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2019. 1. szám – A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ kiadványa – Ára: 500 Ft

A szent pápára emlékezve
A lengyel származású Szent II. 
János Pál pápa – polgári nevén 
Karol Wojtyla – halálának és 
szentté avatásának áprilisi év-
fordulóján, legutóbb a keceli II. 
János Pál Katolikus Általános 

Iskola tanáraiból, növendékeiből 
álló küldöttség hirdette névadó-
juk dicső emlékét a Wojtyla Ház-
ban rendezett ünnepségen.

– A kecskeméti és a keceli in-
tézményt szorosan összeköti kö-

zös névadójuk személye és szelle-
misége, munkássága követendő 
példaként szolgál közösségeink 
számára, ezért is törekszik mind-
két fél hosszú távú együttműkö-
désre – mondta ünnepi beszédé-
ben Berger József, a keceli iskola 
vezetője.

A szent pápára dr. Finta József 
plébános, a Nagytemplom lelki 
vezetője emlékezett, felidézve 
földi távozásának és vatikáni 
búcsúztatásának napját, miu-
tán a keceli iskolások keresztény 
énekeket és verseket adtak elő 
tanáraik közreműködésével (fel-
vételünkön). 

Minden alkalommal öröm szá-
momra megnyilvánulni képviselői 
körzetem egyik legfontosabb in-
tézményéről, a Karol Wojtyla Ba-
rátság Központról. Immár tizen-
negyedik éve kísérem fi gyelemmel, 
egyúttal jómagam is pártfogolom 
az ott zajló ember- és lélekmentő 
missziós tevékenységet. 

Megindító, hogy a Wojtyla 
téren tizenhárom éve átadott in-
tézményt mennyi nemes lelkű 
támogató veszi körül, egyúttal 
patronálja, nemcsak szűkebb pát-
riájában, hanem külföldön is. Uta-
lok itt elsősorban a több mint egy 
évtizedre visszanyúló wadowicei 
barátságra, amely egész Kecske-

mét számára előnyös, hiszen egy 
komoly partnervárost tudhatunk 
magunkénak.

Amióta a volt wadowicei pol-
gármester a lengyel parlament 
tagjaként tevékenykedik, azóta 
számos nagy ívű kezdeményezés 
valósulhatott meg lengyelországi 
forrásból a Wojtyla Házban. An-
nak ismeretében, hogy az egykori 
pápa Wadowicéből származik, 
úgy vélem, ez a barátság rendkívül 
mélyen gyökerezik.

Európa számos pontján – így 
többek között Franciaországban, 
Olaszországban, Spanyolország-
ban, Görögországban – sőt konti-
nensünkön kívül még az Egyesült 
Államokban is – élő barátságokat 
szül a Karol Wojtyláról elnevezett 
karitatív szervezet neve. 

Mindazok, akik felkeresik a 
Wojtyla népkonyhát – de azok is, 
akik távol maradnak tőle – tudják: 
az intézményben a szent pápa szel-
lemisége a mérvadó. Köszönöm a 
Wojtyla Ház munkáját, a jövőre 
nézve pedig kívánok ugyanennyi 
erőt, kitartást. 

Szeberényi Gyula Tamás
önkormányzati képviselő

9. számú vk.

Tisztelt Olvasó!

Jerzy Snopek a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete látoga-
tott el feleségével október végén a Wojtyla Házba. Beiktatása után, 
ide vezetett első vidéki útja. A megbeszéléseket követően a találkozó 
résztvevői átsétáltak a Katona József térre, a lengyel-magyar barát-
ság fájához, hogy ott elhelyezzék a barátságot jelképező koszorúkat, 
virágokat. Felvételünkön Jerzy Snopek (jobbra) Farkas P. József és 
Szeberényi Gyula Tamás társaságában.

Támogatóink

Folytatás az 5. oldalon

Lezsák Sándor

Horváth Lászlóné

Józsa Zsigmond

Zsámboki Nelli,
Herczeg Tamás és Koppány

Árvai Andor
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Hagyománnyá vált, hogy advent 
idején Szemereyné Pataki Klau-
dia, Kecskemét polgármestere sze-
mélyes jelenlétével fejezi ki tiszte-
letét, megbecsülését a népkonyha 
sorsközössége felé a  Wojtyla Ház-
ban. Azonban most szülési sza-
badságra távozott, helyette  Szebe-
rényi Gyula Tamás alpolgármester 
és Lévai Jánosné önkormányzati 
képviselő tisztelte meg látogatásá-
val az intézmény gondozottjait. 

A Wojtyla Ház kapcsán el-
mondott méltató szavak után az 
alpolgármester megjegyezte: – Az 
önkéntesek lelkesedését semmivel 
nem lehet pótolni. Mi magunk 
anyagi támogatással és személyes 
részvételünkkel tudjuk kiegészí-
teni a fenntartók áldozatos, léle-

kemelő munkáját, gondoskodó 
szeretetét.

Lévai Jánosné elmondta, hogy 
a Városi Szociális Közalapítvány 
szintén évek óta támogatja a 
Wojtyla Házat. – Tájékoztatom 
annak tagjait, hogy a szerény tá-
mogatás, melyet nyújtani tudunk, 
jó helyre kerül, mert látogatásaim 
során folyton bizonyságot nyer 
számomra is annak ténye, hogy 
a népkonyha önkéntesei, dolgo-
zói és a Farkas család tizenhárom 
esztendeje mindennap odaadóan 
gondoskodnak a nehézsorsú em-
berekről.

Tiszteletadó emlékkiállítás
Pintér József neve messze földön 
híres, személyisége emberileg, 
szakmailag egyaránt követendő 
példaként szolgálhat bárki szá-
mára. – Ezeket a szavakat Mák 
Kornél, Kecskemét város alpolgár-
mestere mondta azon a fotótárla-
ton, amit A nagylelkűség aposto-
la – In memoriam Pintér József 
címmel rendezett szeptemberben 
(saját archívumának anyagából) a 
Karol Wojtyla Barátság Központ, 
egykori egyik alapítója, legfőbb 
támogatója, a keceli Pintér Művek 
létrehozója tiszteletére.

Dr. Svébis Mihály, a Bács-Kis-
kun Megyei Kórház főigazgatója 

nyitotta meg az emlékkiállítást, 
Márai Sándor szavaival köszönt-
ve az egybegyűlteket: „barátok 
voltunk, tehát nem pajtások”, 
majd felelevenítette közös em-
lékeiket és a vállalkozó munkás-
ságát. 

