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Folyamatos fejlesztések
Szerencsére az elmúlt évben 
ismét több neves vállalkozás 
vezetője kereste fel a Wojtyla 
Házat, hogy kifejezze támoga-
tói szándékát, s ennek köszön-
hetően, a mindennapi étkezte-
tés biztosítása mellett, tovább 
gyarapodhatott, szépülhetett a 
szociális intézmény. A Wojtyla 
Ház alapítója, Farkas P. József 
igazgató elmondta: 

– A fejlesztések tavalyi listá-
ja ugyancsak terjedelmes, de 
néhányat szeretnék külön ki-
emelni. Áder János köztársasá-
gi elnök és felesé-
ge támogatásával 
napelemek kerül-
tek a Wojtyla Ház 
tetőszerkezetére, 
így lényegesen 
olcsóbbá vált in-
tézményünk ener-
giaellátása (amit 
Nagypál Sándor, 
dr. Jeney Gábor 
is támogatott). A 
Center Compu-
ter Kft.-től (Major 
Norberttől) olyan 
kivetítő projektort 
kaptunk, ami nagy-
ban segíti a gondozottjaink fel-
zárkóztatását célzó előadások, 
tájékoztatók lebonyolítását. 
A  Poli-Farbe Kft.-től (Szabó 
Antaltól) 120 tányért, a Pintér 
Művektől (Pintér Csabától) 
rozsdamentes edényt, konyhai 
polcot, a Koliken Kft.-től  (Koli-
gyer Zoltántól) 13 kerékpárt, a 
Plan Zrt.-től (Slonszki Attilától) 
új villanybojlert kaptunk, ami-
nek üzembe helyezését a Sviag 
Kft.-nek (Szabó Tibornak) és a 
Polár Stúdió 2 Kft.-nek (Lévai 
Gábornak) köszönhetjük.

– Három ajtó cseréje a Mer-
cedes Gyár informatikai részle-

gének munkatársai jóvoltából 
valósulhatott meg, az akadály-
mentesített mosdó- és wc-ajtó 
cseréjét pedig a Szerencsejá-
ték Service Nonprofit Kft. (Zsi-
ga Marcell) támogatta. A kiste-
rem új padlózatát és a konyha 
új kőburkolatát a Dominó Kft.-
nek (Nagy Sándornak) köszön-
hetjük. Kályha adományokból 
tavaly sem volt hiány: Király 
József, Balassa Sándor, Gulyás 
István, Józsa Zsigmond, Wind-
heim József és dr. Bábel Balázs 
jóvoltából, hét új fűtőberende-

zést oszthattunk ki a rászoru-
lók között a tél beállta előtt. 

– Az elmúlt esztendő emlé-
kezetes pillanata volt az Örök 
élet kenyere Krisztus-kereszt-
nek (Balanyi Károly alkotásá-
nak) a felállítása a Wojtyla Ház 
előtt. Ebben az Autó Univerzál 
Kft. (Kovács Lajos) és a VER-
BAU Kft. (Weninger Richárd) 
segített. 

– Terveink és reményeink 
szerint, fejlesztésekből 2018-
ban sem lesz hiány a Wojtyla 
Házban. Télen gyakoriak a 
fűtésrendszerünk meghibá-
sodásai, ezért rövidesen új, 

nagyobb hatásfokú kazán 
üzembe helyezését tervezzük, 
lecserélve a régi fűtőtesteket 
is a népkonyha épületében. Az 
épület akadálymentesítését és 
az akadálymentes  mosdó és 
wc kialakítását augusztus 31-
ig szeretnénk megvalósítani. 
A két bejárati ajtót is felújít-
ják segítőink, és kívül-belül 
biztonsági kamerarendszert 
kapnak az épület bejáratai, 
előterei. Ha minden igaz, áp-
rilisban egy új Renault Zoe tí-
pusú, elektromos meghajtású 

személygépkocsival gazdagod-
hatunk. 

– Köszönöm annak a sok-
sok Krisztus-követőnek, akik 
az év 365 napján mellénk áll-
nak, és Szent II. János Pál pápa 
útmutatásai alapján lehajolnak 
az elesettekhez, a betegekhez, 
az elhagyatottakhoz – hangsú-
lyozta a Wojtyla Ház vezetője. 
– Őszinte hálámat és megbe-
csülésemet fejezem ki mind-
azoknak, akik megértik, hogy 
akadnak olyan emberek, akik-
nek egy tányér meleg étel, egy-
két jó szó az életben maradás 
esélyét jelentheti.

Dr. Pintér Gábor pápai nuncius szentelte fel
a Wojtyla Ház az Örök élet kenyere Krisztus-keresztjét

Támogatóink

Folytatás az 5. oldalon

Juhász Sándorné

Patonai 
Roland

Hegedűs együttes

Szabó 
Antal

Boronkai Péter
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A Wojtyla Ház új napelem-rend-
szerét májusban vehették bir-
tokukba a népkonyha fenn-
tartói. Az ünnepélyes üzembe 
helyezésen – más támogatók 
mellett – megjelent dr. Gróh 
Gáspár, a Köztársasági Elnöki 
Hivatal Társadalmi Kapcsolat 
Igazgatóságának vezetője, aki 
a berendezés beszerzéséhez 
jelentősen hozzájáruló Áder 
János köztársasági elnököt 
és feleségét, Herczegh Anitát 
képviselte.

