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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

februári melléklet -  a Templárius Alapítvány támogatásával

Ez állt a meghívón, mely Takács Zoltán raj-
zának címe, de mint tudjuk, Krisztus mondotta 
ezeket a szavakat: „Engedjétek hozzám a kis-
dedeket”. A meghívó a nemrég 200 éves fenn-
állását ünneplő Endrődi Szent Imre Katolikus 
Templomba hívott, ahol 2004. adventjén mint-
egy 300 gyermeket, közel 100 családot ajándé-
koztak meg, akik szűkös anyagi körülmények 
között élnek. 

A rendezvény címe is ez volt: „SEGÍTSÜNK 
A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”

Bensőséges, egyben felemelő ünnepségnek 
lehettek szemtanúi a résztvevők. A templom 
zsúfolásig megtelt. A fővédnökök, és a védnö-
kök is mind illusztris személyek voltak, így: 
Őexelenciája Gyulay Endre megyéspüspök 
(Szeged-Csanádi Egyházmegye); Őexellenciája 
gróf Dom. Marcello A. Cristofani della 
Magione, a Templomos Lovagrend nagymeste-
re (Olaszország); Zelnik József, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia elnöke (Budapest), ők voltak 
a fővédnökök. A védnökök: Cseh Krisztián, 
a Kárpát Computer Kft. ügyvezető igazgató-
ja (Budapest); Domokos László országgyűlési 
képviselő; Vitéz Fr. Czitó Ferenc (Los Angeles, 
California); Gyomaendrőd Város Önkormány-
zata (Gyomaendrőd); és Gyomai Kner Nyomda 
RT. (Gyomaendrőd) voltak. Négy éve kezdődött 
ez a mostanra hagyománnyá vált adakozás, me-
lyet az Élet Másokért Egyesület kezdeményezett, 
majd egy évvel később a Templomos Lovagrend 
Tiszántúli Komtúria is csatlakozott. 

Az ünnepi program a kereszt és a templo-
mos lobogó mögött felsorakozó lovagok be-
vonulásával kezdődik, az előre meghatározott 
ceremónia szerint. A mi szeretett „Laci atyánk”, 
Dom. Iványi László plébános-lovagrendi káplán 
is köztük van. Elnézem őt, a fáradság nyomait 
keresem az arcán, de nem látom. Pedig fáradt 
kell, hogy legyen, hiszen alig ért véget a Szent 
Imre-napi búcsú, melyhez ezúttal a 200 éves 
jubileumi ünnepség is társult, s azóta már meg-
szerkesztett egy színvonalas 66 oldalas kiadványt 
is templomunk történetéről,  kegytárgyairól, 
freskóiról,oltárképeiről és egyéb látnivalóiról. 
Hunyán is misézik, s így, advent idején bizony 
sűrűbb a miserend, keresztel, esket, temet, s 
minden hónapban megszerkeszti a „Városunk” 
c. lapot, hogyan lehet ennyi energiája?- kérde-
zem magamtól - csakis az Isteni gondviselés ke-
gyelméből – adódik gondolatomban a válasz.

Az ünnepségen köszöntőt mond 
Őexellenciája Gyulay Endre Püspök úr után 
Őxellenciája Marcello A. Cristofani della 
Magione Nagymester Úr is, a Templomos Lo-
vagrend Hercege, ezt Lipovszki Gergely ma-

gyar pálos szerzetes tolmácsolja, aki egyenesen 
Rómából érkezett Endrődre, és ott szolgálja az 
Urat.  

Az ünnepség egyik leggyönyörködtetőbb, 
üde színfoltja a Borsodnádasdi Szt. István Egy-
házközség „SPES” csoportjának ünnepi zenés 
áhítata. Ezt a Templomos Lovagrend által ado-
mányozott emléktábla szentelése követi, melyet 
Gyulay Endre Püspök Úr megszentel, és az el-
múlt 200 év alatt elhunyt hívek emlékére meg-
koszorúz a Nagymester. 