Pintér Józsefné Ilona asszony 
elérzékenyülve köszönte meg, 
hogy kiállítást rendezett az ele-
sett emberek érkeztetését, gon-
dozását felvállaló intézmény sze-
retett férje emlékére. 

Végül Farkas P. József, a Wojty-
la Ház alapító-igazgatója adott át 
Pintér Józsefet ábrázoló grafiká-
kat a család tagjainak, hozzátéve: 
– Tiszteletünk, nagyrabecsülé-
sünk kifejezésének, főhajtásnak 
szánjuk ezt a bemutatót.

Városvezetők látogatása

Mindenből lehet napóra, ami ké-
pes árnyékot vetni, csak a számla-
pot kell megszerkeszteni hozzá – 
derült ki Marton Géza budapesti 
napórakészítő (felvételünkön) 
beszámolójából a kecskeméti 
Wojtyla Házban. 

Emellett Farkas P. József, a 
népkonyha alapító-igazgatója 
bejelentette: az előadó útmuta-
tásai alapján új időmutató esz-
közt állítanak fel a wojtylások, 
a kecskeméti színház közelében. 
A tervek szerint, áprilisban ad-
ják át az új köztéri látványos-
ságot, s az avatási ünnepségre 
meghívást kapott Wadowice or-
szággyűlési képviselője (korábbi 
polgármestere)  Ewa Filipiak és 
a jelenlegi városvezető, Mateusz 
Klinowski is. 

– Milyen napórát készítsünk? 
– tette fel hallgatóságának a kér-
dést Marton Géza. – A Nap a 

lehető leghosszabb ideig süssön 
arra a helyre, ahova telepítjük, 
s lehetőleg kövesse környezete 

stílusát. A hely a napóra típusán 
kívül az anyagát is meghatározza.  
Ugyancsak lényeges szempont a 
méret. Ez elsődlegesen attól függ, 
hogy milyen rálátásunk lesz a 
napórára, milyen messziről lehet 
megfigyelni az árnyék vonulását. 
És természetesen nem elhanya-
golható összetevő, hogy mekkora 
költségvetésből tudunk dolgozni.

Wojtylás napóra

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
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Legfontosabb perc az, ami most 
van számunkra, a legfontosabb 
ember az, akivel beszélünk, s a 
legfontosabb tett pedig a szeretetnek a tette, mert az nem múlik el. 
Ezt a Szentírás tanítja. Éppen ezért, akik a karitász tagjai, s a szeretet-
szolgálatot végzik, azok legyenek meggyőződve arról, hogy nemcsak 
figyelmes cselekedet, amit tesznek, hanem annak maradandósága van, 
mert az Úr Jézus szerint: „Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, 
nekem tettétek” – mondta egy koráb-
bi beszédében dr. Bábel Balázs, Kalo-
csa-Kecskemét érseke.

– Jézus mondása az is, hogy „szegé-
nyek mindig lesznek veletek.” És ez egy-
re jobban valóra válik. A világon másfél 
milliárd szegény ember él. Mi itt nem is 
igazán tudjuk, mi az igazi szegénység. A 
világban ma is – döbbenetes adat – na-
ponta csaknem harmincezer gyermek 
hal meg éhség, rosszul tápláltság követ-
keztében, ami azt jelenti, hogy minden 
másodpercben tizennyolc. Még Euró-
pában is van nyolcvan millió nagyon 
szegény ember, a gazdagnak hitt Egye-
sült Államokban úgyszintén. Mert ez a 
világ olyan, hogy a gazdagok egyre gaz-
dagabbakká válnak, a szegények meg 
egyre szegényebbekké lesznek. Ezért 
igenis szükség van a karitászra, és miután szervezetről van szó, nem-
csak egyénileg cselekszünk, hanem úgy végezzük feladatainkat, hogy 
közös szervezettségben átlássunk egy-egy területet – tudtuk meg az 
érsektől.

Mi történik mostanság a Katolikus Karitász háza táján? Hogyan 
szervezi mindennapi tevékenységét a jótékonysági szervezet? – Ezekre 
a kérdésekre legutóbb így válaszolt dr. Bábel Balázs, a Karol Wojtyla 
Barátság Központ egyik alapítója: 

– A Katolikus Karitász megyei 
központja Kalocsán végzi teen-
dőit Cselik Beatrix vezetésével, 

aki mintegy négy-ötszáz önkéntes munkáját koordinálja egyszer-
re. Egyebek között ételosztásokat szervez. Számtalan céggel, intéz-
ménnyel tart fenn kapcsolatot. Irányításával több tonna élelmiszert, 
tűzifát, jó állapotú használt ruhaneműt, gyermekjátékokat vagy akár 
vetőmagot juttatnak el rászoruló családokhoz. Akadnak olyan kiste-

lepülések, ahol négyen-öten is segéd-
keznek a Katolikus Karitász javára, a 
rászorulók érdekében. 

– A nélkülözőkről is a helyi segítők-
től értesülnek. Ha pedig mondjuk, egy 
több tonnás szállítmány érkezik, az osz-
tás helyszíne és időpontja megjelenik a 
közösségi médiában. De nem túlzás ki-
jelenteni, hogy a világ minden részéről 
kérnek segítséget tőlünk, még Indiából 
is. Más egyházmegyékhez tartozó hí-
vek helyileg, az övéiktől számíthatnak 
támogatásra. Saját pátriánkon belül 
környezettanulmányt végzünk az illető 
családoknál – ugyanis tapasztalataink 
szerint nem mindig csak az igazán rászo-
rultak folyamodnak oltalomért –, illet-
ve egyidejűleg annak is utánanézünk, 
hogy ezt megelőzően máshol jutott-e 

már támogatáshoz a kérelmező. Megjegyzem, sokmilliós kifizetéseket, 
kellő anyagi forrás hiányában, semmiképp nem tudunk teljesíteni.

– Szent Benedek Regulájában olvassuk: „Quidquid agis, prudenter 
agas et respice finem.” Bármit teszel, okosan tedd és tekints a végre. 
Vagyis úgy cselekedj a jelenben, hogy ha a végről vissza kell tekinte-
ni rá, akkor ne kelljen szégyenkezni azért, amit ma tettél. Márpedig, 
aki szeretettel, önfeláldozóan az elesetteken, szegényeken segít, annak 
nem lesz sok szégyenkezni valója, ha visszatekint múló éveire. 

