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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

januári melléklet - a Templárius Alapítvány támogatásával

Adományozás napja - Gyomaendrőd, 2007. december 15.

KÖSZÖNTÉS
(Elmondta Seidl Ambrus plébános, a 

Szarvasi Szt. Klára Templom plébánosa)

Kedves Gyerekek! Tisztelt Fővédnökök, kedves Vendégek és 
Szervezők!

Először is Titeket köszöntelek kedves gyerekek, akiket ma ün-
neplünk az Endrődi Templomban. Sajnos Iványi László tb. kano-
nok úr betegsége miatt sajnos nem tud jelen lenni a mai szép ün-
nepen, de gondolatban és lélekben végig velünk van. Imáival kíséri 
rendezvényünket. Engem kért meg mint Szarvas Város Szent Klára 
Templomának plébánosát, hogy köszöntsem nevében és helyette az 
egybegyűlteket, melynek örömmel teszek most eleget. 

Köszöntöm:
Dom Alberto Cristofani della Magione1.  Nagymester 
urat, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni mai 
ünnepségünkön, telefonon mindenkit szeretettel köszönt 
ás áldásos karácsonyt kíván;
Dr. Kiss-Rigó László Püspök atyát, 2. a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye megyéspüspökét, aki hivatalos elfoglaltsága 
miatt nem tud jelen lenni a mai szép ünnepségen, de üze-
netében szeretettel köszönti a gyermekeket, fővédnököket 
és segítőket egyaránt. Áldott karácsonyt kíván a megje-
lenteknek és otthon maradt szeretteiknek. A rendezvény 
szervezőinek gratulál és örömét fejezi ki, hogy ilyen szép 
programot szerveznek immár 6 éve a rászoruló gyerme-
keknek a templomban.
Dr. Becsey Zsolt képviselő urat Brüsszelből3. , az Európa 
Parlament Dél-alföldi Régiójának képviselőjét, a Gazdasá-
gi és Pénzügyi Bizottság tagját, aki már másodszor tiszteli 
meg jelenlétével az ünnepséget,
Dr. Surján László képviselő urat Brüsszelből4. , az Európa 
Parlamenti képviselőt; aki a múlt évben is fővédnöke volt 
adományozásunknak; 
Domokos László országgyűlési képviselő urat, a Békés 5. 
megyei közgyűlés elnökét, aki eddig minden évben tá-
mogatója és segítője gyermekprogramunknak;
Dr. Latorcai János6.  országgyűlési képviselő Urat kedves 
feleségével Budapestről;
Várfi András polgármester urat7. , Gyomaendrőd Város 
polgármesterét;
Dr. Csorba Csaba urat,8.  Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzatának jegyzőjét;
Zelenák Zoltán mecénás urat, aki a Templomos Lovag-9. 
rend, a Templárius Alapítvány és az idei adományozás 
kimagasló támogatóját; 

Zelnik József úr, a Művészeti és Szabadművelődési 10. 
alapítvány kuratóriumi elnökét, a Magyar Művészeti 
Akadémia tagját, sajnos elfoglaltsága miatt nem tudott 
elutazni;
Dr. Tóth János főorvos urat, a Budapesti Szt. János 11. 
Kórház Diabetológus főorvosa, a Kor-Kontroll Társa-
ság egyik alapító tagját, aki külföldi elfoglaltsága miatt 
nem tud jelen lenni;
B. Király Györgyi úrasszonyt,12.  a Kor Kontroll Társaság 
elnökasszonyát, a Magyar Rádió Főszerkesztőjét. Sajnos 
hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud köztünk lenni;
Ferenczi Andrea úrasszonyt, 13. a Magyar Női karrierfej-
lesztési Szövetség Elnöke, akit távollétében fia Ferenczi 
István képvisel a mai ünnepségen;
Komáromi Gáborné fővédnökasszonyt, nyugalmazott 14. 
gyámügyi főelőadót Vésztőről, aki számos állami gon-
dozott gyermeket mentett meg és segített, hogy életük 
során boldoguljanak.  

