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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

januári melléklet - a Templárius Alapítvány támogatásával

Adományozás napja - Kárpátalja - Gyomaendrőd, 2008. 
Az Európai Adományozás Napja kezdeményezése

Az európaiak évszázadokig éltek úgy, hogy az állam nem, vagy alig 
játszott szerepet a szociális ellátásban. Az öregekről, betegekről való 
gondoskodás főleg a családokra hárult, a szegényekről az egyház gon-
doskodott, s ezen tevékenységét jórészt nagylelkű adományozók tették 
lehetővé.

Az elmúlt évszázadokban azután – részben az erőteljes szekularizá-
ció kapcsán – az állami szerepvállalás megnövekedett, s mára majdnem 
kizárólagossá vált. Európa tehetős polgárai is joggal gondolhatták, hogy 
embertársaik iránti kötelességüket az adózással teljesítik. Mára azon-
ban eljutottunk oda, hogy az állam már képtelen a megnövekedett fel-
adatok ellátására, illetve ezek érdekében oly sok adóterhet kell kivetnie, 
hogy ezzel a gazdaság versenyképességét jelentősen rontja. A szűkülő 
szociális ellátások és a jelentős munkanélküliség valamint egyéb prob-
lémák miatt növekszik a szegénység. Ugyanakkor egyre több civil kez-
deményezés fordul a szegények, a hajléktalanok a szenvedélybetegek, 
az árvák és egyéb rászorulók felé. E szervezetek vékonyka állami támo-
gatást kapnak, tagdíjakból és adományokból teremtik elő tevékenysé-
gük anyagi alapjait.

Ismét szükség van tehát arra, hogy a társadalomban felébredjen a 
szolidaritás és az egymás iránti felelősség.

Kérdezem tehát a Bizottságot, lát-e lehetőséget, illetve kész-e kezde-
ményezni, hogy legyen egy Európai Adományozás Napja, amely nap se-
gítené a társadalmi tudat ilyen irányú alakulását. Nemrégiben Szent Er-
zsébetről emlékeztek meg világszerte, s kiderült, emléke és példája az 
évszázadok múlásával sem halványodott el az európaiak tudatában. Ek-
ként november 19-e alkalmasnak látszana erre a célra, de ugyanígy a Ka-
rácsony előtti valamelyik vasárnap is.

Összefogás a családokért

Advent van. A csodára, a Megváltó megszületésére várakozunk. Is-
ten kará csony kor olyan ajándékot adott az embernek, a bűnös világnak, 
amit soha meg nem tudunk köszönni: Fiú született a megváltásunkra. Aki 
magára vette a mi bűneinket, kereszthalált szenvedett azért, hogy aki hi-
szen Őbenne, örök élete legyen. Jézus ott, a keresztfán is azokért imád-
kozott, akik vétkeztek: „Atyám! Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit 
csele kesz nek.” (Lukács 23,34) Ő  a legnagyobb jót tette velünk: életét adta 
a mi üdvösségünkért. Mi kicsik vagyunk ilyen áldozatvállalásra. De hálá-
ból valamennyien gyakorolhatjuk a jótéteményt. S hogy sokan képesek is 
erre, annak ékes bizonyítéka a december 11-én  megtartott Adományo-
zás napja rendezvény, melyet az Összefogás a Kárpátaljai Magyar Csalá-
dokért Egyesület szervezett meg Beregszászon. 

Az Adományozás napja egyébként hét évvel ezelőtt a Templomos Lovag-
rend kezdeményezésére indult el Magyarországon. S mint a Vérke-parti város-
ban rendezett alkalmon részt vevő Ungvölgyi János, az Adományozás napja 
egyik kezdeményezője, és Szivák János, az Összefogás a Kárpátaljai Magyar 
Családokért Egyesület elnöke hangsúlyozta, Isten akaratából indították útjára 
ezt az akciót, s hogy ez tovább éljen, fennmaradjon, engedjük, hogy Isten aka-
rata és áldása érvényesülni tudjon az életünkben. Fogjunk össze mindannyian 
annak érdekében, hogy szebbé, boldogabbá tegyük a körülöttünk élők életét. 
Ezért imádkozott nyitó áhítatában Pocsai Vince református lelkész is. 