Nem folytatom a ceremóniák taglalását, 
hiszen szívet melengetőbb a gyerekek ajándék-
várástól csillogó szemeinek látványa. Bizony, be 
kell vallani, olykor itt-ott kicsit hangot is adnak 
türelmetlenségüknek - de hiszen ettől gyerme-
kek-, a rendezők dicséretére legyen mondva 
azonban -, akik minden pad szélén ott ülnek, 
vagy állnak -, sikerül lecsendesíteni a hangos-
kodókat. A játékok ott vannak hosszú, nagy 
halomban a templom egész hosszán végigve-
zető két padsor közötti szőnyegen, és mikor 
végre eljön a perc, hogy minden gyerek magá-

hoz veheti, amit kiszemelt, vagy amihez sikerül 
hozzájutnia, igazi önfeledt gyerekzsivaj támad. 
A korábbi évek tapasztalatain okulva viszont a 
300 értékes egységcsomagot már egy külön he-
lyiségben csak jegyre, és aláírással lehet átvenni. 
Ezek tartós élelmiszereket, pl. rizs, cukor, sza-
lámi, élelmiszercsomag, alapvető higiéniai esz-
közöket tartalmaznak, így pl. fogkrém, fogkefe, 
szappan stb., valamint édességeket, szaloncuk-
rot, csokit. Egyenként mintegy hatezer forint 
értékben. 

Ünnepek után jutok oda, hogy elbeszélges-
sek fiatal barátommal, Fráter Ungvölgyi János-
sal, a Tiszántúli Komtúria Kommendátorával 
(főrendezőjével) - aki nekem csak Jancsi -, és 
rákérdezhessek néhány dologra, amikről az ün-
nepségen elgondolkodtam -, és választ kapjak 
néhány kérdésemre.

- Hogyan is kezdődött ez az egész, és ho-
gyan nőtte ki magát négy év alatt ilyen nagy-
szabásúra, évről évre több gyermeket megaján-
dékozva, és nagyobb lehetőségeket teremtve? 
- kérdezem.

„Engedjétek hozzám”

Marcello A. Cristofani della Magione Nagymester Úr (a képen jobbra) 
és Liptovszky Gergely pálos atya Rómából 
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- A munka, az adakozás valóban négy éve 
kezdődött el. Istennek köszönhetjük azt, hogy 
meghallgatta kéréseinket és imáinkat. Megmu-
tatta az utat, amit tennünk és csinálnunk kell. 
Ez a feladat az ifjúság. Ebbe nagyon sok min-
den beletartozik: a rászoruló gyermekek felka-
rolása, segítése és rajtuk keresztül meg tudjuk 
szólítani a szüleiket. Természetesen ez egy nagy 
összefogásnak köszönhető. A dicséret, a siker 
mindig Istent illeti és azokat az áldott kezeket, 
akik ezért bármit is tettek és tesznek. Sok mú-
lik azon, hogy legyen egy biztos háttér, akik az 
ügy mellé sorakoznak, ebben az esetben ezt is 
mindig megkapjuk. Sok fiatal lovagjelöltünk
is van, akik idejükből nagyon sokat áldoznak. 
Továbbá a Karitász helyi és Hunyai csoportjai-
nak hozzáállása nélkül lehetetlen lett volna ezt 
megszervezni. A 2004. évi adakozást szeptem-
berben kezdtük el és kb. 20-an mindig részt vet-
tek a szervezésben. Évek óta sokat segítenek a 
helyi kereszténydemokraták. Így nőtte ki magát 
országos adakozássá.

- Tudom, hogy a kezdetektől segítségedre 
volt Vaszkó Sándorné, (Margó) az „Élet máso-
kért” Egyesület elnöke, aki már maga is a Temp-
lomos Lovagrend dámája. Már az ötlet szintjén 
is segítségedre volt? 

- Így igaz. Pontosabban ő volt az, aki Dr. 
Kolbusz Judit bírónővel együtt négy évvel ez-
előtt egy nagyon esős délutánon személyesen 
kivitték a karácsonyi csomagokat a rászoruló 
családoknak. A látvány lehangoló és mégis va-
lami egészen különös volt.  Kereste a feladatot, 
és megtalálta.

- Milyen szempontok szerint mértétek fel, 
hogy kik ezek a családok és gyermekek?