A Karol Wojtyla Barátság  Köz-
pontban van egy Tarapcsik Sán-
dor könyvkötő mester által ké-
szített díszes, bőrkötéses könyv, 
melyben a népkonyha működése 
óta számos neves személyiség 
fogalmazta meg elismerését. A 
kötet hitelesen fémjelzi a 2006 
óta folyó odaadó szociális tevé-
kenységet, amit az intézmény 
munkatársai,  gondozottjai közös 
erőfeszítéssel folytatnak. 
Szemelvények az emlékkönyvből:

„Életünk nagy ajándéka volt, 
hogy köztünk élt, láthattuk, 
és találkozhattunk II. János 
Pál pápával, Isten emberével. 
Reméljük, hogy hamarosan a 
szentek között tisztelhetjük, 
hogy ezáltal még inkább has-
son ránk életének példája és 
közbenjárása, hogy a krisztusi 
szeretet civilizációját építhes-
sük, a „Totus Tuus” Szűz Mári-
ás lelkülettel.” (Dr. Bábel Balázs 
érsek)

„Egy nemes cél csodálatos 
megvalósításának lehetünk 
szemtanúi a Karol Wojtyla Ba-
rátság Központban – segíteni 
napról napra, kezet nyújtani an-
nak, aki rászorul.” (Dr. Zombor 
Gábor országgyűlési képviselő)

 „A világ legértékesebb és leg-
szebb gondolata a szeretet. En-
nek hitelességét bizonyítja a Ka-
rol Wojtyla Barátság Központ 
tevékenysége. Bizonyság erre az 
intézmény keletkezése. Külön 
örömömre szolgál, hogy a ház a 
magyar-lengyel barátság fontos 
bástyája, ahová erőt meríteni is 
mindig szívesen visszatér az em-
ber.” ( Joanna Stempinska koráb-
bi lengyel nagykövet)

„Imádságos szívvel tisztelgek II. 
János Pál pápa munkássága előtt 
Kecskeméten,  a Wojtyla Házban…” 
(Dr. Beer Miklós váci püspök)

„Ne féljetek! – Ez volt az első 
mondata, így vigasztalt, nyug-
tatott bennünket, tízmilliókat, 
akik a kommunista világban 
megváltásként ünnepeltük II. 

János Pál pápa megválasztását. 
Azóta tudom, hogy a Bibliában 
365 alkalommal fordul elő ez a 
mondat: – Ne féljetek!” (Lezsák 
Sándor, a Magyar Országgyűlés 
alelnöke)

„II. János Pál pápa lénye, sze-
mélyisége egy korszak legna-
gyobb evangelizációs ereje volt. 
Isteni kegyelem, hogy kortársa 
lehettem. Ezért olyan öröm szá-
momra, hogy Karol Wojtyla, 
egy közülünk való, szentté vált 
ember nevét viseli e ház.” (Sta-
nisław Dziwisz lengyel bíboros, 
Szent II. János Pál pápa egykori 
személyi titkára)

„Köszönöm, hogy Karol 
Wojtyla szellemében tíz évvel 
ezelőtt nem féltek megnyitni ezt 
a helyet; ezzel pedig sokaknak 
segítettek, hogy ők is legyőzhes-
sék félelmeiket és bízni, remélni 
tudjanak.” (Dr. Herczegh Anita, 
Áder János köztársasági elnök 
hitvestársa)

A vendégkönyv titkai

Katolikus Karitász

Főtéri ételosztás érseki segítséggel

II. János Pál pápa portréja 
– a Magyar Állam ajándéka
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Elérhetőségeink: 
Karol Wojtyla Barátság 

Központ
6000 Kecskemét,
Egressy utca 5/B 

(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

Hogyan segíthet nekünk?
A legfontosabb talán az, hogy 
imáikban emlékezzenek meg 
rólunk. De úgy is segíthet bár-
ki, hogy önkéntesként munkát 
vállal a Wojtyla Házban. Ha va-
laki egyszerűbbnek találja, hogy 
pénzzel támogat bennünket, 
erre is megvan a mód. 

A következő bankszámla-
számra lehet támogatást átutal-
ni: 50800128-15420992. Az 
adományról kiállított igazolá-
sunk ráfordításként elszámol-

ható. Akik az adójuk 1  száza-
lékával szeretnének bennünket 
segíteni, azoknak a Szenteste 
Alapítvány intézményünket se-
gítő szervezet adószámát adjuk 
meg: 18347982-1-03. 

Sokan háztartási gépekkel, 
ételekkel, élelmiszerekkel, kon-
zervekkel próbálnak a segítsé-
günkre lenni. Őket arra kérjük, 
hogy az Egressy utca 5/B szám 
alá hozzák a felajánlásukat. 

Vannak olyanok is, akik 

rendszeresen, havonta köte-
lezettséget vállalnak egy-egy 
ebédeltetési napra. Az ő rend-
szeres áldozatuk építi azt a ka-
ritatív művet, amelyet II. János 
Pál pápa eszmeiségét, evangéliu-
mát követve hoztunk létre Kecs-
keméten. 

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

Felénk nyújtott segítő kezek
A Wojtyla Ház Nonprofit Kft. 
jogelődje 2006. január elsejétől 
kapta meg Kecskemét városától az 
Egressy utca 5/B szám alatt talál-
ható szociális otthon megnevezésű 
ingatlant, 15 évre ingyenes haszná-
latra. A lepusztult épületet az ala-
poktól a tetőzetig teljesen felújí-
tottuk és új bútorokkal rendeztük 
be, miközben az étkeztetéseket is 
szerveztük, rendszeresítettük.

A támogatók bevonásával meg-
újult intézmény azóta is naponta 
több mint száz embernek ad me-
leg ételt. A jó szándékú adományo-
zók segítségét máig folyamatosan 
kérjük, hiszen az évi hétmilliós 
intézmény fenntartási költségeket 
csak így tudjuk előteremteni. Eb-
ben az erőfeszítésben továbbra is a 
legnagyobb támogatónk Kecske-
mét Önkormányzata. A város ta-
valy több millió forinttal segítette 
a Wojtyla Ház működését. Ugyan-
akkor az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt., az Autoflex-Knott Kft., a 
Kádár Környezetvédelmi Kft., az 
OTP Bács-Kiskun Megyei Igazga-
tósága, a Magyarvíz Kft., a Pintér 
Művek is jelentős segítséget nyújt 
az intézményfenntartásra. Támo-
gatóként sikerült megnyernünk a 
Zwack Unicum Zrt.-t is, de a  Sze-
relvénybolt Kft. is több százezer 
forinttal segítette a népkonyha 
fűtéskorszerűsítését. 