Köszöntöm továbbá a nemes lovagokat, a hagyományőrző egye-
sület tagjait, Gyomaendrőd Város intézményeinek vezetőit, a meg-
jelent önkormányzati képviselőket, az egyházközség képviselőtes-
tületének tagjait, a média jelen lévő tudósítóit. Isten Hozta Önöket 
Gyomaendrődön, az Endrődi Szent Imre Templomban.

Várakozás - fotó: Sóczó Géza
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Dr. Becsey Zsolt beszéde
Három és fél évvel ezelőtt arra tettem fogadalmat, hogy a ma-

gyar, azon belül is a dél-alföldi emberek érdekeit fogom képviselni 
az Európai Parlamentben. Nem könnyű mindezt úgy végezni, hogy 
Európa nagy részének fogalma sincs, hogy milyen körülmények 
között kell családoknak élni itt mifelénk. Igyekszem annyi időt, 
amennyit csak tudok, itt vidéken tölteni, hogy hitelesen tudjam 
közvetíteni az itt élők nehézségeit. 

Az idei év különösen nehéz volt, sokan talán nem is sejtettük, 
hogy ennyire nehéz lesz. Ilyen zord időkben igazán fontos, hogy az 
emberek odafigyeljenek egymásra, hogy tudjanak erőt és reményt 
adni azoknak, akik szűkölködnek. Ez a rendezvény is erről szól. 

Megtiszteltetés számomra, hogy már másodszor lehetek itt, és 
én is adhatok. Tudom, hogy itt azok kapják, akik tényleg rászorul-
nak. Örömmel állok a Templárius Alapítvány kezdeményezése mel-
lé, hogy e napot Unió-szerte nyilvánítsák az Adományozás Napjává. 
Úgy gondolom, hogy ez által is felhívhatjuk a világ figyelmét arra, 
hogy hogyan élnek itt emberek, hogy vannak rászorulók és vannak, 
akik odafigyelnek rájuk. Addig is, amíg ezt a kezdeményezést sike-
rül keresztül juttatni a hivatali bürokrácián, kívánok a lovagoknak 
sok erőt és kitartást a szegénység elleni harchoz! 

Adományozás napja
Gyomaendrődön 

korunk modern 
lovagjai a mai sár-
kányokkal szállnak 
szembe, mint példá-
ul a szeretetlenség 
és a szegénység. Ők 
gondozzák a városi 
művelődési házat is, 
ahol szombaton avat-
ták fel a teleházat. 

Gyomaendrődön 
erős állása van a 
templomos lova-
goknak. Manapság 
azonban nem lovagol 
a lovag, nem is vív, s 
ha harcol, akkor leg-
inkább a szegénység 
ellen.

A gyomaendrődi 
templárius lovagrend 
vetette fel, hogy Kará-
csony előtt ki kellene 
jelölni egy napot, az Adományozás Napját. Lehetőleg uniószerte.

Persze ők nem vártak Európára, sőt már évek óta megrendezik 
ezt a napot. December 15-én megtelt az endrődi Szent Imre temp-
lom. A főhajó teljes hosszában vagy egy méternyi szélességben jó 
magasra felpúpozott játék halom fogadta a betérőket. Szép hosszú 
műsor után, amelyben volt sok – rövid – beszéd, szívet melengető 
ének, zászlószentelés, a gyerekek odamehettek a játék folyamhoz és 
ki-ki annyit vihetett, amennyit akart. És csodák csodája, nem volt 
visítás, tülekedés, add ide, az nekem kell felkiáltás. A karácsonyi 
angyal már átszállt a templom felett. 

A karitatív térre került lovagrend érdekes kapcsolatot alakított 
ki egy helybéli hagyományőrző egyesülettel. Ennek tagjai vállalják a 
valódi lovagi hagyományok folytatását, megőrzését és bemutatását. 
Zászlójuk, mint a templáriusoké, fekete-fehér. A jó és rossz jele: a 
lovagok nem fogadják el a szürkeséget. A pajzsuk is fekete felsőrész 
alatt fehér.