- Nagy segítségünkre volt a helyi Család-
segítő Iroda, ahol az  árva, félárva gyerekeket, 
és nagycsaládosokat kigyűjtötték a Templárius 
Alapítvány kérésének megfelelően. Első évben 
csak 10 családot, ezt követően 14-et, majd 77-et, 
és most már 100 családot sikerült megajándé-
koznunk. Ez volt az alap, ezt egészítettük ki a 
Hunyai Szt. László Egyházközség rászorultjai-
val. 

- Ez csodálatos élmény lehet Nektek is, hi-
szen az egyik gyerektől, aki játékait szorította 
magához boldogan, megkérdeztem az ünnep-
ség után: örülsz? Nem tudott megszólalni, csak 
bólintott nevetve! Az egyik rendezőt is meg-
kérdeztem: ugye nem könnyű ennyi emberkét 
féken tartani?

- Az ő türelmetlenségüket, olykor hangos-
kodásukat valahol meg lehet érteni, de minden 
évben tanulunk valamit az előzőeken okulva, - 
így történt ez idén is azzal, hogy a csomagokat 
már csak jegyre és aláírásra adtuk ki. A játékok 
átvételére viszont jövőre csak a gyermekeket 
engedjük, hogy érte jöjjenek, szülőt, felnőttet 
nem. 

- Hát igen, gyarló lény az ember, gondolom 
mosolyogva.

Jancsit faggatom tovább: hol ismerted meg a 
Borsodnádasdi „SPES együttest” és hogyan tud-
tad őket ide hívni ennek a nagyon színvonalas 
műsornak az előadására?

- Borsodnádasdon van egy novícia, akit 
Érsek Barnabásnénak hívnak, az ő jelöltté foga-

dásán énekelt a SPES együttes, ennek vezetője 
Fejes János ottani Plébános úr. A „SPES” szó je-
lentése remény, és a remény Jézus, ezt szerették 
volna műsorukkal üzenni a jelen lévő gyerekek-
nek. Ez bizony sikerült, ezt bizonyította a taps, 
a templomtól máskor idegen tetszésnyilvánítás 
eszköze, ami ezúttal kivételesen engedélyezett 
volt. A műsor meglepően profi volt, pedig a plé-
bános úron kívül csak két tanítványa adta elő. 
A gyerekek nyelvén, de Isten üzenetét hozták, 
ezért voltak itt.

- A védnökök között egy név nem volt isme-
rős: Cseh Krisztián- faggatózom tovább. Ki ő?

- Nyáron ismerkedtem meg Krisztiánnal, 
mert nagyon szerettünk volna számítógépet 
adományozni egy állami gondozott gyereknek. 
A személyes találkozás során lehetőség nyílt to-
vábbi számítógépek adományozására is, de mi-
vel ezt kizárólag intézmény kérhette, így jött a 
lehetőség, hogy a Bethlen Gábor Szakképző Is-
kola kollégistái karácsonyi ajándékként ingyen 
12 számítógéphez juthassanak, és az állami gon-
dozott fiú egy hordozható számítógépet kaphas-
son. Ez meg is történt. További adományozások-
ból közel 450. 000,- Ft készpénz gyűlt össze, és 
ennek több mint duplája, közel egymillió forint 
értékben mérhetők a természetbeni felajánlá-
sok. Amikor az állami gondozott fiúnak ígéretet
tettünk, hogy lesz gép: még nem tudtuk, hogy 
honnan, de tudtuk azt, hogy lesz. Egyszer csak 
jelentkezett egy ember, aki éppen számítógépe-
ket adományoz. Ez volt Cseh Krisztián. És erre 
mondja valaki, hogy véletlen. Ez nem igaz, mert 
minden valamiért történik. Ha valaki most azt 
kérdezné, hogy ezt milyen módon értük el, azt 
mondanám, hogy sokat imádkozzon közösség-
ben az adott ügyért, és akkor minden sikerül. 
Mi is ezt tettük. A Lovagrendünk jelmondatá-
val: „Ne nekünk Uram, ne nekünk, a Te neved-
nek szerezz dicsőséget!”.