Molnár Zoltán intézményve-
zető tartott képes beszámolót 
az intézményről, majd a gon-
dozottak jelenlétében köszö-
netet mondott az energiater-
melő egység megvásárlásához 
nyújtott segítségért a köztár-
sasági elnöknek és feleségé-

nek, valamint dr. Jeney Gábor 
atyának, Nagypál Sándornak, a 
Nemzeti Fejlesztési Programi-
roda ügyvezetőjének és Slonsz-
ky Attilának, a Plan Zrt. igazga-
tójának.

Dr. Gróh Gáspár beszédében 
kifejtette, hogy néhány nappal 
korábbi, częstochowai látoga-
tása után a Wojtyla Ház kapuját 
átlépve úgy érezte, olyan hely-
re érkezett, ahol ismeretlenül 

is ismerős. Az intézmény név-
adóját, Szent II. János Pált ek-
ként jellemezte:

– Minden jóakaratú ember 
tiszteletét elnyerni képes, ka-
rizmatikus személyiség volt ő, 
aki tudta, hogy szeretetre min-
denkinek szüksége van. Nem 
csak a szegények, elesettek, de 
egy irigyelt milliárdos, nagy-
hatalmú vezető is rászorul a 
szeretetre. A környezettel való 
felelős bánásmód szintén iste-
ni parancs. Egy olyan hétköz-
napi dolog, mint a napelemek 
üzembe helyezése tehát, több 
egy hasznos beruházásnál. Ami 
környezetünk védelmét szol-
gálja, egyúttal embervédelem 
is: ugyanabba az irányba mutat, 
mint ennek az intézménynek a 
mindennapi munkája.

Elnöki ajándék

Hagyományosan ellátogat 
a Wojtyla Házba az adven-
ti szeretetebédek kezdetén 
Kecskemét polgármestere, 
Szemereyné Pataki Klaudia. 
Legutóbb Lévai Jánosné ön-
kormányzati képviselő tár-
saságában érkezett. A jeles 
vendégeket Farkas P. József 
alapító-igazgató és az intéz-
mény vezetése tájékoztatta a 
sorsközösség elmúlt egy évé-
ről, az elért eredményekről, a 
feladatokról, a gazdasági hely-
zetükről, illetve a jövő eszten-
dő várható kihívásairól.

A polgármester asszony 
ezúttal is méltatta a szegé-
nyeket felkaroló intézmény munkáját, hangsúlyozva: ez a nép-
konyha egyik kinyújtott keze a városnak, ahol értékteremtő 
közösséget építenek. Annak ellenére, hogy nincs jelen minden 
nap a Wojtyla Ház életében, év közben folyamatosan figyelem-

mel kíséri mindennapjaikat, 
és ha kéréssel, kérdéssel for-
dulnak hozzá, a jövőben is 
igyekszik segíteni. Örömét 
fejezte ki, hogy a gondozot-
tak otthonra találtak itt, és 
olyan gondoskodó szeretet-
közösséget alkotnak, amely-
nek tagjai egymást is segítik.

Lévai Jánosné is odaadás-
sal fordult a Wojtyla Központ 
sorsközösségéhez. Felhívta a 
rászorultak figyelmét, hogy 
a Városi Szociális Közalapít-
vány szívesen nyújt támoga-
tást a hátrányos helyzetűek-
nek. Felajánlotta személyes 
közreműködését mindazok-

nak, akik úgy döntenek, vissza szeretnének térni a munka vilá-
gába. A közös imádság és asztali áldás után, a városvezető ven-
dégek – akiknek a gondozottak aznapi ebédjüket köszönhették 
– végül az ételosztásban is részt vettek.

Segítő városvezetők

Szent II. János Pál pápa szü-
lővárosának, Wadowicének 
alpolgármester asszonya, Ewa 
Calus a Wojtyla Házat is felke-
reste legutóbb, hivatalos kecs-
keméti látogatása alkalmával. 
Az illusztris vendég a beszél-
getéseket követően lengyel és 
magyar nemzeti színnel átfont 
koszorút helyezett el Wadowice 
szülöttének szobránál, a Wojty-
la Ház előtt. Az épület Wojtyla 
tér felőli homlokzatára kihelye-
zett „Lengyel-magyar barátság 
háza” emléktáblánál is elidőzött, 
majd a közeli Wadowice utcá-
ba sétált vendéglátóival. Innen 

a Katona József térre, a – 
Wadowicéből származó, a 
wojtylások által ideültetett 
– magyar-lengyel barátság 
tölgyfához zarándokoltak.

Ewa Calus ekképp sum-
mázta a Wojtyla Barátság 
Központban tett látoga-
tását: – Megismerve az in-
tézményben folyó értékes, 
sokrétű munkát, csodá-
lattal adózom az itteniek 
teljesítménye, nagyszerű 
eredményei előtt. Mind-

azonáltal nem sok olyan várost 
ismerek Európában, ahol ilyen 
őszinte lelkesedéssel tartják 
számon és ápolják Wadowice 
szülötte, Karol Wojtyla – Szent 
II. János Pál pápa – emlékét, az 
ő erkölcsisége, szellemisége, 
mélységes Krisztus-hite szerint 
élve-alkotva a mindennapokban. 
Szociális létesítményt, közteret 
nevezve el róla ebben a gyönyö-
rű alföldi városban, kiváló becs-
ben tartják a két nép barátságát 
és az általam képviselt telepü-
lést. Isten áldja meg önöket sze-
retetükért, jóságukért, minden 
nemes cselekedetükért!

