása 
révén, a közelmúltban is több alkalommal hangoz-
hatott el ebédosztás előtt a pénzintézet neve, mint 
felajánló. Mindemellett Windheim József mindig le-
hetőséget talál, ha szociális intézményünknek egyéb 
más segítségre van szüksége. Felvételünkön Nánási 
Katalin, az OTP Bank Dél-Alföldi Régió igazgatóhe-
lyettese karácsonyi ebédet oszt a Wojtyla Ház főtéri 
sátrában.

P&P Pékáru Kft. / Polyák Mátyás, Hatvani László

Hatvani László, a kunszállási P&P Pékáru Kft. ügy-
vezető igazgatója kezdetektől fogva elkötelezetten 
támogatja szociális intézményünket. A vállalkozás 
gyáregységeiben több mint száz fajta fagyasztott 
terméket állítanak elő, melyekből bőkezűen, sok-sok 
szeretettel édesítve küldenek sorsközösségünknek is 
rendszeresen. Karácsony előtt egy-egy bejglivel kí-
vántak áldott ünnepeket minden gondozottunknak 
a kunszállásiak. A nagylelkű cégvezető egy látvány-
sütőt is rendelkezésünkre bocsátott azért, hogy min-
dennap friss sütemény juthasson szegényeinknek. 
Fotónk a karácsonyi bejglik átvételét örökítette meg.

Paksi Atomerőmű Zrt. / Hamvas István
Pál Vendéglő / Pál László és felesége

Pálmonostora Plébánia / Bajkó Zoltán
Pencz Optika / Pencz Márta

Phoenix Mecano Kft. / Nagy Zoltán
Pintér Művek / Pintér Csaba

Piramis Kft. / Dr. Andrássy Ákos
Plan Zrt. / Slonszky Attila

Plasztizs Egyéni Vállalkozás / Losonczy Mihály
Polár Stúdió / Roza Károly

Poliext Csövek Kft.

Sinkó András, a Poliext Csövek Kft. kereskedelmi 
vezetője intézményünk alapítása óta rendszeresen 
segíti missziós munkánkat. Adományának köszön-
hetően a Wojtyla Ház előtti kertben öntözőrendszer 
létesülhetett. Amikor pedig úgy döntöttünk, támoga-
tókat keresünk az újonnan felépülő szikszói görög 
katolikus templom villamos hálózatának kiépíté-
séhez, felajánlásával nyomban kezdeményezésünk 
mellé állt. Mindemellett rendezvényeink lebonyolí-
tásakor személyszállítás terén is bizton számítha-
tunk rá. 

Poli-Farbe Kft. / Szabó Antal
Precíz Kft. / Beregszászi Zoltánné, Kovácsné Edit

Prima-Protetika Kft. / Szabadi Éva
Print 2000 Nyomda Kft. / Kovács András,  

Szakálas Tibor
Puszta Német-Magyar Kulturális Egyesület

Átérzik a szegények nehéz helyzetét a Puszta Né-
met-Magyar Egyesület tagjai is. Segítségüket az el-
múlt időszakban többször megtapasztalta a Wojty-
la Ház. Rendezvényeiken adományt gyűjtöttek az 
intézmény megsegítésére, és a rászorulók étkezését 
is támogatták. Karácsonykor pedig igazi házi sü-
teménnyel vendégelték meg a főtéri ételosztó sátor-
ban összesereglett szegényeket. Február 10-én egy 
jótékonysági koncertet szerveztek a Barátok temp-
lomába. Kövi Szabolcs előadóművész az est teljes 
bevételét – 358 ezer forintot – a Wojtyla Ház javára 
ajánlotta fel. 

Pünkösdi Gyülekezet
R&K Kft.

Raster Stúdió / Simon József
Református Egyházközség / Kuti József

Rehák Róbert és Családja
Royalsekt Zrt. / Ungor Erik

Sarki Csárda / Bugyi András
Sasfészek Étterem / Szilvási József

Sheraton Hotel
Sikér Kft. / Blazsik Ferenc

Sodexo Magyarország Kft. / Kovács Szabolcs
Sugovica Halászcsárda / Pápics János
Sutus Jófalat Vendéglő / Sutus Endre

Sviag Kft. / Szabó Tibor
Synergic Hegesztéstechnika Kft. / Kovács László

Szabadszállási Takarékszövetkezet
Szalon Pizzéria / Koi Béla

Széchenyi István Vendéglátóipari Szki. /  
Ács Imre, Mester László

Szent Család Plébánia / Hatházi Róbert
Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola / 

Papp Zsolt
Szent Miklós templom / Bárkányi Ernő

Szentkirályi Ásványvíz Kft. / Balogh Levente
Szentkirályi Szikvíz Kft. / Prikkel Antal
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. /  

Dr. Zsiga Marcell

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. májusban 
egymillió forintos adománnyal segítette a Wojtyla 
Ház idősek, fogyatékosok ellátására irányuló te-
vékenységét. A közhasznú intézmény ebből az ösz-
szegből 500 ezer forintot fordított a főtéri karácso-
nyi adományosztáshoz is használt sátorponyvák 
elkészítésére. A sátrat gyakran adják kölcsön más 
jótékonysági rendezvényre is a wojtylások. A másik 
ötszázezer forintot az intézmény energia- és karban-
tartási költségeinek fedezésére használta fel.