Hát igen. A nagy összefogásnak köszönhe-
tően sikerült az ünnepséget lebonyolítani, és 
sok-sok gyermeknek és felnőttnek emlékezetes-
sé tenni. És talán azért kellett ehhez még vala-
mi! Egyszer, évekkel ezelőtt már írtam egyszer 
Jancsiról, az ő lovaggá avatása után. Elmondta 
akkor ,hogy ő is állami gondozott volt, aki 13 
éves koráig hánykolódott a világban, és annak 
ellenére, hogy örökbefogadása előtti utolsó ne-
velőanyja nem bánt vele kesztyűs kézzel, és nem 
volt vallásos sem, benne már kialakult a szilárd 
Istenhit, ha még formába, vagy szavakba nem is 
tudta önteni. Akik ilyen ingerszegény környe-
zetből kiszabadulva családcentrikussá válnak, 
rendszerint megfogadják: ha ők is szülőkké 
válnak egyszer, gyermeküknek mindent meg-
adnak, amit ők kisgyermekként nem kaphattak 
meg. Ám Jancsi nem elégedett meg annyival, 
hogy példás szülővé vált, de nem felejtette el azt 
sem, mennyivel több szeretetre, gondoskodás-
ra szorul az, aki nem szerető családba születik 
bele.

Marsiné Giricz Erzsébet
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1. Fr. Czitó Ferenc (Los 
Angeles, Kalifornia)

2. ifj. Uhrin Zoltán
3. Szurovecz Elek
4. Dr. Czappán Györgyné
6. Dr. Jánosik Bertalanné
8. Bukva Csilla
9. Gyomaendrőd Város 

Önkormányzata
10. Stranszki Mihályné
11. MKDSZ. 

Gyomaendrődi 
Szervezete

12. Koloh Elekné 
14. Szent Kereszt Magazin 

eladásából (Szabó 
Incéné; Gardi Lajosné; 
Barta Mónika; Tímár 
Mihály, ifj. Uhrin
Zoltán; Kiss Anikó; 
Ungvölgyi Zsuzsika és 
Petike; Balogh Timike; 
Tündike; Barbara;)

15. Agrofém Kft
16. Gonda Pálné 
17. Bethlen Gábor 

Szakképző Iskola 
konyhai dolgozói

18. Hangya Lajosné
19. Békés megyei Szociális 

Közalapítvány (Élet 
másokért Egyesület) 

20. Duda Benedek
21. Dr. Vida Tivadar 

(Budapest)
22. Szabó Dezsőné
23. Püski Sándorné 
24. Hunya Lajos
25. Iványi Vince 
26. Ambrózi Mihály 
27. Ambrózi László 
28. Szakálos Tibor 
29. Tímár Mária 
30. Dr. Giricz Katalin

31. Ismeretlen adakozó
32. Szabó Zoltánné 
33. Dinya György 
34. Elek Miklósné
35. Szakálos Tiborné 
36. Pelyva Imréné 
37. Gellai Gizella 
38. Szakálos Dezsőné 
39. Kurilla Andrásné
40. Csíkné Tímár Éva
41. Iványi Elekné
43. Művészeti és 

Szabadművelődési 
Alapítvány

44. Czizmadia Sándor 
(Budapest)

45. Dr. Palya József 
46. Horváth Gáborné 
47. Fadgyasné 

(Porubcsánszki család)- 
Budapest

48. Roth Gábor 
49. Dr. Csoma Antal 
50. Porubcsánszki Lajos 

(Mezőtúr)
51. Uhrin Benedek
52. Julika virágbolt
53. Karitász Szeged-Csanádi 

Egyházmegye (Szeged)
54. Gyomai Kossuth úti 

festékbolt
55. Gyomai róm. kat. hívek
56. Hunyai Egyházközség
57. Dr. Fr. Manfred Eder 

(Németország)
58. Tímár János és felesége 

(Tímár Panzió)
59. Poharalecz László
60. Hornok Ernő
61. és azok, akik névtelenül 

adakoztak

Isten fizesse meg áldozatos
hozzájárulásukat.

