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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

januári melléklet - a Templárius Alapítvány támogatásával

„Engedjétek hozzám jönni 
a kisdedeket…”

Már az őskeresztények is a templomokba vitték 
adományaikat, amit utána szétosztottak a rászorulók 
között. 

Így tettek a Gyomaendrődi Szent Imre templom-
ban is, idén immár 4.-ik alkalommal a Templomos 
Lovagrend Tiszántúli csoportja, a Gyomaendrődi és a 
Hunyai Karitász csoport, a helyi kereszténydemokra-
ták közös összefogásával nagy – nagy helyi, országos, 
sőt európai adakozás eredményeként összegyűjtött 
adománnyal.

Az ajándékozás ünnepség keretében történt idén 
is. A lovagok és a vendégek díszes bevonulása után 
következtek a köszöntő, üdvözlő beszédek. Elsőként 
Iványi László a lovagok lelki vezetője köszöntötte a 
megjelenteket, név szerint is a lovagok olaszországi 
Nagymesterét, Alberto Cristofani della Magione gróf 
urat és a fővédnököket. Üdvözlő beszédét azzal kezd-
te, hogy áldjon meg az Isten mindannyiunkat, akik 
eljöttek, és azokat is, akik nincsenek itt, de segítettek 
adományaikkal.  

Advent van, karácsonyvárás ideje. Az igazai karácsony az, ha a 
kis Jézus születését ünnepeljük. Hódoljunk Isten fia előtt, aki kará-
csonykor érkezett a földre, az isteni szeretet ajándékaként.

A lovagok nagymestere rövid beszédében Isten bőséges kegyel-
mét kérte jutalmul azok számára, akik segítették a mai napot. „A 
vallás és a világ egymásra talált” - hangsúlyozta. Elmondta, hogy 
személy szerint mindig szívesen jön Magyarországra, csodálja né-
pünket, mert már 1000 éve őrzi és meg is tartotta hitét. „Ezt a népet 
senki sem győzheti le, ha továbbra is megtartja hitét.” Szép ez a mai 
karitatív program, hangsúlyozta, amit személy szerint Iványi Lász-
ló plébánosnak és Ungvölgyi János lovagnak, valamint minden 
segítőnek őszintén megköszönt. Reményét fejezte ki, hogy jövőre 
újra, ugyanitt találkozhat a jelenlévőkkel.

Az ünnepség színvonalát méltóképpen emelte a Szegedi Egye-
temi Énekkar mintegy 40 fős éneke, akik Mozart, Bárdos, Farkas 
Ferenc műveit és karácsonyi dalokat adtak elő. Nagy- nagy tapssal 
köszönte a hallgatóság éneküket. 

Kitüntetések és emlékplakettek átadása következett, amelyet 
egy lovag trombita kísérete tett  meghatóan ünnepélyessé. 

A Templomos Lovagrend Barátja kitüntetést kapta:
Kis Pál, aki a Szent Gellért Katolikus Iskola igazgatója; 50 éve 

pedagógus. Az iskola énekkara is köszöntötte az igazgató urat:
„Világosítsa meg az Úr arcát terajtad, és adjon békét…” énekel-

ték az iskola diákjai.
Az oklevelek átadása után egy megható pillanat következett. Az 

egyik gyermek nehéz sorsú nagymamája néhány szál szegfűt ho-
zott a vendégeknek, köszönete jeléül, amit személyesen adott át a 
nagymesternek és az adományozók közül néhányuknak. A szegfűk 
a Mária oltárra kerültek….

Ezután következett a gyermekek által már olyan régen várt pil-

lanat. Elsőként a játékokat tartalmazó csomagokat osztották szét. 
Minden csomagba került egy-egy hittankönyv is, abban a remény-
ben, hogy előbb-utóbb beleolvasnak a gyermekek, vagy akár szü-
leik is…

Az igen értékes élelmiszercsomagokat a tanítók, óvónők és a 
megjelent szülők vehették át. Többük arcán látható volt a megelé-
gedés és a meghatódottság is.

Besütött néhány percre a Nap, és én úgy láttam, hogy még a 
szentek is mosolyogtak ezen a délelőttön az endrődi Szent Imre 
templomban, hiszen 154 gyomaendrődi család 325 gyermeke ka-
rácsonyát sikerült szebbé, gondtalanabbá tenni.

A jelenlévő adományozók és segítőknek is biztosan szebb lett a 
karácsonyuk, hiszen az adakozás, és az öröm megosztása az igazi 
ajándék mindnyájunk számára és az a tudat, hogy: ADNI JÓ !

Császárné Gyuricza Éva

Tudósítás a jótékonysági koncertről
A Segítsünk a rászoruló gyermeken akció részeként került sor 

a jótékonysági koncertre 2005. december 9-én este a Déryné Mű-
velődési Házban.

Az emeleti teremben tartott rendezvényen 147 néző foglalt he-
lyet. Az eladott jegyek száma ettől jóval több volt, 247 jegy kelt el, 
összesen 54 ezer forint bevétel gyarapította a segíteni akarás nemes 
célját. 