Az adományozás napján az ő zászlójukat szentelték fel, s foga-
dalmat is tettek a lovagi erények követésére vállalkozván. 

Képünkön a hagyományőrző lovagok egy csoportja a templom 
szentélyében.

Bárcsak minél több helyen megértenék az idők szavát, s a régi 
lovagok eltökéltségével tennének a mai gondok megoldásáért. Ten-
nénk annyit, amennyit lehet. Gyomaendrődön nagy örömet szerez-
tek a gyerekeknek. Lehet követni a példát.

Surján László

Amit tudni kell az idei adakozásról:

Az eltelt hat év alatt az idei adakozás eljutott egy olyan magas 
szintre, amit két európai uniós parlamenti képviselő is megtisztelt 
jelenlétével, és számos olyan nagylelkű fővédnök, adományozó, 
akik egy jó ügy mellett kötelezték el magukat: ez pedig a gyer-
mekek segítése, támogatása. Az elmúlt évben elhangzott egy ötlet 
Ungvölgyi János egyházközségi elnökünk és a Templomos Lovag-
rend Tiszántúli Kommendátorának szájából: legyen egy nap az 
Európai naptárban, az adományozás napja. Dr. Surján László Kép-
viselő Úr személyes közreműködésének köszönhetően megtudtuk, 
hogy ilyen nap még nincs az EU naptárában. A mai nap erről szól. 
A Templomos Lovagrend Tiszántúli Kommendájának, az Élet-má-
sokért Egyesületnek, az Endrődi és Hunyai Karitász csoportnak és 
helyi kereszténydemokratáknak a munkája mára beért. Olyan nagy 
szervezőmunkának és összefogásnak az eredménye a mai nap, ami 
példaértékű ebben a nagyon nehéz világban. Isten segítsége nélkül 
nem sikerülhetett volna. Köszönjük a fővédnököknek, nagylelkű 
anyagi támogatóknak, a további anyagi és természetbeni felaján-
lóknak, szervezőknek és segítőknek, akik a 75 család, közel 200 
gyermek megajándékozásában résztvettek. Isten fizesse meg nekik 
százszorosan.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Isten hozta Önöket 
Endrődön.

Gyomaendrőd, 2007. december 15.

A gyerekekek játékokat válogatnak - fotó: Ungvölgyi Péter

Sono Felici Mezőtúri Énekegyüttes műsora - fotó: Sóczó Géza
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FERENCZI ANDREA KÖSZÖNTŐJE
Szeretetettel és tisztelettel köszönöm édesanyám Ferenczi And-

rea nevében a megtisztelő fővédnöki felkérést. 
Édesanyám a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség alapítója 

és elnöke, a szövetségnek én is alapító tagja vagyok, és mindenben 
segítem a munkáját.

Édesanyámmal két évvel ezelőtt együtt vettünk részt az 
Ungvölgyi János  kezdeményezésére létrejött nagyszerű és megha-
tó eseményen, a rászoruló gyermekek karácsonyi megajándékozá-
sán e gyönyörű helyszínen, a gyomaendrődi Szent Imre Katolikus 
Templomban.

Ezt az élményt azóta sem felejtettem el. Most, hogy édesanyám 
sajnos nem tudott eljönni, megkértem, hogy én helyettesíthessem, 
és jövőben még jobban be szeretnék kapcsolódni Ungvölgyi János 
munkájába, mert én is szívügyemnek érzem a gyermekek megse-
gítését.

Neki és mindeknek, aki segített abban, hogy ezt a szép eseményt 
újra együtt ünnepelhessük, szívből gratulálok és nagyon boldog, 
kegyelemben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánok édesanyám és 
a Magyar Nők Karrierfejlesztési Szövetség nevében, amely külde-
tésének tekinti a magyar nők és rajtuk keresztül a magyar családok 
segítését itthon és nemzetközi szinten is.