Lengyel látogató

A napelem-rendszer ünnepélyes átadása

Szemereyné Pataki Klaudia (balra)  
ételt oszt a Wojtyla Házban

Ewa Calus, Wadowice alpol-
gármestere a Wojtyla Ház előtt 
vendéglátóival, Szent II. János 

Pál pápa szobránál
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Kecskemét új plébánosa

Tavaly nyáron dr. Finta József 
lett a kecskeméti Nagytemp-
lom plébánosa, aki szeptem-
berben mutatkozott be a 
megyeszékhely hívő közössé-
gének. Elődje, dr. Jeney Gábor 
nagyon jó kapcsolatot ápolt 
a Wojtyla Házzal, jelentős lel-
ki támogatást nyújtva hosszú 
éveken át az intézmény gondo-
zottjainak. A szegények, nehéz 

sorsú emberek segítését utód-
ja is nagyon fontos feladatának 
tartja.

Soha nem akartam komo-
lyan más lenni, csakis pap – 
nyilatkozta kiadványunknak 
a kecskeméti születésű Finta 
József. – Arra szerettem volna 
feltenni az életem, hogy mind 
több fiatalt segítsek eljutni a 
krisztusi hitre és a hitből faka-
dó erkölcsi életre. Mindemel-
lett kiemelt figyelmet fordítok 
a szegények megsegítésére, 
mert ahogy a Zsidókhoz írt 
levél fogalmaz: „A jótékony-
ságról és az adakozásról ne fe-
ledkezzetek meg, mert az ilyen 
áldozat kedves Istennek.” Ezt 
látom érvényre jutni a Wojtyla 
Házban, ahol nem csupán ételt 
adnak a rászorultaknak, szel-
lemi táplálékról is gondoskod-
nak az üzemeltetők.

Nunciusi áldás
Dr. Pintér Gábor érsek, Bela-
rusz apostoli nunciusa áldotta 
meg novemberben az Örök 
élet kenyere Krisztus-keresz-
tet a Wojtyła Ház előtti téren. 
A szentszéki diplomata kezde-
tektől fogva figyelemmel kí-
séri az intézmény fejlődését, 
sorsát, s hangsúlyozta:

– Az elmúlt tucatnyi év so-
rán elindított gondolatok és a 
rengeteg munka fantasztikus 
beteljesedése eredményez-

hetnek a keresztszenteléshez 
hasonló ünnepi pillanatokat. 
Manapság nem csak a város-
ban, de az egész országban, 
sőt határainkon túl is sokan 
ismerik a Wojtyla Ház nevét, 
tevékenységét. Hálát adha-
tunk Istennek, hogy ez a műve 
– sok jóakaratú emberen ke-
resztül – idáig fejlődhetett.

A apostoli nuncius segített a 
főtéri adventi ebédosztáson is, 
ott készült az alábbi felvétel.

A Magyar Katolikus Karitász 
több évvel ezelőtt kidolgozott 
a rászorulók részére egy krízis 
segélyezési programot. En-
nek keretében a rászorultság 
megállapítása után differen-
ciáltan ad lakbér- és albérleti 
támogatást, közműszámlák és 
tartozások kifizetéséhez, tü-
zelő, gyógyszer, gyógykezelés 
és gyógyászati segédeszkö-
zök kifizetéséhez támogatást 
és élelmiszer utalványokat. 
Vannak évente megismétlődő 
nagyobb segélyprogramok – 
nagyböjti élelmiszergyűjtés, 
vetőmagosztás – amelyekből 
ugyancsak sok ezer család ré-
szesül. De a pelenkától a Bé-
res-cseppig, a nyári táborozta-
tástól az iskolai támogatásokig, 
ugyancsak hosszú a gyerekek-
nek, időseknek és betegeknek 
nyújtott segítségek listája. 

A fentieket dr. Bábel Balázs, 
a Kalocsa-kecskeméti Főegy-
házmegye érseke nyilatkozta, 
aki tizenhárom évvel ezelőtt 
egyik alapítója volt a Wojtyla 
Háznak. A régi épület felújítá-
sát követően ő szentelte fel az 
új intézményt, lelki atyaként 
szolgálva kezdettől, s a mai na-
pig részt vesz a sorsközösség 
nagyobb ünnepségein, bőkezű 

adományaival, ajándékaival is 
támogatva a gondozottakat.

– A Magyar Caritas Hungari-
ca országos szervezet, aminek 
a mi egyházmegyénkben is 
szép számmal vannak elkötele-
zett tagjai, akik személyes fele-

baráti szeretettel rendszeresen 
bekapcsolódnak a közösségi-
leg megszervezett segítő akci-
ókba. De a segítés nem csak 
abból állhat, hogy a rászoruló 
családoknak alapvető élelmi-
szereket gyűjtünk és adunk 
– mutatott rá az érsek atya. 
– Vannak lelki szükségletek 

is. Lassan az összes többi be-
tegségre együtt nem költünk 
annyit, mint a depresszió, a 
mentális problémák, az ember 
pszichikai sérülése következ-
tében fennálló betegségekre. 
Sokat segíthetünk az eleset-

teken lelkileg is, közös imád-
kozással, beszélgetésekkel, jó 
tanácsokkal. A klasszikus ka-
tolikus erkölcstan az éhezők, 
szomjazók, ruhátlanok meg-
segítését, a beteglátogatást, 
a fogolykiváltást és a holtak 
eltemetését számolta össze a 
felebaráti szeretet testi csele-

