A Panoráma Világklub, Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Társklub (Törökszentmiklós) tagjai
2014. augusztus 9. és 10 - én Erdélyben, Holtmaroson a Tulipán Gyermekotthon lakóit látogatta
meg. Látogatás célja, hogy az árvaházban nevelkedő gyermekek részére jótékonysági adományt
szállítson ki és adjon át a küldöttség.
Világklub rendezvényein született az ötlet, hogy jótékonysági tevékenység megszervezésével
próbáljunk segíteni egy – egy arra rászoruló szervezetnek. Ebből az ötletből kiindulva a Jász –
Nagykun – Szolnok megyei Társklub az Erdélyben lévő, Czegei Wass Albert alapítvány
működtetésében lévő „Tulipán” gyermekotthon lakóit támogatja! Az ötlet nem egyszeri fellángolás,
hanem visszatérő, rendszeres támogatás. Az idén, 2014. március 10-én már vittünk adományt, és a
mostani, második látogatásunk alkalmával szintén adomány kiszállítását és átadását valósítottuk meg!
Gyűjtés eredményeként a kölcsönkapott kisbusz megtelt különböző adományokkal.
Több mint ötszáz km-s út megtétele után, délután 15:00 körüli érkezéskor az otthon lakói nagy
izgalommal fogadták a társklub tagjait és az adományt! Különböző magán személyek és szervezetek
által adományozott ruhaneműket, közel 200 kötet könyvet, különböző tartós élelmiszereket nagy
szeretettel fogadták az otthon lakói és vezetői.
Kirakodás után, ismerkedés és focizás volt a közös program! Nagy meglepetést szereztünk az
jelenlevőknek, azzal, hogy a vacsorát mi készítettük nekik. Magunkkal vitt alapanyagokból
bográcsban, pörköltet főztünk! Természetesen a vacsora elkészítésében a bevontuk az árvaház lakóit
is! Láthatóan, jóízűen elfogyasztott vacsora után, sem hagytuk magukra a lakókat! A magunkkal
hozott két fő, Gádorosi iskolás gyermek, aktív közreműködésével hegymászás vette kezdetét,
visszatérés után a Maros folyó partján tettünk látogatást! A napi közös programok, esti beszélgetéssel
és közös társasjátékozással telt el. Másnap, vasárnap a „19. alkalommal megrendezett
„Gyöngykoszorú” rendezvényre kaptunk meghívást! A rendezvény a Magyar hagyományok (táncok és
népdalok) megőrzését hivatott elősegíteni! Fellépők között szerepeltek néptánc bemutatásával az
otthon lakói is, nagy sikerrel!
Gyermekotthon vezetőivel beszéltünk a további együttműködés lehetőségéről is! Jelen volt a
megbeszélésen Wass Albert gyermeke, Wass Endre is! Örömmel fogadta, hogy segítjük az édesapjuk
nevével fémjelzett alapítványi otthont! Megegyeztünk, hogy továbbra is folytatjuk az adományok
gyűjtését! Az összegyűjtött adományokat, pénzbeli támogatáson vásárolt tartós élelmiszereket az
eddigieknek megfelelően, kiszállítjuk!
Gyermekotthonról röviden: A ’’Tulipán’’ Gyermekotthon a Czegei Wass Albert Alapítvány és a
Holtmarosi Református Egyházközség közös munkájának köszönhetően 1999-ben vette kezdetét a
Gyerekotthon építése, 20 árva gyermek számára. Az elgondolás vezetett bennünket, hogy az élete
nagy részét messze a szülőföldjétől, honvágytól gyötört Wass Albertnek az Amerikában élő magyar
írónak, egyik álmát megvalósítani, árva Magyar gyerekeknek otthont biztosítani. Isten segítségének és
sok külföldi adománynak köszönhetően az elkészült Gyermekotthont 2000 októberében felszenteltük
és 2002 márciusában érkezett az első három gyermek egy Állami Árvaházból. Jelenleg 12 gyermek
talált családi otthonra, szeretetre. Köszönhető mind ez, Bartha József református lelkésznek, az
alapítvány vezetőjének és családjának!
A jótékonysági úton részt vettek: Pikács Anett, Szolga Petra, Csáki Ildikó, Pörneki András
Támogatóink voltak: Boldog István Országgyűlési képviselő, Kengyel és Törökszentmiklós
Polgármesteri Hivatalai, Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
Törökszentmiklós, Hild Viktor Városi Könyvtár Szolnok, Kisboldogasszony Katolikus Általános
Iskola Gádoros, Máltai szeretetszolgálat Gádorosi csoportja, és sok - sok magánszemély.
Pörneki András
JNSZ Megyei Társklub