TERMÉSZETBENI ADOMÁNYOZÓINK 
VOLTAK:

1. Cárpát Computer Kft (Budapest): 12 db. Pentium III-
as számítógép ingyen, 1 év garanciával a Bethlen Gábor 
Szakképző Iskola kollégistáinak;

2. Maholnap Magyar Jóléti Alapítványtól pályázat útján 
(Budapest) 150. 000,- Ft értékű könyvadománya (600 db 
egyforma könyv, „Kutyahoroszkóp” címmel)

3. Domokos László országgyűlési képviselő 50. 000,- Ft érté-
kű, 100 csomag papír-írószer adománya;

4. Uhrin Benedek jótékony célú koncertjének teljes bevétele+ 
saját kiadású kazettái közel 100. 000,- Ft értékben;

5. Campus Dialóg Könyvkiadó Kft - től (Budapest) 100 db
mesekönyv;

7. Szent Kereszt Magazin 2. 000 példányban;
8. Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt. (Szarvas) 100 db. Élelmi-

szercsomag 100. 000,- Ft értékben;
9. Gyomai Kner Nyomda Rt-től 500 db meghívó és 360 db 

rajzlenyomat A/4-es méretben ingyen;
10. Gyomaendrődi Önkormányzat (50. 000,- Ft);
11. 100 db lovagrendi póló Olaszországból;
12.  Kiss Bálint Általános Iskola, Szt. Gellért Katolikus Ál-

talános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk., Kner Imre 
Gimnázium, Bethlen Gábor Szakképző Iskola kollégistái, 
magánszemélyek játék és élelmiszer felajánlásai;

13. Karamell Snack Édesipari Vállalat Fundy Waffer Kft-je
(Gyomaendrőd) 360 db. csomagolt nápolyi

14. Gyomaendrődi Közösségi Ház felajánlása az Uhrin Bene-
dek koncerthez; 

15. Alföld KHT. (különjárat 12. 00 - órakor a templom elöl)
16. Borsodnádasdi Szt. István Egyházközség híveinek ado-

mánya;
17. Templomos Lovagrend Budapesti és Budapest környéki 

Kommendája;
18. Cuti Bt. (Gyomaendrőd): 100 db fonott kalács anyagkölt-

ségi áron;
19. Bicskei római katolikus egyházközség hívei;
20.  Marsi János és családja (Gyomaendrőd);
21.  Zöld cukrászda (Gyomaendrőd);
22.  Jakus Imre vállalkozó felajánlása;
23. Takács Zoltán szénrajza
24. Máltai Szeretetszolgálat Szarvai csoportja
25.  Városunk, Gyomaendrődi újság, Szó-beszéd c. helyi la-

pok; Békés megyei Hírlap; Vatikáni Rádió, Katolikus Rá-
dió, 

Nélkülük szegényebb lett volna az idei adományosztás. 
Köszönjük.

Azok, akik pénzadományukkal 
hozzájárultak az ajándékozás sikeréhez 

(a befizetések sorrendjében):

A borsodnádasdi fiatalok Fejes János plébános atya vezetésével énekelnek Gyulay Endre püspök úr megáldja a 
Templomos Lovagok hálatábláját az endrődi templomban
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Uhrin Benedek 
jótékony célú koncertje

2004. december 12-én az Endrődi Közösségi Házban egy vasárnap dél-
után Benedek bácsi egy jótékony célú koncertet tartott az érdeklődőknek. 
Nagyon sokan eljöttek. Akik ott voltunk, mindannyian jól éreztük ma-
gunkat. A jelenlévő gyerekek közel 10-en az előadó énekeit apró kis tán-
cokkal színesítették. A Közösségi Ház vezetőjének, Borikának köszönjük 
segítségét, hogy megszervezte ezt a szép délutánt. Az esemény fővédnöke 
Dr. Dávid Imre polgármester volt. Az ünnepség elején Domokos László 
országgyűlési képviselő üdvözletét és felajánlását Ungvölgyi János olvasta 
fel. Uhrin Benedek a teljes bevételt a december 16-án megrendezésre ke-
rült „Segítsünk a rászoruló gyermekeken!” jótékony célú gyűjtéséhez járult 
hozzá, továbbá az elhelyezett adománydobozban lévő pénzt is átadta erre a 
célra. A bevételből és gyűjtésből összesen 13. 300,- Ft gyűlt össze. További 
támogatásának köszönhetően a karácsonyi csomagolásnál ő maga, a saját 
műveiből 200 db audió kazettát tett minden csomagba közel százezer fo-
rint értékben. Az adakozás napján pedig személyesen dedikált képeket a 
családoknak és azt kérte tőlük, hogy ne csak ezen a napon legyenek Isten 
házában, hanem az év többi napjain is. 