kedetei között. De Jézus be-
szélt a lelki cselekedetekről, a 
tudatlanok tanításáról, a kétel-
kedők jóra intéséről, a szomo-
rúak vigasztalásáról, a bűnö-
sök megintésétől, a sértések 
megbocsátásáról is. A jó tanács 
adása is lehet segítség egy-egy 
nehéz helyzetben, hiszen sok 
mindent el tud igazítani má-
sok életében. A felebaráti sze-
retetnek és a türelemnek a gya-
korlása, illetve a szép és jó szó 
a másik ember számára, igazi 
gyógyszer lehet. A patikák 
méregdrága piruláival, készít-
ményeivel ellentétben, ezek 
ingyen vannak, mégis egyre 
nagyobb hiány van belőlük… – 
Dicséretes, hogy a Wojtyla Ház 
ennek a hiánynak a pótlására 
is berendezkedett az elmúlt 
évek során. 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 környezetün-
ket és önmagunkat egyaránt.

Felebaráti szeretettel

Adventi ebédosztás a főtéren

  Dr. Finta József atya

Dr. Pintér Gábor 
pápai nuncius
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Bankszámlaszám: 
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WOJTYLA HÁZ
A kecskeméti Karol Wojtyla  

Barátság Központ kiadványa
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 emlékezze-
nek meg rólunk. De úgy 
is segíthet bárki, hogy ön-
kéntesként munkát vállal a 
Wojtyla Házban. Ha valaki 
egyszerűbbnek találja, hogy 
pénzzel támogat bennünket, 
erre is megvan a mód. 

A következő bankszámla-
számra lehet támogatást át-
utalni: 50800128-15420992. 
Az adományról kiállított 
igazolásunk ráfordításként 
elszámolható. 

Akik az adójuk 1  száza-
lékával szeretnének ben-
nünket segíteni, azoknak a 
Szenteste Alapítvány intéz-

ményünket segítő szerve-
zet adószámát adjuk meg: 
18347982-1-03. 

Sokan háztartási gépekkel, 
ételekkel, élelmiszerekkel, 
konzervekkel próbálnak a 

segítségünkre lenni. Őket 
arra kérjük, hogy az Egressy 
utca 5/B szám alá hozzák a 
felajánlásukat. 

Vannak olyanok is, akik 
rendszeresen, havonta kö-
telezettséget vállalnak egy-
egy ebédeltetési napra. 
Az ő rendszeres áldozatuk 
építi azt a karitatív művet, 
amelyet II. János Pál pápa 
eszmeiségét, evangéliumát 
követve hoztunk létre Kecs-
keméten. 

Kérünk és hívunk minden-
kit, legyen a munkatársunk, 
legyen ennek a közösségnek 
aktív tagja és segítsen, hogy 
mi is tudjunk segíteni!

Gondozás és gondoskodás
A közhasznú tevékenység lebo-
nyolításához az egyik legfonto-
sabb feltétel, hogy legyen egy 
praktikusan berendezett, szép 
épület, mely korszerű és ener-
giatakarékos. Hiszen a Wojtyla 
Háznak támogatók bevonásával 
kell előteremtenie az évi hét-
milliós intézmény-fenntartási 
költségeket – számolt be Pásztor 
Jolán, az intézmény alapító tagja.

– Ebben az erőfeszítésben 
továbbra is a legnagyobb tá-
mogatónk Kecskemét Önkor-
mányzata. A város hárommillió 
forinttal segítette a Wojtyla Ház 
működését tavaly. Ugyanakkor 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
az Autoflex-Knott Kft., a Kádár 
Környezetvédelmi Kft., az OTP 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósá-
ga, a Magyarvíz Kft., a Pintér Mű-
vek is jelentős segítséget nyújt az 
intézményfenntartásra. Tavaly 
támogatóként sikerült megnyer-
nünk a Zwack Unicum Zrt-t is.

– A szegények ellátására, reha-
bilitációjára létrehozott Wojtyla 
Házat a cégek mellett sok-sok 
magánszemély is rendszeresen 
segíti abban, hogy zavartalanul 
működhessen, ennek köszön-
hetően, a törvényi előírások 
betartásával, mindig határidőre 
tudta fizetni költségszámláit, a 
munkabéreket, járulékokat, mi-

közben határidőre eleget tett 
könyvelési, bevallási és adófi-
zetési kötelezettségeinek is. 
Ugyanakkor folyamatosan el-
végezte a legfontosabb karban-
tartási, felújítási, állagmegóvási 
feladatait. Közben teljesíthettük 
legfontosabb feladatunkat: az év 

365 napján adtunk 120 szegény 
embernek főtt ételt. Karácsony 
környékén pedig a főtéren fel-
állított sátorban 9 napig láttuk 
el meleg ebéddel, teával és süte-
ménnyel a város minden betérő 
rászorulóját. Az aktivisták és a 
munkatársaink sok önkéntes 
munkát vállaltak, hogy az ün-
nepeken és a munkaszüneti na-
pokon is, mindezek mindenki 
megelégedésére megvalósulhas-
sanak. 

– A melegkonyhás étkeztetés 
mellett arra törekszünk, hogy 
a  szociális ellátások keretében  
ingyenesen juttassunk a rászo-
rulóknak tartós élelmiszereket, 

használati tárgyakat, ruhákat, ci-
pőket,  gyógyászati eszközöket, 
takarókat  stb.  A rehabilitáció 
során  a gondozottakat igyek-
szünk olyan társadalmilag 
hasznos tevékenységekbe  be-
vonni, amelyekkel  szebbé, élhe-
tőbbé tehetik a környezetünket. 