A több mint két órás műsort megtisztelte jelenlétével Dr. Dávid 
Imre polgármester úr is, aki köszöntötte a jelenlévőket. A TV2 is 
készített felvételt Uhrin Benedek műsoráról. 

Elsőként a Zenebarátok Kamara Kórus lépett fel, ezt követő-
en Kis Alexandra, a Bethlen Gábor Szakképző Iskola növendéke 



VÁROSUNK 2006. január2

További nagylelkű 
támogatóink voltak:

Németh Ferenc és családja (Budaörs);
Papp Lajos vezérigazgató Kner Nyomda Rt. (Gyomaendrőd);
Henkel Magyarország Kft. (Körösladány);
Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi csoportja;
Alföldi Közlekedési Kft.(Gyomaendrőd);
Hományi Zoltán (Budapest);
Koloh Elekné;
Bula Teréz;
MKDSZ-KDNP. helyi szervezete;
Andódy György könyvkötő és családja) Gyomaendrőd);
Dr. Csoma Antal, FISH-COOP Kft. (Gyomaendrőd);
Dr. Giricz Katalin (Gyomaendrőd);
Bukva Csilla (Gyomaendrőd);
Interfloor Kft (Gyomaendrőd - Nagylapos);
Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola (Gyomaendrőd);
Városi Gondozási Központ, (Gyomaendrőd);
Poharelec László, Fészek Panzió (Gyomaendrőd);
Magyar Posta Rt. Gyomaendrődi 1. sz. Postahivatal (Gyoma-
endrőd, Kossuth L. u. 28);
Iványi Gergelyné (Gyomaendrőd);
Újkígyósi Egyházközség (Újkígyós);
Tímárné Kozma Ágnes (Gyomaendrőd);
Borsodnádasdi Szt. István Egyházközség;
Schäffer László (TELKI);
Horváthné Eötvös Klára (NAGYKÁTA);
Sárosi Judit (Budapest);
Sikér Kft. (Gyomaendrőd);
Gyomaendrődi Polgárőrség (Gyomaendrőd);
Endrődi Szt. Imre Plébániahivatal (Gyomaendrőd);
Endrődi Szt. Imre Plébánián befizetett személyek Duda Be-
nedek, Elek Miklósné, Dr. Jánosik Bertalanné, Gellai Gizella, 
Bukva Sándorné, Püski Sándorné, Iványi Vincéné, Szakálos 
Tiborné, Szabó Zoltánné, Szabó Dezsőné, Gabriella Haramis 
(Athén-Görögország, Névtelen, Eötvös Benjaminné (Nagyká-
ta), Ambrózi Lászlóné, Eötvös Klára (Nagykáta), Dinya György, 
Gonda Pálné, Egyéni befizetés-névtelen, további névtelen, 
Szosznyák Imréné;
Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola kamarakórusa (Gyoma-
endrőd);
Gyomaendrőd bölcsődéje, minden óvodája, iskolája, 
Gyomaendrődi Családsegítő központ (Gyomaendrőd);
Magyar Katolikus Karitász Endrődi Szt. Imre csoportja (Gyo-
maendrőd) 
Magyar Katolikus Karitász Hunyai Szt. László csoportja (Hu-
nya)
Élet-másokért Egyesület, (Gyomaendrőd)
Berény - Süti Kft (Mezőberény);
Julika Virágbolt (Gyomaendrőd);
Déryné Művelődési Ház (Gyomaendrőd);
Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt. (Szarvas);
Univerzál Kereskedelmi Rt. (Békéscsaba);
100 éves cukrászda” (Gyula);
Művészeti Akadémia, Zelnik József, (Budapest);
Dr. Palya József (Gyomaendrőd)
Kisfalvi László (Budapest);
Katona Lajos (Gyomaendrőd)
Csányi István (Gyomaendrőd)
Hangya Lajosné (Gyomaendrőd);
Békés Megyei Szociális Közalapítvány (Békéscsaba);
Templárius alapítvány (Tamási - Gyomaendrőd);
Templomos Lovagrend lovagjai és dámái;
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Ifjúsági Alap (Gyoma-
endrőd);
= MINDÖSSZESEN: 629. 000,- Ft befizetés történt!

Gyomaendrőd, 2005. december 15.
Fr. Ungvölgyi János
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mutatta be énektudását, Pólus Viktor 
kíséretével.

Ezután került sor Pólus Krisztián  
(képünk) moderntánc bemutatójá-
ra. Az országos versenyen második 
helyezést elért táncos színvonalas, 
igényesen megformált produkciójára 
biztosan sokáig emlékezni fogunk. 
Az est műfaji sokszínűségét igazolja 
Bíró Károly és Schwalm Gyula, akik 
balladákat is adtak elő. 