Milyen jó lenne Benedek bácsi tanácsait megfogadni mindenkinek.  
Uhrin Benedek máshol is szívesen fellép Gyomaendrődön, ha hívják és 
megszervezik a közönséget. 2005-ben a Gyomai részen is szeretne egy ha-
sonló jótékony célú koncertet adni a helyi rászoruló gyermekek részére.

Benedek bácsi további életéhez és elképzeléseihez sok erőt és jó egész-
séget kívánunk és köszönjük a felajánlását.

Az Élet másokért Egyesület nevében:
Balog Lajosné

GALLICOOP PULYKAFELDOLGOZÓ 
RT.  ADOMÁNYA

A Szarvasi Pulykafeldolgozó 
Részvénytársaságtól már második 
alkalommal kaptunk nagy értékű 

élelmiszer csomagot. A decemberi ünnepségünkre a 100 db-os 
csomagban kaptunk pulykafilét, virslit és kenőmájast. Értéke
csomagonként 1. 000,- Ft, összesen százezer forint. Ami további 
segítség volt számunkra, hogy személyesen áthozták részünkre 
a felajánlást.

Azt gondolom, hogy az egyéb adományok mellett a rászo-
ruló családoknak, gyerekeknek ez nagymértékben enyhített a 
karácsonyi kiadásán.

Szép példája ez is egy közös akaratnak, ha van értelmes cél és 
van segíteni akarás. 

Köszönettel:

Szakálos Tiborné
A Karitász Endrődi Szt. Imre csoportjának vezetője

Fogyatékos fiatalok megajándékozása
Az adakozást követő napon, december 17-én a Templomos 

Lovagrend részéről és a Karitász néhány tagjával együtt immár 
második éve, hogy karácsonyi csomagokat adunk át a helyi Ró-
zsakert Idősek Otthonában kialakított Fogyatékos klub tagjai-
nak. Összesen 13 csomagot hoztunk, hiszen ennyien vannak a 
megajándékozottak. Ugyanazt kapták, mint a rászoruló csalá-
dok. Benne volt Domokos László országgyűlési képviselő papír-
írószer adománya, kalács, szaloncukor, könyvek… stb. Megle-
petésünkre egy nagyon kedves műsorral készültek. Szívszorító 
érzés volt hallgatni ezeket a fiatalokat, hogy mennyi szeretet
sugárzik belőlük. Ők adtak nekünk lelkileg, de nagyon sokat a 
közel egy órás ott létünk alatt. Az átadást követően beszélget-
tünk és boldog karácsonyt kívántunk egymásnak. Nekem a leg-
kedvesebb karácsonyi ajándék 2004-ben az itt töltött idő volt, 
amikor a kis Jézus születésének együtt örülhettünk, mert itt volt 
közöttünk. Az eseményt videó kazettára is rögzítették, aminek 
másolatát másnap átadtam Lovagrendünk nagymesterének, aki 
haza vitte Olaszországba. Napokkal később felhívott és elérzéke-
nyült hangon gratulált azért, hogy lelkileg ő is gazdagodhatott. 
Örülök, hogy itt lehettünk.

Azt gondolom, hogy jó, ha karácsonykor tudunk egymásra 
figyelni és tudunk egymásnak örömet okozni, mert a legna-
gyobb dolog a Világon, ha adni tudunk és nem az, ha kapunk 
valamit, mert az egy idő után elfelejtődik. Viszont ha adunk, és 
az szívünkből jön, az megmarad, mert így tudunk jót tenni má-
soknak, egymásnak. És ha ezt szeretettel tesszük, akkor megér-
tettük Jézus üzenetét és küldetését. Ez az örömhír tegye teljessé 
a 2005. esztendőt.

MINDENKI számára és azoknak, akik valamilyen módon 
segítettek a 2004. december 16-ai rendezvény sikerét. A segítő-
kön egy hálaadó szentmisében emlékeztünk meg.

Fr. Ungvölgyi János 