A közös köztéri munkák – a vá-
rosi szakrális emlékhelyeinek, 
a Barátok temploma melletti 
Rom-kertnek, a műkertvárosi ká-
polna környékének takarítása, 
gondozása – során igényesebbé 
váltak gondozottjaink saját lakó-
környezetük iránt is. 

– Arra törekszünk, hogy sors-
közösségünkből minél többen 
visszataláljanak a munka vilá-
gába – mondta el Pásztor Jolán. 
– Rendszeresen tájékoztatjuk 
gondozottjainkat a Munkaügyi 
Központ nyújtotta szolgáltatá-
sokról, a képzési- és közmun-
kaprogramokról, így többen is 
el tudtak helyezkedni az utób-

bi években. Közmunkásként 
ugyancsak szép számmal dolgoz-
nak ma már. Nekik – ha el tudják 
vinni –, továbbra is biztosítunk 
meleg ételt, hogy a szerény fi-
zetésből rezsiköltséget, lakbért 
tudjanak fizetni. 

– Változatlanul sok időt for-
dítunk a szociális, mentális, 
egészségügyi, kulturális prog-
ramok szervezésére, gyakoriak 
a Wojtyla Házban a filmvetíté-
sek, az egészségügyi előadások, 
a csoportos szűrővizsgálatok. 
2017-ben is családias, szeret-
hető közösségben igyekeztünk 
lebonyolítani a programokat, 
megemlékezve az nemzeti és 
egyházi ünnepekről, és ha lehe-
tőség kínálkozik, színházba, cir-
kuszi előadásokra, kiállításokra 
is csoportosan ellátogattunk. A 
két éve alakult Wojtyla Nyugdí-
jas Klub négy városba autóbu-
szos kirándulást tett tavaly. Az 
évtizedes hagyományt folytatva, 
intézményünk felvállalta, hogy 
munkatársaink a hozzátartozó 
nélkül elhunyt rászorulókat – 
szociális temetésükön – elkísé-
rik utolsó útjukra. 

– Végül ismételten köszöne-
tet mondanék minden támo-
gatónknak, hogy a tizenkét éve 
működő intézmény segítsé-
gükkel megvalósíthatta a sze-
gényeket segítő, felzárkóztató 
programjait!

A Wojtyla Ház sorsközösségének 
tagjai rendszeres gondozói 

a parkoknak, szakrális helyeknek
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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

Autizmus Centrum Kecskemét
Autó Univerzál Kft. / Kovács Lajos

Kovács Lajos, a kecskeméti Autó Univerzál Kft. 
ügyvezetője 2017. március 29-én a Wojtyla Házat 
30 vadonatúj prémium minőségű székkel ajándé-
kozta meg. Azóta is többször segítő kezet nyújtott a 
cég, támogatva „Az örök élet kenyere” emlékmű lét-
rejöttét, a rászorultak étkeztetését, valamint egyes 
Wojtyla-kiadványok megjelenését.

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

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
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

Építési szakipari munkák kivitelezésére, burkoló-
anyag kereskedelemre szakosodott vállalkozás a 
kecskeméti Dominó Építőipari Kft.  Tulajdonosa, 
Nagy Sándor saját költségén felújíttatta a Wojtyla 
Ház tálalókonyhájának kövezetét, továbbá a Pin-
tér József terem padlóburkolatának cseréjét is fel-
vállalta az elmúlt év őszén.

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
Fodor Cukrászda

FormaZona Sportközpont / Konfár Zoltán
Fornetti Kft. / Dr. Szabó József

Fókusz Takarék / Józsa Zsigmond 

A Fókusz Takarék, mint Bács-Kiskun megye egyik 
meghatározó pénzintézete továbbra is dinami-
kusan fejlődik. Ennek egyik jeleként értékelhető, 
hogy olyan civil alapon működő nonprofit szerve-
zeteket is támogatni képesek, mint a Wojtyla Ház. 
Józsa Zsigmond ügyvezető igazgató számos esetben 
hozzájárul a rászorulók étkeztetéséhez, valamint 
támogatja a szociális intézmény karácsonyi főtéri 
ebédosztását is. Egyéb jótékonysági programokba 
úgyszintén bekapcsolódik. Tavaly szeptemberben 
például kályhát adományozott egy rászorulónak.

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

A higiéniai- és vegyiáruk nagykereskedelmével fog-
lalkozó kecskeméti Gladiolus Kft. ügyvezetője, Ba-
jáki Ede a Wojtyla Ház megalapítása óta támogatja 
adományaival a szociális létesítményt. Csupán egy 
e-mail, és máris kartonszám érkezik a népkonyhá-
ra mindenféle háztartási kellékanyag: műanyag 
tányér, szalvéta, mosogatószer, tisztítószerek, papír 
kéztörlő, toalettpapír. Továbbá több Krisztus-ke-
reszt felújítását is felkarolta a vállalkozó.

Gong Rádió / Tőzsér Judit

Minden hónapban egyszer gondoskodik a Wojtyla 
Ház elesettjeiről Tőzsér Judit és családja. A Gong Rá-
dió alapítója, ügyvezető igazgatója az intézmény 
egyik támogatójaként – édesanyjával, férjével, fiá-
val közösen – folyamatosan hozzájárul a népkony-
ha százhúsz gondozottjának ellátásához. Isten bő-
séges áldása legyen életükön!