És az Összefogás a Kárpátaljai Magyar Családokért Egyesület ezúttal ösz-
szefogásból, szervezőkészségből kitűnőre vizsgázott. Álljon itt azok neve, akik 
időt, energiát nem sajnálva fáradoztak azért, hogy megszervezzék ezt az al-
kalmat: Szivák János elnök, Petei Judit és Biró Erzsébet alelnökök, Orosz Rita, 
Popovics Márta, Szűcs Béla, Pocsai Vince elnökségi tagok, a Derceni Reformá-
tus Egyház önkéntes tűzoltói Zsukovszky Miklós tiszteletes vezetésével. És ez-
úton is mondjunk köszönetet valamennyi támogatónak, különösképpen a 
Dorcas Segélyszervezetnek, a Magyar Református Szeretetszolgálatnak,   az 
Összefogás a Magyar Családokért, Országos Egyesületének, a Beregszászi Főis-
kolának, a Mikeland vállalatnak, és minden jó szándékú embernek, akik nagy-
mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy gazdag ajándékaikkal közel félezer kár-
pátaljai családnak tegyék szebbé a karácsonyát. 

A szervezők a december 11-i Adományozás napja alkalmából olyan gye-
rekeket hívtak meg a megyéből a Beregszászi Művelődési Házba, akiknek ne-
hezebb sors jutott, akik hátrányos helyzetben élnek, akik olyan sokgyerme-

kes családok tagjai, ahol nem jut mindenki cipőjébe Mikulás-csomag, s a ka-
rácsonyfa alatt sem találnak ajándékokat. Ez alkalommal viszont nem csupán 
édesség-, játék- és élelmiszercsomag várta őket, de igen kedves műsor is, me-
lyet Hídvégi Krisztina, a Duna TV munkatársa vezetett. Felejthetetlen élményt 
szerzett gyermekműsorával az Eszményi Viktória és Heilig Gábor házaspár, akik 
közismert dalaikkal közös éneklésre invitálták a gyermekeket. S a nézők közül 
igen sok bátor vállalkozó akadt, akik felkérésre részt vettek a produkcióban: 
mindenki szívébe belopta magát például Danika,   aki Eszményi Viktória mel-
lett a cirkuszi porondmester szerepét játszotta igen bátran, vagy Bianka, aki 
a Budapestről érkezett Lali bohócnak segédkezett a bűvészmutatványoknál. 
Egyébként a bohócok nagyszerű hangulatot varázsoltak a terembe ezúttal is: 
itt együtt dobbant a gyermekszív az ügyetlenkedő, a mindent felvállaló vagy 
okoskodó bohóccal, a Gyermek or szá got színpadra varázsoló Eszményi-Heilig 
énekes párossal, illetve a Kijevből érkezett Gricenkó Ágnessel, aki csodálatos 
hangjával bűvölte el a nagyérdeműt. Az előadók az ajándékok mellé örök él-
ményt szereztek ezeknek a gyerekeknek.

De a felnőttek sem maradtak ki az ünneplésből. Merthogy rájuk pedig – az 
Összefogás a Kárpátaljai Magyar Családokért Egyesület és a Zenés Színjátszá-
sunkért Művészetpártoló Alapítvány szervezésében, jótékonysági est kereté-
ben – egy csodálatos operett-műsor várt. Kálmán Imre itt felcsendülő meló-
diái ezúttal is melegséget vittek a közönség szívébe. Remélhetőleg ez az alka-
lom sokakat arra is indított, hogy adományával támogassa a nehezebb sorban 
élő családokat. 

Köszönet a szervezőknek, az adományozóknak, a támogatóknak, az elő-
adóknak, a résztvevőknek! Valamennyiüknek Istentől megáldott békés kará-
csonyt és boldog új évet kívánunk!