A cégek mellett sok-sok magán-
személy segített abban, hogy az el-
múlt években sikerült zavartalanul 
működtetni a szegények ellátására, 
rehabilitációjára létrehozott intéz-

ményt. A Wojtyla Ház 2018-ban 
is a törvényi előírások betartásával, 
mindig határidőre tudta fizetni 
költségszámláit, a munkabéreket 
és járulékokat. A köztartozásmen-
tes adózók között tartja nyilván a 
NAV. 2018. augusztus 31-ig vál-
lalta a közintézmény, hogy aka-
dálymentessé teszi az épületet, ami 
meg is valósult. A legfontosabb 

karbantartási, felújítási munkákat 
ugyan folyamatosan végeztük, de a 
több mint tíz éve felújított épület-
ben szükségessé vált a kazán, a ra-
diátorok és a bélelt kémény cseréje. 
Tavaly három régi, rossz bejárati 
nyílászárót cseréltünk ki.  Teljesít-
hettük legfontosabb feladatunkat: 
365 napon át adtunk 120 szegény 
embernek meleg ételt. Karácsony 
környékén pedig a főtéren felállí-
tott sátorban kilenc napig láttuk el 
kiadós, finom étellel, teával és süte-

ménnyel a város minden betérő rá-
szorultját. Az aktivisták és a mun-
katársaink sok önkéntes munkát 
vállaltak, hogy az ünnepeken és a 
munkaszüneti napokon is meleg 
ételt kapjanak gondozottjaink. 

Kiemelt feladatunknak tekint-
jük, hogy a szociális ellátások ke-
retében ingyenesen juttassunk a 
rászorulóknak tartós élelmiszere-

ket, használati tárgyakat, ruhákat, 
cipőket, gyógyászati eszközöket. 
A rehabilitációs tevékenység so-
rán a gondozottakat igyekszünk 
olyan társadalmilag hasznos te-
vékenységekbe bevonni, ame-
lyek szebbé, élhetőbbé teszik a 
környezetünket. A közös köztéri 
munkák a város szakrális emlék-
helyeinek takarítása, gondozása 
során igényesebbé váltak saját la-
kókörnyezetük iránt is. Intézmé-
nyünket rendszeresen tájékoztatja 

a Munkaügyi Központ az általuk 
nyújtott szolgáltatásokról, a kép-
zési- és közmunkaprogramokról. 
Több ellátottunk a munkaerőpi-
acon is helyt tudott állni, többen 
pedig közmunkásként helyezked-
tek el. Utóbbiaknak továbbra is 
biztosítottunk meleg ételt, hogy 
a szerény fizetésükből rezsiköltsé-
get, lakbért tudjanak fizetni. 

Tavaly is sok időt fordítot-
tunk a szociális, mentális, egész-
ségügyi, kulturális programok 
megszervezésére. Az ANTSZ, 
a Magyar Vöröskereszt és a Kék 
Kereszt tanulságos filmvetítései, 
az egészségügyi előadások, a cso-
portos szűrővizsgálatok ugyan-
csak gyakoriak sorsközösségünk-
ben. Tavaly is megemlékeztünk 
az országos ünnepekről, színház-
ba, kiállításokra látogattunk, s 
persze a hitéletről sem feledkez-
tünk meg. A Wojtyla Nyugdíjas 
Klub pályázati pénzből Szarvas-
ra, Kiskunhalasra és Kiskunfé-
legyházára szervezett autóbuszos 
kirándulást. Az évtizedes hagyo-
mányt folytatva, intézményünk 
az elmúlt évben is felvállalta, 
hogy munkatársaink a hozzátar-
tozó nélkül elhunyt rászorulókat 
– szociális temetésükön – elkísé-
rik utolsó útjukra. 

Köszönjük minden támoga-
tónknak, hogy intézményünk a 
segítségükkel tavaly is megvaló-
síthatta a szegényeket segítő, fel-
zárkóztató programjait. 

Pásztor Jolán
alapító tag

A Wojtyla Ház rendszeresen véndégül látja a kecskeméti SOS 
Gyermekfalu és a dunavecsei árvaház gondozott gyerekeit is
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Akasztói Halászcsárda / Szabó József

Szabó József, az Akasztói Horgászpark és Halascsárda tulajdonosa 
évente több alkalommal is vendégül látja a Wojtyla Ház gondo-
zottjait. Legutóbb ez év januárjában, a népkonyha étkezdéjében 
Szabó Csaba, a nagylelkű adományozó egyik fiúgyermeke, vala-
mint Andriska Patrik szakács tevékeny közreműködésével kóstol-
hatta meg az akasztói sziki-pontyot a sorsközösség. Szabó Csaba 
köszöntötte a várakozó rászorultakat, majd az akasztói komple-
xum mindennapi életéről, aktualitásairól adott tájékoztatás után 
elmondta, hogy intézményi szinten a Wojtyla Házat támogatják 
rendszeresen, ám szűkebb pátriájukban iskolákat, óvodákat, az 
önkéntes tűzoltókat, valamint a falunap résztvevőit is szívesen pat-
ronálják, leg főképpen alapanyagokkal, alkalmanként pedig főzéssel 
is. Kapcsolatunk a Wojtyla Házzal több mint öt esztendőre nyúlik 
vissza, melynek fundamentuma, vezérlőelve a minden felebará-
tunk iránt érzett önzetlen szeretet.

Akker-Plus Kft. / Endrődi Ferenc
Aldi Áruház Kecskemét

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

Másfél évtizede egy korszerű tejfeldolgozó üzemet épített Kocsis 
Pál családi vállalkozásban Izsákon, ami azóta, kiváló (prémium) 
minőségű tejtermékeivel, Alföldi Garabonciás Kft. néven lett híres 
e hazában. Legfontosabb nyersanyaguk a kecsketej, de tehén- és 
juhtejet is használnak. A Kiskunsági Nemzeti Park területén meg-
termelt alapanyagot ma már egy hangulatos sajtműhelyben, ha-
gyományos receptúra alapján, de korszerű technológiát alkalmazva 
dolgozzák fel. Remek termékeikkel gyakran megörvendeztetik a 
Wojtyla Ház sorsközösségét.

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

Art Telekom Kft. / Riczu Péter

Az ART TeleCom Kft. menedzsmentjét, Riczu Péter ügyvezetőt 
már régi ismerősként köszöntik minden alkalommal a Wojtyla 
Házban, amikor ellátogat a sorsközösséghez. A meleg ételre vára-
kozó szegények is tudhatják róla, hogy cége infokommunikációs 
igényeket igyekszik kielégíteni. Eleinte csak Kecskeméten és annak 

agglomerációjában tevékenykedtek, ma már országszerte segítenek 
vállalkozásoknak, intézményeknek és magánszemélyeknek egya-
ránt. Bács-Kiskun megyében több száz alközpontot telepítettek ed-
dig, melyek karbantartási munkálatait is ők látják el. A cég vezetői 
rendszeresen megvendégelik az intézmény gondozottjait, s nekik 
köszönhető az is, hogy a Wojtyla Házat kívül-belül a legkorszerűbb 
megfigyelő kamera rendszer védi ma már.