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

Támogatóink
(A teljesség igénye nélkül!)
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Hírös Grill Étterem / Kiss Vivien

Mindannyiszor kitesz magáért Kiss Vivien, a Hírös 
Grill Étterem üzemeltetője, amikor évente négy al-
kalommal fejedelmi ebéddel látja el a Wojtyla Ház 
százhúsz gondozottját. Az intézmény fenntartói 
igazán megszokták már, hogy a felszolgált ételek 
kapcsán nem hangzik el panaszos szó, sőt ennyi 
pozitív jelzővel, elismeréssel kevésszer illetnek ha-
rapnivalót, mint a Hírös Grill esetében.

Hírös Képző / Miklós Endre
Hit és Sport Alapítvány

HolloGasztro Kft. / Holló Tibor
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

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. Finta József

Kecskeméti Görög Katolikus Egyházközség
/ Feczák László

Kecskeméti horvátok közössége

Tavaly decemberben egy kecskeméti horvátokból 
verbuválódott közösség osztott ebédet a Wojtyla 
Házban. Mindemellett zenés-táncos műsorral csem-
pésztek némi örömöt, vidámságot a sorsközösség 

szomorkás hétköznapjaiba. Egyik tagtársuk – Pro-
bojáczné Túri Éva – évek óta tart tornaórát kétheti 
rendszerességgel a szociális létesítmény gondozott-
jainak.

Kecskeméti Írói Közösség
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
Kecskeméti Szentháromság Ortodox Egyházközség

Kefag Zrt. / Sulyok Ferenc
Kerekdombi Termálfürdő / Szántó István 

Gyakran jelét adja nagylelkűségének a Kerekdom-
bi Termálfürdő ügyvezetője, Szántó István. Étkezési 
alapanyagokkal, fürdőbelépőkkel szolgálja rend-
szeresen a Wojtyla Ház ember- és lélekmentő misz-
szióját. 

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

Több mint másfél évszázada foglalkozik kékfes-
téssel Kovács Miklós családja. Ükapja Kecskemé-
ten, nagyapja Kiskunfélegyházán, édesapja pedig 
Tiszakécskén alapított műhelyt. A  90  éves kécskei 
mester még manapság is dolgozik, szakmája egyik 
utolsó képviselőjeként. Több alkalommal adott 

asztalterítőket a Wojtyla Háznak és készített aján-
dékot, melyet Áder János köztársasági elnök felesé-
gének adtak át, amikor a szociális intézményünkbe 
látogatott.

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

A lajosmizsei Magyarvíz Kft. legismertebb termékeit 
– Primavera, Mizse és Zafír ásványvizeket – igazán 
szívesen fogyasztják a Wojtyla Ház gondozottjai. A 
palackozó tulajdonosa, Gulyás Miklós rendszeresen 
adományoz belőlük a szociális intézménybe – ta-
vasszal, nyári forróságban, ősszel és fagyos télen 
egyaránt –, amikor csak igényt tartanak rájuk a 
népkonyha szegényei. Ugyanakkor Gulyás Miklós a 
Wojtyla Ház működtetését és a rászorultak étkezte-
tését is támogatja.

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-Metall Kft. / Kovács Zoltán és Kovács Zoltánné
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Hosszú évek óta patronálja a Wojtyla Ház gondo-
zottjait Kovács Zoltán, a kecskeméti Miga-Metall 
Kft. tulajdonosa és családja. Eddigi tapasztalataik 
alapján úgy határoztak, továbbra is gyámolítják a 
sorsközösséget annak érdekében, hogy a hátrányos 
helyzetűek közül minél többen megtalálják helyü-
ket, szerepüket egy rendezettebb élet felé vezető 
úton; ismét önállóan tudjanak boldogulni minden-
napjaikban.

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,  
Német Nyelvű Evangélikus Egyházközség,

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
NFP Nonprofit Kft. / Nagypál Sándor

NRG-Agent Kft. / Gönczi Imre
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, Otthon Centrum,
P&P Pékáru Kft. / Polyák Mátyás, Hatvani László

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

A Wojtyla Ház egyik főtámogatója a keceli Pintér 
Művek tulajdonosa,  Pintér Csaba – aki az intéz-
mény szeniorátusának elnöke is egyben. – Gyakran 
látja el különféle használati tárgyakkal a népkony-
hát. 2017-ben televízió készülékkel, konyhai esz-
közökkel gyarapította a karitatív szervezet felsze-
reltségét. Több alkalommal három fogásos ebéddel 
vendégelte meg a rászorulókat. Az intézmény mű-
ködését pedig több millió forinttal támogatta.

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

Plasztizs Egyéni Vállalkozás / Losonczy Mihály
Polár Stúdió / Roza Károly

Poliext Csövek Kft. / Sinkó András
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
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

Szent László Lions Klub,
Szentkirályi Ásványvíz Kft. / Balogh Levente

Szentkirályi Szikvíz Kft. / Prikkel Antal
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. / 

Dr. Zsiga Marcell
Szeretet Útján Járók Szövetsége

Dél Takarék/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, Trendalelke Magazin, 
Univer ProCoop Zrt. / Szarka Balázs

Univer Product Zrt. / Molitórisz Károly
Vacsi Hús Kft.