Marton Erzsébet
Forrás: http://www.karpatinfo.net/article82287.html
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Adományozás napja - Beregszász

2008. december 11-ére meghívást kaptunk az Adományozás 
napjára Beregszászra a Templomos Lovagrend jóvoltából. Kicsit 
szorongva, de annál nagyobb örömmel csomagoltuk az AJÁNDÉ-
KOKAT, hogy igazán eleget tegyünk e felkérésnek, és megfeleljünk 
az elvárásnak, amire vállalkoztunk. S mentünk Beregszászra Ad-
vent második hetében feltöltekezve szeretettel, és adtuk át csekély 
adományunkat, ami az ottani árvaház karácsonyfája alá került és 
gazdagította az ünnepet. Jövőre többet gyűjtünk, és nagyobb lét-
számmal veszünk részt az adakozás ünnepén. Nagyon fontos szá-
munkra, hogy segítsünk, de ezt szívvel-lélekkel tegyük és ne szána-
lommal. A fizikai szegénység fájdalmas, de ha méltósággal, szere-
tettel, empátiával kezeljük és nem felsőbbrendűségi allűrként tesz-
szük, akkor egy szép gesztus és örvendezve, együtt tudunk ünne-
pelni országhatáron kívül élő testvéreinkkel. Közöttük ülve átérez-
tük a várakozás igazán tiszta örömét, és szívből jövő kitörő tapsuk-
kal együtt csaptuk össze tenyerünket az előadások közben. Nagyon 
boldog vagyok - és nyugodtan mondhatom -, vagyunk, hogy részt 
vehettünk ezen az ünnepségen. Megtiszteltetve érezzük magunkat, 
és nagy tervekkel jöttünk vissza, hogy jövőre még többet adhas-
sunk.

Tisztelettel:

ty. Császárné vitéz, dáma Fekete Marianna 
főszéktaró tkp

Köszöntés
Exelenciás Hölgyeim és Uraim!

Amikor Vésztőn voltam, elhatároztam, hogy ha ebből a nagyon 
nehéz gyermekkorból egyszer kikerülök, hogy segíteni fogok má-
sokon, segítek azokon a gyermekeken, akik nélkülöznek és szen-
vednek. Istennek hála, hét évvel ezelőtt megadatott, hogy a Temp-
lomos Lovagrend részéről sok szervezettel elindítottunk egy ada-
kozási mozgalmat „Segítsünk a rászoruló gyermekeken” névvel 
Gyomaendrődön. Mára már nemzetközivé válhatott sok jó ember 
összefogásának köszönhetően. Az idei, első nemzetközi adakozá-
sunkra kerestük nagyon sokáig helyet. Az ősz folyamán Szivák Já-
nos úrral egy telefonbeszélgetésből kiderült, hogy Kárpátaljára ké-
szülnek adományt hozni, de még sok nyitott kérdés maradt hát-
ra. Ekkor értettem meg Isten akaratát és üzenetét, hogy nekünk is 
most ide kell jönnünk. SIKERÜLT. Még volt egy nagyon érdekes 
dolog, ami megintcsak jel volt, és el kell mondanom: egy színház-
rendező személyesen felkeresett az ősz folyamán, akit Pitti Katalin 
művésznő jóvoltából ismerhettem meg. Ő Hídvégi Miklós volt. El-
mondta, hogy segíteni akar mindabban, amit csinálunk, majd pe-
dig tovább utazott Vésztőre. Nincsenek véletlenek. Ez is Isten aka-
rata volt. Én most megköszönöm az Összefogás a Kárpátaljai Ma-
gyar Családokért Egyesület vezetésének és minden egyes önkén-
tesének azt a hihetetlen nagy munkát, amit az ADOMÁNYOZÁS 
NAPJÁÉRT tettek Kárpátalján. Köszönöm azoknak, akik a helyet 
és a lehetőségeket biztosították Beregszászon. A Főkonzulátusnak 
azt a humánus és baráti kapcsolatot, amit végig tanúsítottak és tet-
tek. Azt a sok adakozót és nemes lelkű felajánlót, akik önzetlenül 
adományoztak, és természetesen Önöknek, akik ma eljöttek, hogy 
segítsenek és azért is, hogy jól szórakozzanak. A templomosok jel-
mondatával szeretném megköszönni MINDENKINEK, akik bár-
milyen módon tettek a mai napért, és üzenjük az Európai Uniónak 
és más országoknak, hogy segítsenek és csatlakozzanak Hozzánk, 
és valóban legyen egy évben egy olyan nap, amikor a rászoruló 
gyermekekre gondolunk és összefogással segítünk. Ez az Adomá-
nyozás napja. Természetesen Gyomaendrődön december 19-én be-
teg gyermeket nevelő családokra gondolunk, ahová várjuk Önöket. 

