
TEMPLÁRIUS ALAPÍTVÁNY

GYOMAENDRŐD



A projekt az MNVH elnökségének
értékelése alapján

a Nemzeti Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatósága

jóváhagyásával valósul meg.



Székhely:
5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5.

ELÉRHETŐSÉGEK:
Telefonszámok:

 Mobil: +36 (30) 294-0650
 Tel/fax: +36 (66) 284-155

 E-mail: ungvolgyi.janos@gmail.com
 Honlap: www.templarius.hu
 www.templomosok.hu



Az alapítvány célja:

 közreműködni a fiatalok szabadidő eltöltésének
megteremtésében,

 karitatív tevékenysége keretében támogatni a
rászorulókat anyagi és erkölcsi értelemben
egyaránt, különös tekintettel a fogyatékkal
élőkre;

 védeni, támogatni és ápolni a magyar népi
hagyományokat és szokásokat,

 A Templomos Lovagrend programjait segíteni.



A kuratórium elnöke:
dom. Ungvölgyi János lovag

(Gyomaendrőd)

A kuratórium tagjai:
 Dr. Czappán Györgyné dáma (Budapest),
 dom. Dr. Szebeny Gábor lovag(Magyarkeszi)
 dom.Király István lovag (Szeged)
 dom. Kaszász lászló lovag (Tamási)



Fő tevékenységeink bemutatása :

 Rajzkiállítás a Szegedi Dómban;
 22 éve szervezzük a Magyarságismereti Mozgótábort;
 Cserkészjellegű táborok szervezése (pl.Borsodnádasd);
 „A jó Harc” Nemzetközi Konferencia az egyház és

civilszervezetek kapcsolatrendszerében az Európai
Unióban – Máriabesnyő;

 ‘Segítsünk a rászoruló gyermekeken’ , majd Adományozás
Napja jótékony célú adakozás Gyomaendrődtől Brüsszelig;

 Éjszakai Ping-Pong Klub működtetése péntek esténként;
 Endrődi Közösségi Ház működtetése közművelődési

megállapodással Gyomaendrődön;
 Körösök-völgye LEADER Akciócsoport alapító tag;
 Előadások, programok szervezése;
 Külügyminisztérium partner szervezete vagyunk.



PÉLDAÉRTÉKŰ KEZDEMÉNYEZÉS

 A TEMPLÁRIUS ALAPÍTVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI
MEGÁLLAPODÁS FORMÁJÁBAN 2006.

MÁRCIUS 1-TŐL MŰKÖDTETI A
GYOMAENDRŐDI KÖZÖSSÉGI HÁZAT (5502

GYOMAENDRŐD, BLAHA LUJZA U. 21.)
 SZÁMOS ESÉLYEGYENLŐSÉGI,
FOGYATÉKOSSÁGI PROGRAMOKAT

SZERVEZTÜNK PÁLYÁZATOK SEGÍTSÉGÉVEL A
TEMPLÁRIUS ALAPÍTVÁNY, A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT, AZ ESÉLY KLUB

SEGÍTSÉGÉVEL KLUBFOGLALKOZÁSOK ÉS
NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK KERETÉBEN.



Az elfogadás imája

 "Uram,
 segíts,  hogy mindenki számára

barát legyek,
 aki nem fárad bele a várásba,
 aki jósággal befogad,
 aki szeretettel ad,
 aki nem fárad bele a

meghallgatásba,
 aki örömmel hálálkodik.
 Olyan barát, akit biztosan

megtalálnak,
 ha valakinek szüksége van rá.
 Segíts, hogy biztos jelenlét legyek,
 akihez bárki fordulhat,
 amikor óhajtja;



Az elfogadás imája 2.

 hogy tudjak megnyugtató
barátságot kínálni,

 örömteli békét sugározni,
 a Te békédet, Uram.
 Tedd, hogy készséges és

szívélyes legyek,
 főleg a leggyöngébbek

és védtelenek iránt.
 Így, anélkül hogy rendkívüli

dolgokat tennék, hozzá tudom
segíteni a többieket, hogy
közelebb
érezzenek magukhoz Téged,
minden gyengédség Urát."



Köszönöm a figyelmüket.



NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS
SED NOMINI TUO DA GLORIAM

Ne nekünk Uram, ne Nekünk,
a Te nevednek szerezz Dicsőséget.