Büszkék vagyunk arra, hogy céljaink végrehajtásában két 
gyomaendrődi tagtársunkra Gellainé Marikára és Ungvölgyi János-
ra mindenkor számíthatunk a fogyatékosok és a fiatalok érdekében 
megvalósuló programjainkban.

Tele mosollyal az 
Endrődi Közösségi Ház

Telemosoly Teleház néven 2007. december 15-én, az „Ado-
mányozás napján” ünnepélyesen megnyitottuk a közösségi 
internet-hozzáférési pontként működő helyiségünket.

A teleház az Endrődi Közösségi Házban működik, a ház nyit-
vatartási idejéhez igazodva, egyelőre délután napi öt órai nyitva 
tartással. 

Szolgáltatásainkat a következő célokkal állítottuk össze:

A helyi civil szervezetek, alapítványok részére ingye-1. 
nes vagy önköltséges áru számítógépes és internetes 
szolgáltatások nyújtása, digitális tudásuk kialakítása, 
fejlesztése.
Segítségnyújtás hivatalos ügyeik elektronikus formá-2. 
ban történő benyújtásához.
Irodai szolgáltatásokkal működésük segítése.3. 
A Teleházak részére adományként kapott folyóiratok-4. 
kal és saját kiadványainkkal, valamint szakkönyvkíná-
latunkkal a szakmai ismereteik bővítése.
A civil házban folyó közösségi élet fejlesztése, a Civil 5. 
ház által kínált programok színesítése számítástechni-
kai-internetes oktatással, előadásokkal. 
A környéken lakó hátrányos helyzetű családok esély-6. 
egyenlőségének javítása.
A házat rendszeresen látogatók számítástechnikai-in-7. 
ternetes ismereteinek bővítése, fejlesztése, munkalehe-
tőségek keresése, a későbbiekben szakmai tanácsadás.
A város lakóinak, vállalkozóknak a fenti szolgáltatások 8. 
önköltséges árú biztosítása.
A fiatalok körében a kulturált számítógép-használat 9. 
(pl. alkotótevékenység számítógéppel) és internetezés 
elterjesztése.
A „Global Teenager” internetes program  bevezetése, 10. 
csoportfoglalkozásokkal a diákok fejlesztése.
Természetesen a számítógépes és hálózati játék is von-11. 
zó lehetőség a fiatalok számára.

Az Endrődi Telemosoly üzemeltetését a Közösségi Házat mű-
ködtető Templárius Alapítvány vállalta fel a ClubNetCet Inter-
netes Ismeretterjesztő Egyesület szakmai támogatásával. 

A mosoly mindkét irányba hat: aki kapja, és aki adja is jobban 
érzi magát tőle.

Így kívánunk Minden Kedves Látogatónknak –  szívünk teljes sze-
retetével és tele mosolyával – Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Mozga Márta Anna

ClubNetCet Egyesület
www.telemosoly.hu 

A Hagyományőrző Alapítvány tagjai - fotó: Sóczó Géza
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„Segítsünk a rászoruló gyermekeken!”
ADOMÁNYOZÁS NAPJA

Gyomaendrőd, 2007. december 15.

Adományozók, támogatók:

Zelnik József, Művészeti és Szabadművelődési alapítvány 1. 
kuratóriumi elnöke (Budapest)
Zelenák Zoltán Mecénás (Budapest)2. 
Dr. Nagy-Koppány Kornélia nemzetközi jogász3. 
Templomos Lovagrend Magyarországi Praecepetóriája4. 
Dr. Becsey Zsolt Európai Parlamenti képviselő5. 
Dr. Surján László Európai Parlamenti képviselő 6. 
(Brüsszel) 
Domokos László országgyűlési képviselő, a Békés megyei 7. 
Közgyűlés Elnöke
Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő és családja 8. 
(Budapest)
Várfi András polgármester (Gyomaendrőd) 9. 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd) 10. 
Hangya Lajosné önkormányzati képviselő, bizottsági 11. 
elnök (Gyomaendrőd)
Szabó Balázsné önkormányzati képviselő, bizottsági 12. 
elnök (Gyomaendrőd) 
Dr. Palya József önkormányzati képviselő 13. 
(Gyomaendrőd)
Lehoczkiné Tímár Irén önkormányzati képviselő 14. 
(Gyomaendrőd) 
Ferenczi István, Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 15. 
elnöke és tagjai nevében (Budapest) 
Mozga Márta elnök, ClubNetCet Internetes 16. 
Ismeretterjesztő Egyesület (Gyomaendrőd) 
Katolikus Karitász Szeged-Csanádi Egyházmegye 17. 
Endrődi és Hunyai csoportjai
KDNP Gyomaendrődi Alapszervezete18. 
GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zrt. (Szarvas)19. 
 Univerzál Áruház, Békéscsaba 20. 
Gabriella Haramis (Görögország) 21. 
Dr. N. Tamás Sándor hadtörténész (Budapest)22. 
Gedő Ágnes szerkesztő, Vatikáni Rádió (Róma)23. 
v. Szécsi Mátyás videós (Békésszentandrás)24. 
Pálinkás József főszerkesztő, Körös Televízió (Kábel TV, 25. 
Szarvas)
Kardos István főszerkesztő, Gyulai Katolikus Televízió 26. 
(Gyula)
Helyi és vidéki médiák, akik közzétették felhívásunkat27. 
Dr. Giricz Katalin közgazdász (Gyomaendrőd)28. 
Horváth Gáborné (Gyomaendrőd)29. 
Papp István, a Gyomai Gazdakör elnöke (Gyomaendrőd)30. 
Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Szervezete31. 
Kiss Pál és családja (Gyomaendrőd)32. 
Csikós Jánosné (Gyomaendrőd)33. 
Tímár Sándor és Vilmos (Gyomaendrőd)34. 
Kiss Jánosné (Gyomaendrőd)35. 
Tóth Mihályné (Gyomaendrőd)36. 
Szakálos Tiborné (Gyomaendrőd)37. 
Iványi Vincéné (Gyomaendrőd)38. 
Püski Sándorné (Gyomaendrőd)39. 
Hanyecz Liborné (Gyomaendrőd)40. 
Hunya Lajos (Gyomaendrőd)41. 
Gonda Pálné (Gyomaendrőd)42. 
Kiszely Lászlóné (Gyomaendrőd)43. 
Bukva Csilla (Gyomaendrőd)44. 
Gubucz Béla (Gyomaendrőd)45. 

Duda Benedek (Szarvas)46. 
Dinya György (Gyomaendrőd)47. 
Monostori Krisztina (Gyomaendrőd)48. 
Tímár János és családja (Dréher Söröző és Étterem, 49. 
Gyomaendrőd)
özv. Újházi Ernőné (Gyomaendrőd)50. 
Pintér Gizella (Gyomaendrőd)51. 
Pepelán Ferenc (Gyomaendrőd)52. 
Fett Print Bt. (Gyomaendrőd)53. 
Gyomaendrődi iskolák, óvodák által összegyűjtött 54. 
játékok
CUTI BT. (Gyomaendrőd)55. 
Borsodnádasdi hívek és diákok adománya56. 
Márton Gábor (Gyomaendrőd)57. 
Izsó Edit (Gyomaendrőd)58. 
Iványi Mariann (Gyomaendrőd)59. 
Pelle Andrásné (Gyomaendrőd)60. 
Debreczi Árpád (Gyomaendrőd)61. 
Gombár Mátyásné (Gyomaendrőd)62. 
Berki Zoltán és családja (Gyomaendrőd)63. 
Tímár Menyhért (Gyomaendrőd)64. 
Névtelen adakozók65. 

Isten fizesse meg anyagi és természetbeni segítségüket a 
hetvenöt család, a 196 gyermek nevében.

Gyomaendrőd, 2007. december 15.
Fr. Ungvölgyi János

kommendátor