A jelmondat előbb latinul, majd magyarul: 

Non nobis Domine, non nobis sed Nomini, Tuo da Gloriam. Ne 
nekünk Uram, ne nekünk, a Te nevednek szerezz dicsőséget. Kö-
szönjük. 

Fr. Ungvölgyi János kommendátor

Gyomaendrőd, 2008. december 11.
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Köszönjük Kárpátalja lakosságának és segítőinek

Az Európai Adományozás Napját ebben az esztendőben hosz-
szú gondolkodás után Kárpátaljára vittük el. Olyan helyet kerestünk, 
ahol ma Európában a legnagyobb a szegénység. Úgy gondolom, hogy 
olyan segítő emberekre és szervezőkre találtunk, akik a 7 éves mun-
kánk folytatói lehetnek Kárpátalja településein. Valóban az összefo-
gásról, a szeretetről és segítségről szólt a Nap december 11-ei Ado-
mányozás Napja a Beregszászi Művelődési Központban. A Temp-
lomos Lovagrend, számos segítőnk, fővédnökünk nevében megkö-
szönöm a sok munkát és fáradozást, amit az ügy érdekében kifejtet-
tek. Isten segítse további életüket, és a következő esztendőre boldog 
új esztendőt kívánunk az Anyaországból, Gyomaendrőd városá-ból 
Önöknek, a kedves gyermekeknek és szüleinek, a családoknak, az 
egyedül otthon maradóknak, és minden jó szándékú embernek. 

Fr. Ungvölgyi János kommendátor 

Támogatóink:
•	 Templomos Lovagrend
•	 Templárius alapítvány
•	 Kereszténydemokrata Néppárt 
•	 Élet Másokért Egyesület, Gyomaendrőd 
•	 Összefogás a Kárpátaljai Családokért Egyesület (elnöke 

Szivák János, Kárpátalja)
•	 Dorcas Segélyszervezet 
•	 Magyar Református Szeretetszolgálat
•	 Beregszászi Főiskola
•	 Mikeland Vállalat
•	 Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület (elnö-

ke Illéssy Mátyás Százhalombattai plébános)
•	 Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Budapest

Pénzadományozóink:
•	 Fráter Karácsony Zsolt, Soltvadkert 
•	 Aykler Béla és felesége Ayklerné Papp Zsuzsa, Torontó, Ka-

nada
•	 Fráter Kisfalvi László, Budapest 
•	 Dr. Giricz Katalin Gyomaendrőd 
•	 Dr. Palya József Gyomaendrőd 
•	 KDNP Békés megyei Elnökség, Békés 
•	 KDNP Gyomaendrődi szervezete, Gyomaendrőd 
•	 Szabó Zoltánné, Gyomaendrőd 
•	 Dr. Farkasinszki Erzsébet, Gyomaendrőd 
•	 Habzda Irma, Gyomaendrőd 
•	 Dr. Jánosik Bertalanné, Gyomaendrőd
•	 Bula Katalin, Gyomaendrőd
•	 Tóth Mihályné, Gyomaendrőd 
•	 Bula Katalin, Gyomaendrőd 
•	 Duda Benedek, Szarvas 

•	 Pintér Antalné, Gyomaendrőd 
•	 Tímár Menyhért, Gyomaendrőd 
•	 …és azok, akik véletlenül kimaradtak a felsorolásból.