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

Auchan Áruház Kecskemét
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 Közgyűlés / Rideg László
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Bácsvíz Zrt. / Kurdi Viktor
Bács-Zöldért Zrt. / Bűdi Zsolt, Gulyás János

Terményáldás idején, a Barátok temploma udvarán, vagy a mű-
kertvárosi Assisi Szent Ferenc kápolnában minden évben dr. Bá-
bel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke szenteli meg a Bács-Zöldért 
Zrt. által felajánlott gyümölcsöket, zöldségeket, amiket azután 
a Wojtyla Ház szegényei között osztanak szét. Persze nem ez az 
egyetlen alkalom, amikor a cég vezetői, munkatársai gondolnak 
az intézmény gondozottjaira: árucikkeik évente több alkalommal 
is a népkonyha asztalaira kerül. Sőt, a Wojtyla Ház novemberben 
felavatott, új beltéri szárnyas ajtóinak egyikét Gulyás Jánosnak – 
a Bács-Zöldért Zrt. kereskedelmi igazgatójának – és családjának 
köszönhette a sorsközösség.

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

A családi vállalkozásban működő Chicken-Food Kft. fő profilja a 
csirke-, tyúk- és kakasvágás, majd azok friss, előhűtött áruként való 
értékesítése egyben vagy darabolva. Kacsára, pulykára vonatkozóan 
úgyszintén rendelkeznek vágási engedéllyel, így ezek tekintetében is 
bizton számíthatnak rájuk a baromfihús kedvelői Kecskemét külön-
böző városrészeiben nyitott szaküzleteikbe betérve. A cég tulajdono-
sai, Héjjas János és Héjjas Tibor, a Karol Wojtyla Barátság Központ 
rendszeres támogatói közé tartoznak immáron hosszú évek óta. 

Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat / Radics Kálmán
Cold Clean Kft. / Gáspár Attila

Consol Trade Kft. / Fábián János
Cutler Gym Kecskemét / Kopjás Tünde

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

Csík Zenekar / Csík János
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, Berei Andrea
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
Free Line Kft. / Király József, Gáspár Zsolt

Frittmann Borászat / Frittmann István, Frittmanné Márti
Füredi Képző Központ / Füredi András, Horváth Imre

A gépjárművezetés oktatása mellett számos OKJ. felnőttképzést 
tartó kecskeméti Füredi Autósiskola, mára jelentős képző központtá 
fejlődött. A Kodolányi János Főiskola nyelvvizsga  helye is, ugyan-
akkor óvodákban, iskolákban rendszeresen tartanak közlekedés-
biztonsági előadásokat. Füredi András ügyvezető régi kapcsolatot 
ápol a Wojtyla Házzal, aminek – a közlekedéssel kapcsolatos ren-
dezvényeket szervezése mellett – elkötelezett támogatója. Mindig 
úgy érezte, ami jó célt szolgál, azt mindenkinek kötelessége segíteni.

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

Tőzsér Judit amellett, hogy napjai döntő részét az ország egyik 
legnagyobb kereskedelmi rádiójának irányításával tölti, évtizedek 
óta kiemelkedő hangsúlyt fektet a nehéz sorban élők megsegítésére.
– Tudjuk, hogy a Wojtyla Házban folyó tevékenység milyen nagy 
erőpróba. Ezért már az intézmény megnyitásakor úgy döntöttünk, 
hogy a nehézsorsú, szegény emberek ellátásához mi is hozzájáru-
lunk, minden hónapban egy alkalommal ebédet biztosítva szá-
mukra, de igyekszünk ruhaadományokkal is segíteni – mondja a 
hungarikum rangra emelt Gong Rádió ügyvezetője.

Görög Helyi Kisebbségi Önkormányzat
Graboplast Zrt. / Jancsó Péter

Granada Hotel / Bárdi Sándorné, Nagy Róbert

Támogatóink
(A teljesség igénye nélkül!)
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KAROL WOJTYLA BARÁTSÁG KÖZPONT  6000 Kecskemét, Egressy utca 5.

Kecskemét exkluzív, családbarát szállodája, a Granada Konfe-
rencia Wellness és Sport Hotel Kadafalván, az M5-ös autópálya 
Nyugati lehajtójától két kilométerre, erdő szélén, nyugodt, csendes 
környezetben, nagy parkkal, több mint egy évtizede várja vendé-
geit. Ez a nagyszerűen kiépített vendégváró birodalom fontosnak 
tartja, hogy ne csak a – kikapcsolódni, pihenni, ünnepelni vagy 
tanácskozni – hozzájuk betérő vendégek igényét elégítse ki, de az 
elesett, szegény embereken is segítsen. Ezért munkatársai rendszeres 
látogatói és támogatói a Wojtyla Háznak.

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 Grill Étterem / Kiss Vivien

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

Az Ízfaktor Kft. 2013 óta rendszeresen szállít meleg ételt a Wojtyla 
Barátság Központnak kiváló minőségben. A Varga László vezette 
gasztronómiai  vállalkozás  gyakran adománnyal is meglepi a nép-
konyhán étkező rászorulókat. Már több éve jelentős szerepet vállal a 
Wojtyla Ház által szervezett városi főtéri ételosztásban. Karácsony 
napján az egész család felkerekedik, elkészíti a meleg ételt és a forró 
teát. A család közreműködésével az év legszentebb napján három-
száz nélkülözőnek osztanak testet és lelket melengető finom ételt, italt 
és édességet.  

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
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

Minden esztendőben ellátogat néhányszor a Karol Wojtyla Barátság 
Központba két közismert, jeles polgára Kecelnek: Burányi Roland 
plébános atya és Schindler János vállalkozó, a kisváros korábbi pol-
gármestere, hogy megvendégelje az intézmény gondozottjait. Minden 
alkalommal odaállnak a bogrács mellé, hogy saját receptjeik szerint, 
gondos munkával és sok szeretettel készítsenek valami finomat a sorskö-
zösség tagjainak. Nem csoda, hogy mindig mindenki visszavárja őket! 