Városföld Polgármesteri Hivatal / Veszelka Mihály
Védőháló Karitatív Egyesület

Veravillbau Kft.
VER-BAU Kft. / Versegi János, Weninger Richárd

Időről időre tanúbizonyságát adja kivételes nagy-
lelkűségének Weninger Richárd, a Verbau Kft. ügy-
vezetője. Havonta több alkalommal is ehhez hason-
lóan kezdődik a napi ételosztásáról szóló tudósítás: 
Verbau-ebéd a Wojtyla Házban. Egyébiránt pedig, 
egymillió forinttal segítette „Az örök élet kenyere” 
Krisztus-kereszt létrejöttét, melyet novemberben 
szentelt fel dr. Pintér Gábor pápai nuncius a nép-
konyha előtti téren. 

Viktória Vendéglő
Vino Étterem / Prikkel László

Vidám Törzsasztal Társasága / Facol Lajos
Zebra Taxi
Zephír Kft.

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

Waldorf Mihály Kertje Óvoda és Iskola
Eörsi-Tóta Gábor

Zwack Unicum Nyrt. / Árvai Andor

A Zwack Unicum Nyrt. tulajdonosai 2017-ben fél-
milliós összeggel segítették  az intézmény működé-
sét. Támogatásuk hozzájárult ahhoz, hogy a 320 
m2-es épület rezsiköltségeit mindig határidőre tud-
ták fizetni,  a béreket is időben megkapták a dolgo-
zók. A szükséges javításokat, felújításokat  el tudták 
végezni. Árvai Andor, a kecskeméti gyár vezetője 
adományaival a Wojtyla Ház ünnepi vendéglátását 
segíti rendszeresen, illetve az idelátogató neves ven-
dégek megajándékozását.

További támogatók:
Ágai Krisztián, Aurin Leánykar (Durányik László), 
Balogh Károly, Balogh József, Barátok Együttes (Szek-
szárdy Imre és Boronkay Klára), Bálint Csaba, Bán Já-
nos, Békés József, Berente Imréné, Berki Károly, Bimbó 
Imre, Birkás Menyhért, Boldog Mihály,  Bogasov Iván, 
Bognár Béla,  Borbély Éva, Borsos István, Borsos Tibor,  
Boronkai Péter, Borzák Tibor, Bozó Pálné, Burányi 
Roland, Burics Pál, Bruncsák András,Burics Pál, Da-
basi Gábor, Deák Ferenc, Dobos József, Domján An-
dor, †Dr. Bálint Anna és Nagy István Elek, Dr. Farkas 
Ágnes, Dr. Herczeg Ágnes, Dr. Hodossy-Virágh Andor, 
Dr. Horváth Zsolt és felesége, Dr. Deák Péter, Dr. Do-
mokos Zoltán, Dr. Egerszegi Péter, Dr. Feldmayer Pé-
ter, Dr. Jámbor Zoltán, Dr. László Zsolt és Családja, 
Dr. Tálas Gábor,  Dr. Pánczél Gyula, Dr Temesváry 
Béla, Dr. Szécsi Gábor, Dr. Zombor Gábor, †Elizabeta 
Modzalewska, Ewa Filipiak, Falu György, Farkas Pál 
és Családja, Ifj. Farkas Pál, Farkas Erzsébet, Ferences 
Imaközösség, Farkas Ágó, Fekete Tiborné dr. Percze 
Éva, Ferentzi Miklós és Családja, Fejes Ferencné, Fejős 
Jenő, Fekete Tiborné, Hajagos Csaba, Hajdú László, 
Hetényi József és Családja, Hodánics Tamás és család-
ja, Hornyák István, Horváth Lászlóné Baba, ifj. Gyer-
gyádesz László, Irena Lesnikowska, Jászok Együttes, 
Kállainé Zsuzsa, Király Szabolcs, Kodály Zoltán Ve-
gyeskar Iparos Dalárda, Korsós László és Családja, 
Kriston Zsuzsanna és családja, Kurgyis Illés és fele-
sége, 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. Pintér Gábor, 
Nagy Ervin és Domján Balázs, Nagy Ferenc, Nagy 
László, Nedelkovics Dávid, Oberfrank Bernadett, 
Olasz Csaba, Orell Zsolt, Oskolás János, Paskó atya, 
Pavlovics István, Polgár Péter, Probojáczné Túri Éva, 
Polyák Imre, Rácz György, Rádi Dávid, Retkes Péter, 
Rozenbergszki József, Dr. Salacz László, Somodi Fe-
renc,Schindler János, Sebestyén Imre, Sinkó András, 
Sipos László, Somogyi Károly, Somogyi Sándor és csa-
ládja, Stein Ferenc, Szabó Sándor, Szabó Tibor, Sza-
bados Lilla és Családja, Szentirmai Tamás, Székelyné 
Kőrösi Ilona, Szénási Pál, Tarapcsik Sándor, Tetézi 
Lajos, Tiszavölgyi Gábor és Családja, Vajda Zoltán, 
Váry Károly, Varga Miklósné, Wilhelm Gábor, Zsám-
boki Nelli, Zsigóné Katalin
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Beszélgetés Gálvölgyivel
A Kossuth és Jászai Mari-díjas 
színművészt, a népszerű paro-
distát, szinkronszínészt a fele-
sége és egyik leányuk, Dorka 
kísérte el legutóbb Kecskemét-
re. Felkeresték a Wojtyla Házat 
is, ahol a jeles vendég a gondo-
zottak alkotta közönség előtt 
többször is nyomatékosan ki-
fejezésre juttatta a társadalom 
elesettjei iránt érzett szolidari-
tását.

