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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

januári melléklet - a Templárius Alapítvány támogatásával

Mélyen Tisztelt Kanonok Úr, Plébániai Kormányzó Úr, 
Fővédnök Hölgyem és Uraim, Kedves Kollégák, 

Kedves Gyermekek és Szülők!

Nehéz volt erre az alkalomra készülni, mert értékelést kell 
most tartanom Önöknek öt év elteltével. 

Öt éve annak, hogy templomi keretek között rendezzük meg 
az immár hagyományosnak számító adakozási ünnepségünket, 
ami azt a nevet kapta: Segítsünk a rászoruló gyermekeken. hét 
évvel ezelőtt jött ez a gondolatunk, amikor arra döbbentünk rá 
lovagdáma társammal, Vaszkó Sándornéval, hogy a gyerekek 
egyre nehezebb helyzetben élnek. Ez indította el bennünk a 
tenni akarást. Az elmúlt évben már odáig jutottunk, hogy 150 
családot tudtunk megajándékozni. Az idei ennek csak fele. Kér-
dezhetnénk az okokat, de ezt most ne tegyük.

Az adományozás lehetősége sokakat cselekvésre késztet.
Mára országossá terebélyesedett az összefogásnak és segítség-
nyújtásnak köszönhetően. 

Mára eljutottunk oda, hogy néhány hónapja jelentkezett egy 
mecénás és egy támogató csoport, akik minket kerestek. Ez egy 
olyan folyamatnak az elindítója és motorja, ami BIZTÓ, HA JÓ 
HÁTSZELET KAPUNK AZ ÜGYHÖZ. Mire gondolok?

Utánanéztem. A Naptár különböző európai napokkal van 
tele, de gyerekekkel kapcsolatosan tudomásom szerint csak egy 

nap van: a gyermekek jogainak európai napja, amit 2000-ben, 
november 20-ra tűztek ki mint az ENSZ gyermekjogi egyezmény 
évfordulójának napját. Többről nem tudok. Azt szeretném a 
Templomos Lovagrend, a Templárius Alapítvány, a Karitász end-
rődi és hunyai csoportjai és a kereszténydemokraták nevében 
kezdeményezni, hogy legyen az ADOMÁNYOZÁS vagy ADAKO-
ZÁS napja december 17. azért, mert ez volt az a nap, amikor elő-
ször templomban osztottunk csomagot 2001-ben. Megvizsgál-
juk ennek lehetőségét és beterjesztésének módját.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és azokat a felajánláso-
kat, amit természetben és anyagiakban tettek. Köszönöm a se-
gítőknek, akik a csomagokat elkészítették. Gyerekek: fogadjátok 
majd a csomagot olyan szeretettel, ahogyan azt adták, és aho-
gyan azt több napon át készítették Nektek.

Végül egy idézettel zárom gondolataim, amit Karácsonyra 
kívánok MINDENKINEK.

„A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak,
s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”

Fr. Ungvölgyi János

Legyen december 17. az adományozás napja
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Köszöntjük Fővédnökeinket, akik jelen vannak, és 
azokat is, akik valami maitt nem tudtak eljönni

Dom Alberto Cristofani della Magione Nagymester urat, 
aki kórházi gyógykezelés miatt nem tud jelen lenni mai ün-
nepségünkön, telefonon mindenkit szeretettel köszönt ás 
áldásos karácsonyt kíván;
Card. Paskai László ny. bíboros urat, aki egyéb elfoglaltsága 
miatt nincs közöttünk;
Dr. Kiss-Rigó László Püspök atyát, a Szeged-Csanádi Egy-
házmegye megyéspüspökét, aki levélben köszönti a jelen-
lévőket;
Dr. Becsey Zsolt képviselő urat Brüsszelből, az Európai 
Unió parlamenti képviselőt, Gazdasági és Pénzügyi Bizott-
ság tagját;
távollétében Dr. Surján László képviselő urat Brüsszelből, 
az Európai Unió parlamenti képviselőjét; aki hivatalos el-
foglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai napon;
Zelenák Zoltán mecénás urat, aki a Templomos Lovagrend 
és a Templárius Alapítvány ill. az idei adományozás kima-
gasló támogatója;
Dr. Tóth János Főorvos urat, a Budapesti Szt. János Kórház 
Diabetológus főorvosa, a Kor-Kontroll Társaság egyik ala-
pító tagja, fő segítője kapcsolatai révén a Templomos Lo-
vagrend programjainak;
Domokos László országgyűlési képviselő urat, a Békés Me-
gyei Közgyűlés elnökét, aki levélben köszönti a megjelen-
teket;
Várfi András Polgármester urat, Gyomaendrőd Város pol-
gármesterét;
B. Király Györgyi Úrasszonyt, a Kor-Kontroll Társaság el-
nökasszonyát, a Magyar Rádió Főszerkesztőjét;
Molnár Ferenc urat, az Európai Unió Küldöttségi elnökét;
Dr. Csorba Csaba jegyző urat (ő nem fővédnök). Köszön-
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töm a lovagokat, képviselőket, vendégeket, és gyerekeket, 
szülőket kísérő pedagógusokat, akik jelen vannak az intéz-
ményekből.