Szeretet Útján Járók Szövetsége
Szigetvári Takarékszövetkezet / 

Dunainé Berente Zsuzsa
Szikszói Görög Katolikus Egyházközség /  

Moldván Tibor
Szil-Coop Bt. / Szilvási József

Szőlőfürt Vendéglő / Kis Tibor, Szabó Zoltán
Tanyacsárda Kft. / Garaczi János, Terenyi István, 

Polyák Zoltán
Temesvári Család

Térburkolat Kft. / Sütőné Bagi Edit, Sütő László
Tesco Áruház Kecskemét
Történelmi Vitézi Rend

Univer ProCoop Zrt. / Szarka Balázs
Univer Product Zrt. / Molitórisz Károly

Vacsi Hús Kft.
Városföld Polgármesteri Hivatal / Veszelka Mihály

Veravillbau Kft.
Ver-Bau Kft. / Versegi János, Weninger Richárd

Viktória Vendéglő
Vino Étterem / Prikkel László

Zebra Taxi
Zephír Kft.

Zéta Adó Kft. / Kalán Teréz
Zöld NRG-Agent Kft. / Gönczi Imre,  

Eörsi-Tóta Gábor
Zwack Unicum Nyrt. / Árvai Andor

További támogatók:
Ágai Krisztián, Aurin Leánykar (Durányik Lász-
ló), Balogh Károly, Balogh József, Barátok Együt-
tes (Szekszárdy Imre és Boronkay Klára), Bálint 
Csaba, Bán János, Békés József, Berente Imréné, 
Berki Károly, Bimbó Imre, Birkás Menyhért, Bor-
bély Éva, Borsos István, Borsos Tibor, Boronkai 
Péter, Borzák Tibor, Bozó Pálné, Burányi Roland, 
Burics Pál, Deák Ferenc, Dobos József, Domján 
Andor, †Dr. Bálint Anna és Nagy István Elek, Dr. 
Farkas Ágnes, Dr. Herczeg Ágnes, Dr. Hodossy-Vi-
rágh Andor, Dr. Horváth Zsolt és felesége, Dr. Deák 
Péter, Dr. Domokos Zoltán, Dr. Egerszegi Péter, 
Dr. Feldmayer Péter, Dr. Jámbor Zoltán, Dr. Lász-
ló Zsolt és Családja, Dr. Tálas Gábor, Dr. Pánczél 
Gyula, Dr. Szécsi Gábor, Dr. Zombor Gábor, †Eli-
zabeta Modzalewska, Ewa Filipiak, Falu György, 
Farkas Pál és Családja, Ifj. Farkas Pál, Farkas 
Erzsébet, Ferences Imaközösség, Farkas Ágó, Fe-
rentzi Miklós és Családja, Fejes Ferencné, Fejős 
Jenő, Hajagos Csaba, Hajdú László(Hal), Hetényi 
József és Családja, Hornyák István, Horváth Lász-
lóné Baba, ifj. Gyergyádesz László, Irena Lesni-
kowska, Jászok Együttes, Kállainé Zsuzsa, Király 
Szabolcs, Kodály Zoltán Vegyeskar Iparos Dalár-
da, Korsós László és Családja, Kurgyis Illés és fe-
lesége, Látó Richárd és Családja, Leviczky Cirill, 
Magos Andrásné, Makány Tamás, Mezei Sándor és 
Mezei Attila, Mészáros Marianna, Mizsei Jánosné, 
Molnár Zoltán, Mosolyra Hangolók, Msgr. Dr. Pin-
tér Gábor, Nagy Ervin és Domján Balázs, Nagy Fe-
renc, Nagy László, Nedelkovics Dávid, Oberfrank 
Bernadett, Olasz Csaba, Orell Zsolt, Oskolás János, 
Paskó atya, Pavlovics István, Polgár Péter, Probo-
jáczné Túri Éva, Polyák Imre, Rádi Dávid, Rozen-
bergszki József, Salacz László, Schindler János, Se-
bestyén Imre, Sinkó András, Sipos László, Somogyi 
Károly, Stein Ferenc, Szabó Sándor, Szabó Tibor, 
Szabados Lilla és Családja, Szentirmai Tamás, 
Székelyné Kőrösi Ilona, Szénási Pál, Tarapcsik 
Sándor, Tetézi Lajos, Tiszavölgyi Gábor és Csa-
ládja, Vajda Zoltán, Váry Károly, Varga Miklósné, 
Wilhelm Gábor, Zsigóné Katalin
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Csík-koncert
„Muzsikánkban igyekszünk 
megmutatni, hogy a mai gyor-
san változó, az élet szépsége-
it lassan felejtő világunkban 
mindannyian, akik itt élünk, 
esendő, ennek ellenére sze-
rethető, értékeket tisztelő 
emberek vagyunk. Hiszünk 
abban, hogy élhetünk hasz-
nos, szép életet, de ehhez meg 
kell látnunk igényes szemmel, 
lélekkel, hogy hol, mit, mikor, 

hogyan tegyünk, viseljünk, sze-
ressünk – vallja a messze föl-
dön híres kecskeméti Csík ze-
nekar, melynek tagjai többször 
adtak már  koncertet a Wojtyla 
Ház szegényeinek. Legutóbb 
Csík János, Varjassy László, Mé-
száros János és Németh Zsolt 
látogatott el az intézménybe. 
Fergeteges hangulatban telt az 
egyórás együttlét, amit vastaps-
sal jutalmazott a sorsközösség.