Kecel Római Katolikus Plébánia / Burányi Roland

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

Dr. Homoki Tamás / Lévai Jánosné
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

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 
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
Kissfuvar Kft. / Kiss András

A családi vállalkozást Kiss 
András 1983-ban alapozta 
meg teherfuvarozóként. Kez-
detben lakossági igényeket szol-
gált ki, majd 1990-től lehetővé 
vált a vállalatoknak való fuva-
rozás és az alkalmazottak tar-
tása. Így a vállalkozáshoz ifj. 
Kiss András is csatlakozhatott 
egy ZIL típusú teherautóval. 
Napjainkban a Kissfuvar Kft. 
folyamatosan bővül, jelenleg öt 
40 tonnás önrakodó teherautó-
val, és egy 40 tonnás, 13 méteres, nyitott-nyerges teherautóval végez 
belföldi szállítmányozást. Mindemellett a cég önálló szervizháttér-
rel rendelkezik, melyet egy jól felszerelt műhely és egy tíz főből álló 
szakembergárda biztosít. A Kissfuvar Kft. évek óta önzetlen segítője 
a Wojtyla Háznak.

Knorr-Bremse Kft. / Bíró Attila
A Knorr-Bremse kon szern 
egyik legnagyobb és leg-
fontosabb európai gyár-
tóbázisa – Kecskeméten 
működik. A társaságot ezen 
a néven 1989-ben alapítot-
ták. 1996-ban Kecskemét 
kivívta azt a jogot, hogy ne 
csak gyártson a központnak, 
hanem – a teljes kelet-eu-
rópai régióban – önállóan 

kereskedhessen is, ráadásul nemcsak saját, hanem a konszern min-
den termékével. Ez azt jelentette, hogy elláthatja a haszonjármű 
gyártókat és meg jelenhetett a pótalkatrész piacon is. A társaság 
politikájában egyre nagyobb szerepet kap a korszerű tudás. A cég 
mára már a teljes pótalkatrész kereskedelmét a világhálón keresztül 
bonyolítja. A vállalat összes munkafolyamata az üzleti kiválóságra 
törekvő, folyamatos és magas színvonalú minőségbiztosításra alapo-
zódik. De nem felejtkeznek meg a környezetükről sem, egyre jelentő-
sebb karitatív szerepet vállalva Kecskeméten. Rendszeres támogatói 
a Wojtyla Háznak is.  

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 / Lipótné Komjáti Andrea

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

A kecskeméti Mátyás Király 
Gyógyszertár legfőbb célki-
tűzése az egészségnevelés és a 
gyógyítás szolgálata. Ennek ér-
telmében mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a gyógy-
szertárukba betérő vásárlókat 
a lehető legmagasabb szakmai 
színvonalon, udvariasan és 
gyorsan szolgálják ki, megfelelő 
információkkal és tanácsokkal 
lássák el. Ám amikor eljön Il-
dikó névnap, március 10-e, a 
gyógyszertár vezetője, Steinmetz Györgyné Eperjessy Ildikó minden 
évben felkeresi a Wojtyla Házat, hogy megvendégelje a sorsközösséget.

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-Metáll Kft. / Kovács Zoltán és Kovács Zoltánné

Mizsepack Kft. / †Gór József
Mizsetáp Kft. / Kollár Csaba

A Mizsetáp Kft. több mint két évtizede Lajosmizse egyik megha-
tározó cége, jelentős foglalkoztatója. A társaság egészséges élelmi-
szereket (baromfihúst és tojást) állít elő telephelyein. A tulajdonos, 
Kollár Csaba legutóbb így nyilatkozott, amikor megkérdezték tőle, 
hogy miért támogatja a Wojtyla Házat:
–  Bármerre járok az országban, példaként emlegetem ezt az in-
tézményt. Írni kellene egy kézikönyvet a létrejöttéről, felépítéséről, 
a működéséről és tanítani az iskolákban. Illetve felmutatni más 
települések, szervezetek vezetőinek szerte kis hazánkban, hogy lám: 
csak elhatározás, illetve jó szándék kérdése tenni a rászorulókért. 
És valójában mindegy is, hogy ez melyik vallással párosul, vagy 
milyen ideológia égisze alatt születik és működik, a lényeg a huma-
nizmus, a segíteni akarás.

Modinvest Kft. / Németh Miklós
Modern Home Hungary Kft. / Pataki Tamás, Juhász Roland, 

Nyúl Ferenc, Bodor Henriette
Mokambo Kft. / Kovács Balázs

Molnár Fatelep / Molnár Ferenc
Nádas Vendéglő / Szentkúti György

wojtyla2019.indd   6 2019.02.08.   21:30:14



WOJTYLA HÁZ 7

TELEFON: 36-76/505-041

A jakabszállási Nádas Vendéglő 1986 óta várja vendégeit hagyo-
mányos, magyaros ételeivel, illetve barátságos, vendégszerető kiszol-
gálásával. – Vendéglőnk az évek alatt folyamatosan fejlődött, ám 
receptúránk mit sem változott: továbbra is a tradicionális magyar 
ételek és ízek jellemzik vendéglátóegységünk arculatát – nyilatkozta 
Szentkúti Gyula, akinek a nevéhez fűződik, többek között, az ét-
teremben kapható fenséges pacalpörkölt receptje is. Négy esztendeje 
fia, Szentkúti György vette át a stafétabotot, s amióta ő vendéglő 
ügyvezető tulajdonosa, ugyancsak számos fejlesztés, korszerűsítés 
megvalósulhatott ezen a családi hangulatot árasztó vendéglátóhe-
lyen. Remek ételeik nem ismeretlenek a Wojtyla Házban sem, hiszen 
gyakran küldenek ételadományokat a népkonyha gondozottjainak.

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

Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 
Német Nyelvű Evangélikus Egyházközség

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
NRG-Agent Kft. / Gönczi Imre

Nyárlőrinci Nyugdíjas Klub
Off-Road Bázis Kft. / Frankó János

Olasz Étterem / Caruso Annunziato
Opel Tormási Kft. / Tormási Attila

Opticom Kft. / Körmöczi Béla
OTP Bank Dél-Alföldi Régió / Windheim József

Ortodox Görög Egyház / Borisz atya
Otthon Centrum / Gulyás Emese
P&P Pékáru Kft. / Hatvani László

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

Pálmonostora Plébánia / Bajkó Zoltán
Pencz Optika / Pencz Márta

Phoenix Mecano Kft. / Dr. Nagy Zoltán

A Phoenix Mecano már igazán régi motorosnak számít, ami a tár-
sadalmi felelősségvállalást, jótékonysági akciókat illeti. A gépipari, 
elektronikai rendszerek és komponensek fejlesztésével, gyártásával 
foglalkozó Phoenix Mecano Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Nagy 
Zoltán testületi felajánlásaival időről időre felbecsülhetetlen segít-
séget nyújt a Karol Wojtyla Barátság Központ mindennapi ebéd-
osztásaihoz, és szakadatlanul pártfogolja a szociális létesítmény 
lélekmentő misszióját is.