Amit tudni kell az idei adakozásról:

Az eltelt 5 
év alatt az idei 
adakozás volt 
a legnehezebb, 
mert ilyen ke-
vés támogató és 
adakozó még 
nem volt, de az 
első olyan ren-
dezvény temp-
l o m u n k b a n , 
amikor megje-
lent egy olyan 
komoly mecéná-
si kör, akik szív-
ügyüknek tekin-
tik a rászorultak 
megsegítését és 
t á m o g a t á s á t . 
Ez a személy 
Zelenák Zoltán, 
aki a Templárius Alapítvány által működtetett Endrődi Közösségi 
Ház működését 1Millió Ft-tal támogatta, és ezt az adakozást pedig 
további 150eFt-al. Magyarul el kell azon gondolkodni: hogyan to-
vább. Erről Frater Ungvölgyi János commendator úr fog bővebben 
szólni. A további segítőknek és támogatóknak köszönhetően idén 
75 családnak tudunk ajándékcsomagot átadnunk a Templomos 
Lovagrend, a Templárius alapítvány, az Élet Másokért Egyesület, a 
Karitász endrődi és hunyai csoportjai ill. a Gyomaendrődi Keresz-
ténydemokraták áldozatos munkájának köszönhetően. Az össze-
gyűlt közel összesen 500eFt-ból 6eFt összegű karácsonyi csomago-
kat készítettünk, amiben tartós élelmiszer, édesség, húskészítmény, 
játék, szaloncukor került.

Köszönjük nagylelkű segítségüket és támogatásukat ebben az 
esztendőben is, még akkor is, ha az elmúlt évben 150 csomagot 
osztottunk ki. Azt gondoljuk, hogy karácsony előtt a templomban 
átadott ajándék mellett a Kisjézus szeretetét is átvehetik az itt ülő 
gyermekek és szüleik, akik különböző óvodák, bölcsődék általános 
és középiskolás korú diákok, akik rászorultsági alapon kapják ma 
ezt meg. Tudjuk, hogy ez a mai akció a családok szociális problé-
máit nem oldja meg. Bízunk abban, hogy a szeretet apró lángocskái 
lángtengerben egyesülnek majd. A mai nap is Isten szeretetét sze-
retné eljuttatni a családokhoz, gyerekekhez.

Isten áldása kísérje minden napotokat, és ne felejtsétek, Isten 
mindenkit hív és vár, még akkor is, amikor nem is gondolod...

Akik segítségünkre voltak: Dr. Csorba Csaba jegyző, Várfi András polgármester, Zelenák Zoltán és Dr. Tóth János főorvos

Zelenák Zoltán, az idei kimagasló mecánásunk
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2006-ban befizetett adományok:
 
Várfi András polgármester (Gyomaendrőd); Zelenák Zoltán mecénás 
(Budapest); Dr. Becsey Zsolt (Brüsszel); Dr. Palya József (Gyomaendrőd); 
GALLICOOP Pulykafeldolgozó ZRt. (Szarvas); Domokos László 
országgyűlési képviselő; Kor-Kontroll Társaság, B. Király Györgyi 
(Budapest); Molnár Ferenc (Brüsszel);Uhrin Benedek (Gyomaendrőd) 
;Hományi Zoltán (Budapest); ClubNetCet Egyesület (Budapest); 
Szakálos Tiborné (Gyomaendrőd); Endrődi Gazdakör (Gyomaendrőd); 
Katona Lajos (Gyomaendrőd); Békés megyei Szociális Közalapítvány 
(Gyomaendrőd); Zelnik József (Budapest); Karitász (Szeged-Csanádi 
Egyházmegye); Endrődi Szt. Imre Egyházközség (Gyomaendrőd); 
Borsodnádasdi Egyházközség (Borsodnádasd); Hunyai Szt. László 
Egyházközség; Fr. Hoppán György (Budapest); Náday Gyuláné 
(Tibolddaróc); Kissné Dávid Ágnes (Gyomaendrőd); Kúti Istvánné 
(Salgótarján); Dr. Horkai Kálmán (Gyomaendrőd); Duda Benedek 
(Szarvas); Gabriella Haramis (Görögország-Athén); Korcsok Gellértné 
(Gyomaendőd); Dr. Jánosik Bertalanné (Gyomaendrőd); Gyebnár 
Jánosné (Gyomaendrőd); Gonda Pálné (Gyomaendrőd); Ambrózi 
Lászlóné Gyomaendrőd); Szabó Dezsőné (Gyomaendrőd); Koloh 
Elekné (Gyomaendrőd); Dinya György (Gyomaendrőd); Szabó Zoltánné 
(Gyomaendrőd); Gellai Gizella (Gyomaendrőd); Hunya Zoltán (Szarvas) 
és akik névtelenül fizettek be.

Fr. Ungvölgyi János
Templomos Lovagrend 
Magyarországi Praeceptória 
Tiszántúli Komtúria

Tisztelt Egybegyűltek!