Tévés legenda

A magyar televíziózás iko-
nikus alakja, Vitray Tamás 
Kossuth-díjas újságíró, szer-
kesztő-riporter felidézte gyer-
mekkorát, fiatal felnőtt éveit 
is, amikor legutóbb találkozott 
a kecskeméti Wojtyla Ház sors-
közösségével. 

1960-ban közvetített először 
olimpiáról. Hazatérve közön-
ségtalálkozókra hívták ország-
szerte, hogy a sportesemény 
kulisszatitkairól meséljen. Egy 
alkalommal így szólította meg 

valaki: Látom, hogy kicsi maga, 
de így sem értem, hogyan fér 
bele abba a tévének nevezett 
pici dobozba – mesélte az új-
ságíró legenda.

Szóba hozta emlékezetes 
tévés sorozatait (Siker, Csak 
ülök és mesélek stb.) műsora-
inak politikai-hatalmi gondjait, 
akadályait is megemlítve. A hu-
mort sem nélkülöző kötetlen 
beszélgetést követő ebédosz-
tásban Vitray Tamás is részt 
vett. 

Csavargó és hegymászó
A neves hegymászó, Klein Dá-
vid érkezett vendégségbe nem-
rég a Wojtyla Házba, aki így 
mutatkozott be az intézmény 
gondozottjainak: – Foglalkozá-
som csavargó és hegymászó, 
ami nem egy biztos életforma, 
de igazi, az én valódi közegem. 

A vendég elmondta, hogy 
nemrég érkezett vissza a világ 
második legmagasabb hegyé-
ről, a K2-ről, ahol sporttársával, 
Suhajda Szilárddal lavinave-
szély miatt végül visszavonulót 
kellett fújniuk, lemondva a 
csúcstámadásról. 

– Jól döntöttünk, 
hiszen nem sokkal 
később óriási hótö-
meg zúdult alá. Így 
könnyebb volt fel-
dolgozni a kudarcot, 
mert igazolva láttuk 
a döntésünket, hogy 
tartottuk magunkat 
a biztonságtechnikai 
alapelvekhez, amiket 
évről évre alakítot-

tunk ki magunkban a gyakor-
latok során. Csalódottság van 
bennem, hiszen nem értünk 
fel a K2 csúcsára, de életben 
maradtunk. Nem huzigáljuk fe-
leslegesen a halál bajszát, hiszen 
egyébként is veszélyes tevé-
kenység a miénk. 

Az anyagiakról szólva el-
mondta, hogy szponzorok 
segítségével jutott el távoli he-
lyekre, saját forrásból nem lett 
volna erre képes, hiszen akár 
50-100 ezer dollárba is kerülhet 
egy-egy expedíció.

Remekül húzzák 
Aligha feltételezik 
Hegedűs Zoltán kecs-
keméti népzenészről 
a zenerajongók, hogy 
civilben fejlesztő-
mérnök és műszaki 
tanár. 35 éve alapí-
totta meg a Hegedűs 
együttest, s azóta 
népzenei dallamokat 
szólaltatnak meg az 
egész országban és 
szerte a világban. 

– Azt mondta Halmos Béla 
barátom annak idején: Menje-
tek el Székre, Kalotaszegre, Szé-
kelyföldre. Ott hallgassátok meg 
a népdalokat eredeti környe-
zetükben. Megfogadtuk a taná-
csát, idős erdélyi muzsikusokat 
kerestünk fel, több száz órányi 
felvételt rögzítve. És ahogy jár-
tuk a világot, be is igazolódott, 
amit Halmos Béla mondott. A 
hangzásból ítélve rögtön rájöt-
tünk, hogy az illető hazai mu-
zsikus vagy külföldi, ki az, aki 
tanulta a magyar zenét, de soha 

nem járt Magyarországon, vagy 
az elszakított nemzetrészek te-
rületén. Utóbbi esetben ugyanis 
„akcentusa” van a muzsikaszó-
nak. Olyan ez, mint a nyelvtanu-
lás. Lehet szépen beszélni egy 
idegen nyelvet, de úgy nem, 
mint az anyanyelvünket. 

Legutóbb a Wojtyla Házban 
széki és bonchidai dallamo-
kat adtak elő magyar, román 
és cigány népzenei elemeket 
ötvözve. A sorsközösség taps-
viharral jutalmazta a kiváló 
produkciókat. 
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