Szomorúsággal elegyített 
meghatottságát fanyar iró-
niával ötvözve adott hangot 
meg  győződésének, olykor der-

mesztő képet festve az általa 
vélt valóságról. – Tudom, hogy 
jól élünk, mert ki van írva a 
plakátokra – jegyezte meg ke-
serűen.

A pódiumbeszélgetés ve-
zérgondolata mindvégig a 
szegénység mentén körvona-
lazódott, humorral jócskán te-
letűzdelt, csípős megjegyzések-
kel tarkított odamondásokkal 
fűszerezve az időközben még-
iscsak derűssé váló diskurzust.

A Gálvölgyi show után a ven-
dégek az ebédosztásban is je-
leskedtek.

Tvrtko biztató szavai

– Tudom, hogy ülnek itt 
olyan hősök, akik feladhatták 
volna, és nem tették. S lám, sze-
retet vesz minket körül, vannak 
barátaink. Léteznek emberek, 
akik felénk nyújtják a kezüket, 
mert rájöttek az alapigazságra: 
adni mindig jobb, mint kapni. 
Talán ezek a gondolatok sum-
mázzák leginkább mindazt, 
amit Vujity Tvrtko Pulitzer-em-
lékdíjas író, újságíró, hazánk 
egyik legnépszerűbb televíziós 
riportere elmondott novem-
berben a Wojtyla Ház ebédlőjé-
ben, a népkonyha gondozottja-
ihoz szólva.

Tvrtko emlékeztette közön-
ségét néhány évvel ezelőtti, 
első itteni látogatására, amikor 
elhozott magával egy siket kis-
lányt, Weiss Fannit. 

– Ez a félszeg kislány innen 
kilépve értette meg, hogy saját 
példájából segíteni tud má-
sokon. Azután Magyarország 
szépségkirálynője lett, sok he-
lyen szerepelt és évek óta ő a 
köztársasági elnök beszédeinek 
jelnyelvi tolmácsa. Százhuszon-
egy országban jártam, láttam 
ezernyi szörnyűséget is, s ráéb-
redtem: legfontosabb, hogy ál-
munk megmaradjon. Élhetünk 
nehéz sorsban, érhet bennün-
ket tragédia, magánéleti válság, 
munkahelyi gond, pénztelen-
ség. Akkor vagyunk igazán baj-
ban, ha elveszítjük a hitünket, 
hogy lehet még jobb ez az élet. S 
amíg segítő kezek lesznek, job-
bá tudjuk tenni a világot.

A gondozottak tapsviharral 
köszönték meg biztató szavait.

Mese és mosoly
Szórakoztatva tanít meséivel, 
példabeszédeivel, humorával 
a Kossuth-díjas Berecz András 
népmesegyűjtő, folklórkutató 
és előadóművész. Erről tavaly 
ősszel a Wojtyla Ház gondo-
zottjai is meggyőződhettek, 
meghallgatva jókedvvel, vidám-
sággal bőségesen fűszerezett 
előadását.

A végén a kérdésekre is 
örömmel válaszolt a népsze-
rű előadóművész. Sokan nem 
értették, hogy budapesti szüle-
tése ellenére, honnan az ízes, 
vidékies beszéde és szóhaszná-
lata. Elmondta:

– Talán egyik oka, 
hogy tévénk sosem 
volt. A gyerekkori es-
téket máig legfőbb 
mércém és móka-
mesterem, édes-
anyám töltötte meg: 
ő volt a fő műsoridő. 
A szavakat élére 
tudta állítani, igen 
vékony pengére hul-

lott mindegyik. A hétköznapi 
helyzetben is megtalálta a visz-
szásságot. A látása jó volt, mint 
a természete. Az ő eredetiségét 
nem kezdte ki semmi, se divat, 
se tekintély, mindig megmaradt 
kunhegyesinek. Amikor haza-
vittem valami, számára idegen 
beszédet, egy perc alatt leszed-
te, lefigurázta a számról. Azt 
mondta, nyugodtan hagyjam 
meg ezt a pestieknek, övék ez 
mindenestül. A betonból nőtt 
vadhajtásaimat kacagva nyese-
gette. Szép, vidám iskola volt. 
Most is szívesen járnám…

Szeretett színészházaspár 
A Wojtyla Ház 
pódiumán két 
olyan személy 
szerepelt augusz-
tusban, akiket 
Ke c s ke m é t e n 
nagyon sokan 
ismernek, szeret-
nek. A színház-
kedvelők min-
den évadban jó 
pár darabban lát-
hatják őket. Kiss 
Jenő és Réti Eri-
ka színészházaspár ugyan nem 
tősgyökeres kecskemétiek, de 
már ide tartoznak, itt élnek és 
dolgoznak évtizedek óta. 

Az ebéd előtti beszélgeté-
sen meséltek karrierjükről, 
unokáikról, családjukról a sor-
sközösségnek. A gondozottak 
megtudhatták, hogy a művész 
úr nem szeret pihenni, inkább 
az tölti fel, ha dolgozva nya-

ralhat. Erika viszont mindig 
nagyon várja a pihenést, mert 
amellett, hogy évadonként 
akár 4-5 darabban is játszik, 
feleség, anya, nagymama. A 
család általában együtt nyaral, 
és az is kiderült, hogy a kará-
csonyi vacsora mindig a szí-
nészházaspárnál van: ilyenkor 
tizenhárman ülnek asztalhoz 
ünnepelni. 

wojtyla2018.indd   8 2018.02.09.   9:11:09