Az előre jelzett egyéb elfoglaltságok és ráadásul egy váratla-
nul jött futó betegség még abban is megakadályozott, hogy ezek 
az üdvözlő sorok időben érkezzenek meg.

Miközben ezt sajnálom, örömmel vettem tudomásul, hogy a 
szeretet és a felelősségvállalás szelleme él még a hazában. 

Endrődön jól választották meg az időpontot. Szent Erzsébet 
napja és Karácsony között át kell gondolnunk egymásért érzett 
felelősségünket. Bizony még azok is, akik adnak, többnyire csak 
a feleslegükből vesznek el valamit. Nem él bennünk, illetve csak 
kevesekben él a szegény asszony utolsó két filléres lelkülete.

Köszönöm a Lovagrendnek, hogy élteti a szeretet szellemét, 
és arra késztet mindannyiunkat, hogy növeljük az elesettekkel 
való szolidaritásunkat.

Tisztetettel és szeretettel:

Dr. Surján László

B. Király Györgyi, a Kossuth Rádió riportere

Városi Zene és Művészeti Iskola Énekkara, vezényelt:  Imre Mária

Dr. Becsey Zsolt Brüsszelből

„Csak azt tudom, hogy millió és millió ember éhezik, 
gyermekeknek nincs hol lehajtani fejüket.
Népem és hazám vár.”

(Nyírő József)

Uhrin Benedek az idei évben is adományozott

Az idei adakozáson, azaz december 18-án Uhrin Benedek újra adott 
kazettákat a rászoruló gyermekeknek. Saját kazettáit adta át személyesen 
az endrődi templom oldalában, amikor a karácsonyi karitász csomagokat 
átadtuk az iparos sekrestyéből. Fáradozást és munkát nem ismerve már 
hónapokkal ezelőtt készült ere a napra. A fia, Attila gondosan készítet-
te elő a csomagokat. Benedek bácsi hívő ember, vasárnaponként eljár a 
templomba. Azt kívánta a gyerekeknek és szüleiknek: „A szeretet minden 
ember szívét megérinti, ezért érte el ő is sikereit, mert hitt és bízott, hogy 
egyszer sikerül. Ezt adja és a kazettákat, amin keresztül ők is megtapasztal-
hatják ezt az örök optimizmust, amihez Isten nagyon sok erőt és egészséget 
adott.” Azt mondta, hogy nagyon átfázott, de a segítség őt teljesen felmele-
gítette, mert a jó Isten őt nagyon szereti. 

Azt kívánjuk, hogy Benedek bácsi jótékonykodása sokakat cselekvésre 
buzdítson. Emlékezzünk csak: a városban mennyi embernek van már tőle 
kazettája vagy egy kedves élménye. Nagyon szerény ember, sokaknak segít. 
Ez a hála és köszönet szóljon neki is, amikor az imáinkban megköszönjük 
fáradságos munkáját, amit évek óta tesz a gyerekekért és még sokakért. 

KÖSZÖNJÜK, BENEDEK BÁCSI.
Rafael Tibor
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Az adományozás segítőinek és támogatóinak-hálából

Legyen az Úr áldása 
rajtad, a ragyogó fény
Áldott világossága.
Az Úr fénye vegyen
körül, és fénye belőled
sugározzon tovább.
Napfényes legyen
körülötted az élet, és
melegítse fel a
lelkedet is,
míg csak átragyog és 
bevilágít mindent,
és felmelegít minden
sarkot, mint egy meleg
tűzhely.

Bizalommal lépjen hozzád közelebb az idegen, és engedjen fel 
dermedtsége melletted.

Szemedből áldott fény világítson, olyan legyen, mint két gyertya 
meleg fénye házadnak

ablakaiban.
Hívja bátorítóan a fáradt vándort, aki oltalmat keres viharos, sötét 

éjszakában.
Barátságos tekinteted köszönjön arra, aki találkozik veled.

Legyen az Úr áldása rajtad, a ragyogó fény áldott világossága.

Adományozó levél 
Ungvölgyi Jánosnak,

A Templárius Alapítvány Elnökének

Az

V. „SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!” 

támogatási programhoz 

a gyomaendrődi székhelyű  
a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület 

egy komplett számítógép felajánlásával, 
angol nyelvű gyermekkönyvekkel és társasjátékokkal, 

2007-es gyermeknaptárakkal
2006-ban is örömmel hozzájárul.

Kérjük, hogy legyen segítségünkre abban, hogy a számítógép és 
a többi adomány olyan családokhoz kerüljön, ahol örömmel 

elfogadják szerény ajándékunkat.

A számítógépet 2006. december 19-én személyesen adjuk át.

Az ajándékozó rendezvényen nem tudunk 
személyesen részt venni, 

de sok szeretettel gondolunk a jelenlévőkre, 
boldog, békés karácsonyt kívánva:

A ClubnetCet tagjainak nevében

Mozga Márta Anna
Elnök

Budapest, 2006. december 14.