Majd Uhrin Benedek előadóestje 
következett. Ő volt az, akiben első-
ként fogalmazódott meg a koncert 
gondolata. Jó hangulatban telt műso-
ra, sok kellemes percet szerezve kö-
zönségének. Fellépése befejezésekor 
megható pillanatok következtek. Az 
est fővédnöke, Domokos László kép-
viselő, – aki más irányú elfoglaltsága 
miatt személyesen nem tudott jelen 
lenni – 50 szál fehér szegfűt és egy le-
velet küldött az énekművésznek. Le-
velében kifejtette, hogy nagyra becsü-
li a rászoruló gyerekek segítése iránti 
törekvést, hisz „…sok olyan gyermek 
is van, akinek családja nem engedheti 
meg a drága ajándékokat. Azért va-
gyunk itt – írta – hogy egy kis gyógy-
írt adjunk lelki sebeikre és enyhítsük 
szomorúságukat. Legalább az ünne-

pek ideje alatt hadd legyenek ők is gondtalanul boldogok….”
A Gyomaendrődi Színfolt – Mazsorett csoport fergeteges tánc-

bemutatója zárta az estét.
Talán a Mikulás sem számított ekkora sikerre, aki szintén végig 

jelen volt a műsoron, és egy-egy szegfűvel, kisebb ajándékokkal ju-
talmazta a fellépőket. 

Azzal a szívet melengető érzéssel távozhatott a közönség ezen a 
barátságtalan, hideg, ködös estén, hogy segített a rászorulókon és 
még ajándékot is kapott, hisz kellemes, önfeledt kikapcsolódással 
ajándékozták meg a Jótékonysági Koncert szereplői.

Bukva Csilla

A Templárius Alapítvány részére a Tolna Megyei Apeh Igazgató-
sága az adó 1 %-ból 2004. november 11-én 58. 536,- Ft - ot;  2005. 
október 13-án 107. 527,- Ft-ot utalt át a felajánlásokból. Az összegből 
az alapítvány célkitűzéseinek és feladatainak ellátására fordította és for-
dítja a felajánlott összeget. Isten fizesse meg minden jószándékú ember 
adományát és felajánlását.

Fr.Ungvölgyi János
kuratóriumi elnök
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Fővédnökeink voltak:
Őexcellenciája Gyulay Endre megyéspüspök - Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye (Szeged)
Őexcellenciája Alberto Cristofani della Magione - A Temp-
lomos Lovagrend Nagymestere (Olaszország) 
Dr. Becsey Zsolt - Európai Unió Parlamenti Képviselője 
(Brüsszel)
Molnár Ferenc - Európai Unió Küldöttségi Elnöke (Buda-
pest-Brüsszel)
Zelnik József - A Művészeti Akadémia Elnöke (Budapest) 
Domokos László  - Országgyűlési Képviselő (Gyomaend-
rőd - Budapest)
Dr. Dávid Imre Polgármester - Gyomaendrőd Város Pol-
gármestere (Gyomaendrőd) 
Ferenczi Andrea - Magyar Női Karrier Fejlesztési Szövet-
ség Elnöke (Budapest)
Alföldi Andrea - „NEBÁNCSVIRÁG” Nemzetközi Gyer-
mek -és Ifjúságvédő Közhasznú egyesület Elnöke (Buda-
pest)
Molnár Györgyné kuratóriumi elnök - Országos Foglal-
koztatási Közalapítvány - OFA (Budapest)
Rákóczi Szövetség (Budapest)
Cseh Krisztián Ügyvezető Igazgató - Kárpát Computer Kft. 
(Budapest)

Védnökeink:
Dr. Szőke Judit egyetemi docens kuratóriumi elnök - Gyer-
mekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány (Budapest);
Szegedi Egyetemi Énekkar - Szegedi Tudományegyetem 
(Szeged);
Karamell Snack” Kft. (Kalocsa);
Masterfoods Bt. (Budapest);
ClubNetCet Egyesület (Budapest);
Tourinform Gyomaendrődi Iroda (Gyomaendrőd); 
Uhrin Benedek (Gyomaendrőd) 
Johannita Lovagrend (Bereczky Zoltán református lel-
kész);
Dávid Máté (Gyomaendrőd);
Molnár Lajos (EU-DROM Országos Egyesület elnöke, Bu-
dapest)
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A Templomos Lovagrend Magyarországi Praeceptória Lovagrend Barátja 
kitüntetést veszi át Kiss Pál Igazgató, a Szt. Gellért Katolikus Általános 

Iskola Igazgatója

a Nagymester

Balog Tímea és a Nagymester...
Timi készítette a meghívó és 

a kártyanaptár rajzát.
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„Megáldom ezt a napot!”
Ezt üzente az Úr 2005. december 15-re és megáldotta a sok ál-

dott kéz munkáját. A Templomos Lovagrend tagjai, a Karitász, a ke-
reszténydemokraták és az Élet-másokért Egyesület tagjai nevében 
a következő imával szeretnénk megköszönni a 154 családot, a 325 
megajándékozott gyermeket, támogatókat, a sok segítőt, a fővédnö-
köket és védnököket, a médiát és azon ismeretlen segítőket, akikről 
még nem is szóltunk, mert imáikkal segítették e nemes célt, hogy 
megszervezhettük ezt a szép adakozást.

Isten nevében köszönjük.

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;
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.”