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, 

Poli-Farbe Kft. / Szabó Antal

A Poli-Farbe Kft. hazánk egyik meghatározó festékgyára, számos 
terméknagydíj jelzi kiemelkedő tevékenységüket. Bács-Kiskun szí-

vében, Bócsán tevékenykednek, s a tulajdonos, Szabó Antal méltán 
büszke arra, hogy családi vállalkozásból egy középvállalattá tud-
ták kinőni magukat az elmúlt évtizedekben. A cégvezető évek óta 
jelentős időt és anyagi forrást áldoz a társadalmi-gazdasági verseny 
veszteseinek támogatására, a Szentírás igéit is hirdetve. Minden 
esztendőben, havonta egy alkalommal ebédet adományoz a Wojty-
la Ház gondozottjainak.

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 / Szerdi Szilárd
R&K Kft.

Raster Stúdió / Simon József
Református Egyházközség / Kuti József, Varga Nándor

Rehák Róbert és Családja
Rome Kft.

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

Kecskeméten a Dózsa György úti Sutus Jófalat Vendéglőben bár-
ki úgy érezheti magát, mintha Sutus Endre főszakács-tulajdonos 
személyes jó barátjaként tért volna be. Elsősorban a közelben élők 
váltak törzsvendégekké, de a város más részeiről is rendszeresen 
betérnek ide finom falatokért. Barátként köszöntve a tulajdonost, 
valahogy így: „Mit főztél ma nekem?” – Mert itt mindennap külön 
írt, új étlappal várják a vendégeket, nagyon kedvező áron. Felké-
szültek családi, baráti összejövetelekre, névnapi, születésnapi parti-
kra, céges rendezvényekre is. A neves gasztronómiai szakember nem 
csak kiváló konyhájáról nevezetes, szociális érzékenységéről is. Nem 
csoda, hogy régi ismerősként üdvözlik a Wojtyla Házban, amikor 
meg jelenik finom ételekkel megrakott autójával.

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

Szabadszállási Takarékszövetkezet
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 / Pajkó Andrea 

Pajkó Andrea a trendalelke.hu – Kecskemét első online női maga-
zinjának alapító főszerkesztője. Két éve népes hölgykoszorúval útjá-

ra indította a Trendalelke Vállalkozónői Reggeli elnevezésű üzleti 
jellegű programsorozatot, melyet rendszerint a népkonyha melletti 
rendezvényházban tartanak meg havi rendszerességgel, informális 
stílusban, kiváló hangulatban. Korábban e fórumon született az öt-
let Szani Edit jóvoltából – aki egyébként adományozóként állandó 
kapcsolatot tart fenn az Egressy utcai népkonyhával –, hogy ren-
dezzenek jótékonysági főzést, melynek kedvezményezettje a Wojtyla 
Ház sorsközössége legyen. Az elképzelést tett követte: gyűjtést szer-
veztek, majd a női vállalkozói csoport nevében sütni-főzni kezdtek, 
s a jótékonysági akció sikerén felbuzdulva, azóta hagyományossá 
tették az ételosztás szívet melengető élményét. 

Univer ProCoop Zrt. / Szarka Balázs
Idővel valóságos hagyomány-
nyá nemesült, hogy kecskeméti 
és térségbeli cégek vezetői időről 
időre látogatást tesznek a Wojtyla 
Házban, keresvén a segítségnyúj-
tás lehetőségeit. Így tett hajdanán 
Szarka Balázs, az Univer Szö-
vetkezeti Zrt. vezérigazgatója is, 
s megismerve az itt folyó karitatív 
tevékenység egyes munkafázisait, 
az ételek elkészítésének és kiosztá-
sának folyamatát, a hitéleti és kul-
turális programokat, valamint a 
gondozottak által végzett közhasz-
nú munkákat, kijelentette: az Univer havonta egy alkalommal állja 
a szociális étkeztetés aznapi költségét, továbbá rendszeresen szállít 
különféle termékeiből a Wojtyla Ház konyhájára. A neves gazdasági 
szakember azóta is rendszeres látogatója az intézménynek.

Univer Product Zrt. / Molitórisz Károly
Vacsi Hús Kft.

Városföld Polgármesteri Hivatal / Veszelka Mihály
Védőháló Karitatív Egyesület / Somogyiné Laczi Tímea

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

Vén Diófa 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, Eörsi-Tóta Gábor