Nagylelkű felajánlások: 
Zelenák Zoltán 650eFt értékben, 825 db. édességcsomag
•	 VITÉZI REND Kárpát-medencei Tartomány, Magyarországi 

Törzsszéke (játékok, édesség)
•	 Duna Televízió ( játékok)
•	 Hídvégi Miklós, Budapest (játékok)
•	 Jókai Színház, Békéscsaba (játékok)
•	 Magyar Állami Operaház, Operettszínház, Budapest (Játé-

kok)
•	 Bad Vilbel város Önkéntes Tűzoltósága és a Christopherus 

Egyesület „MAGGI” levespor adománya 50eFt értékben
•	 Lovász Kálmánné, Gyomaendrőd (édességcsomag)
•	 Rojik Gabriella, Békés (könyvek)
•	 Árkus Péter, Budapest (játékok)
•	 Bagi László, Szarvas („Videókrónika”-kábeltelevíziós felvéte-

lével)

Az Európai Adományozás Napja elindítói külön köszönetet 
mondanak a Kárpátaljai szervezők munkájáért, név szerint: 

Szivák János elnöknek, Petei Judit és Biró Erzsébet alelnököknek, 
Orosz Rita, Popovics Márta, Szűcs Béla, Pocsai Vince elnökségi ta-
goknak, a Derceni Református Egyház önkéntes tűzoltóinak, és azok 
vezetőjének Zsukovszky Miklós tiszteletesnek, és minden jó szándé-
kú embernek, akik nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy gaz-
dag ajándékaikkal 385 kárpátaljai családnak szebbé tegyék a kará-
csonyt. Köszönjük szépen.filmvetítés

EURÓPAI ADOMÁNYOZÁS NAPJA - 2008. DECEMBER 11. BEREGSZÁSZ 
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2008. december 19-én a gyomai Jézus Szíve Katolikus Temp-
lomban az Élet Másokért Egyesület a Templomos Lovagrenddel 
közösen olyan 25 családot ajándékozott meg, ahol tartósan beteg 
gyermeket nevelnek.

Az ajándékcsomagok tartalma: édesség, tartós élelmiszer, játék, 
gyümölcs.

Az értékes ajándékcsomagok átadása ünnepélyes, meghitt ke-
retek között történt, a gyomaendrődi tűzoltóság két tagjának se-
gítségével.

A családok érkezésükkor karácsonyi gyertyát kaptak ajándékba, 
melyeket Iványi László plébános úr közreműködésével gyújtottunk 
meg. Az adventi koszorú harmadik gyertyájának lángját Iványi atya 
jelképesen átadta a jelenlévő lovagrendi tagoknak, akik továbbad-
ták a fényt, melegséget, reménységet jelképező lángot a családok 
kezében tartott gyertyák lángra lobbantásához.

Az adományozóknak emléklappal fejeztem ki köszönetemet, 
mellyel hozzájárultak a családok boldogabb és szebb karácsonyá-
hoz.

Az ünnepséget adománnyal és személyes jelenlétével megtisz-
telte Domokos László országgyűlési képviselő Úr, Várfi András vá-
rosunk polgármestere, valamint Becsey Zsolt EP képviselő.

Az ünnepség befejezéseként közös imát mondtunk szerettein-
kért, családunkért, hazánkért.

Timár Mihály plébános úr áldásával indultunk jelképesen is a 
Karácsony szent ünnepe felé.

A templom ajtóban búcsúzóul szaloncukorral ajándékoztuk 
meg a kedves vendégeket, a gyermekek még itt is játékot kaptak 
emlékbe.

Úgy érzem, az ünnepségen megjelent családoknak néhány pil-
lanatra feledtetni tudtuk a mindennapok nehézségét, segítőimmel 
lelki nyugalommal, szívünkben melegséggel zártuk a napot.

Köszönetet mondok Családomnak, hogy támogattak munkám-
ban, segítőimnek, hogy lelkiismeretesen és önzetlenül mellém áll-
tak és munkájukkal megvalósulhatott a kitűzött cél.

Az adományozóknak szeretném kifejezni hálás köszönetemet, 
hogy e nemes ügy mellé álltak.

Minden embernek békességet, egészséget, boldogságot kívánok 
Karácsony ünnepén.

Vaszkó Sándorné
Élet Másokért Egyesület elnöke

Adományozás napja Gyomán