Waldorf Mihály Kertje Óvoda és Iskola
Zwack Unicum Nyrt. / Árvai Andor

TOVÁBBI TÁMOGATÓK:
Ágai Krisztián, Aurin Leánykar (Durányik László), Bálint Csa-
ba, Balogh József, Balogh Károly, Bán János, Barátok Együttes 
(Szekszárdy Imre és Boronkay Klára), Békés József, Benyovszki 
László, Berente Imréné, Berki Károly, Bimbó Imre, Birkás Meny-
hért, Bogasov Iván, Bognár Béla, Boldog Mihály, Borbély Éva, 
Boronkai Péter, Borsos István, Borsos Tibor, Borzák Tibor, Bozó 
Pálné, Bruncsák András, Burányi Roland, Burics Pál, Dabasi Gá-
bor, Deák Ferenc, Dobos József, Domján Andor, Domján Balázs, 
†Dr. Bálint Anna és Nagy István Elek, Dr. Deák Péter, Dr. Domo-
kos Zoltán, Dr. Egerszegi Péter, Dr. Farkas Ágnes, Dr. Feldmayer 
Péter,Dr. Herc zeg Ágnes, Dr. Hodossy-Virágh Andor, Dr. Horváth 
Zsolt és felesége,  Dr. Jámbor Zoltán, Dr. László Zsolt és Családja, 
Dr. Nagy András, Dr. Pánczél Gyula, Dr. Salacz László, Dr. Szécsi 
Gábor, Dr. Tálas Gábor, Dr. Temesváry Béla, Dr. Zimay Zsuzsan-
na, Dr. Zombor Gábor, Durgó Tamás, †Elizabeta Modzalewska, 
Ewa Filipiak, Falu György, Farkas Ágó, Farkas Erzsébet, Farkas 
Pál és Családja, Fejes Ferencné, Fejős Jenő, Fekete Tiborné dr. 
Percze Éva, Ferences Imaközösség, Ferentzi Miklós és Családja, 
Fóti Gábor és Családja, Hajagos Csaba, Hajdú László, Halasi 
Miklós és felesége, Hetényi József és Családja, Hodánics Tamás és 
Családja, Hornyák István, Horváth Lászlóné Baba, Hugyecz Ma-
riann, Ifj. Farkas Pál, ifj. Gyergyádesz László, Irena Lesnikowska, 
Jászok Együttes, Kállainé Zsuzsa, Király Szabolcs, Kodály Zoltán 
Vegyeskar Iparos Dalárda, Kollár Ernő, Korsós László és Családja, 
Kriston Zsuzsanna és Családja, Kurgyis Illés és felesége, Küzmös 
Zsolt, Látó Richárd és Családja, Leviczky Cirill, Magos Andrásné, 
Makány Tamás, Mészáros Marianna, Mezei Sándor, Mezei At-
tila, Mizsei Jánosné, Molnár Zoltán, Mosolyra Hangolók, Msgr. 
Dr. Pintér Gábor, Muhari Béla, Nagy Ervin, Nagy Ferenc, Nagy 
László, Nedelkovics Dávid, Oberfrank Bernadett, Olasz Csaba, 
Orell Zsolt, Oskolás János, Palásti Ildikó, Paskó atya, Pavlovics 
István, Piskolti István és Családja, Polgár Péter, Polyák Imre, Pro-
bojáczné Túri Éva, Rácz György, Rádi Dávid, Retkes Péter, Ro-
zenbergszki József, Schindler János, Sebestyén Imre, Sipos László, 
Somodi Ferenc, Somogyi Károly, Somogyi Sándor és Családja, So-
mogyvári Roland, Stein Ferenc, Szabados Lilla és Családja, Szabó 
Sándor, Szabó Tibor, Székelyné Kőrösi Ilona, Szénási Pál, Szentir-
mai Tamás, Tarapcsik Sándor, Tetézi Lajos, Tiszavölgyi Gábor és 
Családja, Vajda Zoltán, Varga Miklósné, Váry Károly, Wilhelm 
Gábor, Ziegler Németh Ferenc, Zsámboki Nelli, Zsigóné Katalin
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Csíkék koncertje

Évente legalább egy alkalommal 
felkeresi a Wojtyla Házat Csík 
János, hogy zenésztársaival mini 
koncerttel járjon kedvében a 
népkonyha gondozottainak. Lá-
togatásuk legutóbb József napra 
esett, nem véletlenül. A szociális 

intézmény alapító-igazgatóját, 
Farkas P. Józsefet névnapján, hit-
vestársát, Farkasné Pásztor Jolánt 
pedig születésnapja alkalmából 
köszöntötték a neves muzsiku-
sok a Wojtyla Ház sorsközössége 
előtt, zúgó tapsvihar kíséretében. 

Virtuózok virtuóza
A Duna Televí-
zióban és az M5 
kulturális csa-
tornán élőben 
sugárzott júniusi 
fináléban a három 
korcsoportg yőz-
tes, Balázs-Piri 
Soma (zongora), 
Beke Márk (har-
sona) és Ninh 
Duc Hoang Long 
(magánének) két-
két darabbal állt 
közönség elé. A 
nézőktől a leg-
több szavazatot a 
kecskeméti Beke 
Márk kapta, aki 
az Armel Opera-
fesztivál szerve-
zésében felléphet a világ egyik 
klasszikus zenei fellegvárában, a 
New York-i Carnegie Hallban, 
valamint egy éven át havi bruttó 
egymillió forintot kap. A fiatal 

virtuóz tanárával, Kuna Lajossal 
gyakori vendég a Wojtyla Ház-
ban: szinte minden jeles ünnep-
ségen megörvendeztetik remek 
játékukkal a sorsközösséget.

Gólyalábon érkeztek
A Langaléta Garabonciások tré-
fáitól zengett a kecskeméti Ka-
rol Wojtyla Barátság Központ 
előtti tér június 12-én. A három 
gólyalábas alakoskodó tréfás szó-
faragványokkal, akrobatikus mu-
tatványokkal, szaxofonjátékkal, 
dobpergéssel tarkított 
műsora egy csapásra vi-
dám vásári hangulatot 
teremtett a népkonyha 
utcafrontján, ámulatba 
ejtve az előtérben helyet 
foglaló kurtalábú publi-
kumot. 

A komédiás csapat 
Farkas P. Józsefnek, a 
Wojtyla Ház alapító-igaz-
gatójának az invitálására 
érkezett a népkonyhához, 
hogy meglepetésszerűen 
pódiumra lépve, mosolyt 
csaljanak az ott vendéges-
kedő, hátrányos helyzetű 
dunavecsei iskolások ar-
cára, akik osztálykirándu-
láson vettek részt, és mit 
sem sejtettek a háttérben 

folyó előkészületekről. A három 
langaléta garabonciás gólyalába-
kon járva elvegyült a népkonyha 
gondozottjai és a gyerekek között, 
majd tréfás játékokkal pillanatok 
alatt magasra srófolták a közönség 
jókedvét. 

Zenénk ifjú nagykövete 
Pusker Júlia virtuóz hegedűjáté-
kának voltak részesei a Wojtyla 
Ház gondozottjai, amikor rö-
vid időre külföldről hazatérve, 
augusztusban az intézmény 
étkezdéjében négy klasszikus 
zeneművet adott elő a kecske-
méti származású, ma London-
ban élő, Brüsszelben tanuló ifjú 
művésznő. 

Ismeretei bővítését életre szó-
ló feladatnak jelölte meg a fiatal 
tehetség, aki úgy vélekedett vi-
lági küldetéséről, hogy a zene 
lényege a szeretet megosztása, az 
elismerések pedig további ajtó-
kat nyitnak meg, ami által még 
több emberhez tudjuk eljuttatni 
a muzsikát. 

A Wojtyla Ház gondozottja-
inak elárulta: – Amióta külföl-
dön élek, még inkább magyarnak 
érzem magam, noha temérdek 
helyen megfordulok, emiatt sok-
szor egyfajta világpolgárnak ér-
zem magam, aki nem feltétlenül 
érzékeli mindig, mit jelent az, 
hogy otthon. Sok hazámfiával 
találkozom odakint. Szeretnék 
a magyar zene egyik nagykövete 

lenni, habár a klasszikus muzsika 
vékony, javarészt értelmiségi ré-
teget érint, ezért van még miért 
küzdenünk.

Azután előkerült tokjából egy 
patinás hegedű, melynek húrjai-
ból Júlia csodálatos dallamokat 
csalogatott elő, hallgatósága 
nem kis gyönyörűségére. 
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