
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Vagyunk, akik voltunk, s leszünk, akik vagyunk” (Mikes Kelemen) 

A Szent István Szervezet 2014. évi kiadványa, V. évfolyam, Csíkajnád 
 

ISTENNEL MINDEN LEHETSÉGES 

 

 

Visszatekintő az elmúlt esztendőre. Tudomásul vesszük, hogy életünk egy 

esztendeje ismét végéhez közeledik. Az ÉN életemből telt el az értékes, 

visszahozhatatalan idő. Nem is ezért aggódom, hanem azt vizsgálom, hogyan telt el ez az 

esztendő? Milyen gyümölcsöt termett az örökkévalóság szempontjából? Mert életem 

minden percét jól akarom felhasználni, ezért megfontolom a bölcs gondolkodó szavait, 

aki így ír: “Imádkozz, hogy magányod arra ösztönözzön, hogy megtaláld azt, amiért 

élhetsz. Ez a valami pedig elég értékes legyen arra, hogy meghalj érte!” Életcélja kell 

hogy legyen minden embernek. Talán más célja van a tanuló gyermeknek, más az 

ifjúnak, ismét más célja van az élete teljében levő személynek. A másság szép és jó. 

Mégis kell hogy legyenek közös céljaink is, melyeket együtt valósítunk meg. Olyan 

célok, melyekért érdemes áldozatot vállalni. Példaképeink a küzdelemben és a 

kitartásban, a siker reményében előttünk vannak, népünk hősei, akik a szabadságért, a 

gazdasági fejlődésért, a magyar hírnév és megbecsülés emeléséért életüket és 

vagyonukat odaadták. Úgy, mint Krisztus áldozata hozta meg az emberiség üdvösségét, 

hozza az egyes emberek együttes áldozata egy közösség megmaradását, egy nép 

győzelmét a mulandóság fölött. Azt nem adták soha ingyen és harc nélkül. Azok 

birtokolják a győzelmet, a sikert, az előrehaladást, akik készek meghalni érte.  

 Visszatekintve évente számbavesszük sikereinket és esetleges mulasztásainkat. 

Vizsgálódásunk területe az egyéni életem és a közösségi élethez való hozzáállásom. 

Önmagamat gazdagítom, amikor megismerem népem gazdag örökségét, az irodalom, a 

kutatások, a történelem területén. Alapnak rakhatom le ezeket az ismereteket az 

emberiség közös kincseinek megismerése előtt. Minden területen világszinten elismert    

. 

V i s s z a t e k i n t ő  

kinccsel rendelkezünk mi, magyarok. Erre akkor leszünk büszkék és ebből csak azután származik számunkra 

bátorság, amikor megismerve enyém lesz. Mint tanuló mennyit olvastam, kutattam a kötelező tanulmányok mellett? 

Mint az élet különböző területén élő felnőtt mennyivel gyarapodtam – tudásban – ebben az esztendőben? Mert az időt 

jól kell felhasználni. Ezt meg kell tanulni! Márton Áron püspökünk hirdette meg: “A technika mai fejlett fokán, 

amikor a gondolatnak nincsenek térbeli korlátai, a nép nagy része idegen eszmék hatása alá kerül és elnevelődik. Ha 

mi nem neveljük, nevelik mások, s az eredmény az lesz, hogy idegenül, sőt ellenségesen fog szembeállni természete 

szerinti vezetőivel és saját intézményeivel.” A több mint fél évszázada elhangzott tanítás és figyelmeztetés 

napjainkban is helyénvaló. Tanulnunk és tanítanunk kell egymást az élet minden területén. Az a személy, aki azt 

állítja, hogy nincs szüksége segítségre az élet titkainak, nehézségeinek megoldásában, az elveszett ember. Önmagát 

senki sem mentheti meg. Megismerni a nagyvilágot, megvalósítani elévülhetetlen célokat csak áldozatok árán és 

közösen lehetséges. Ennek útját ismerte a mi népünk, ezt az utat járta és megmaradt. Másfajta kihívásoknak kell 

eleget tennünk megmaradásunkért. Földi és örök boldogságunkért hozzuk meg az áldozatot egyénenként, de közösen  

is. 

Visszatekintünk az elmúlt esztendőre: legyen hála Istennek minden eredményért. Csak Ő indított és kísért 

azok megvalósításában. Nem tehetnek megelégedettekké ezek a sikerek, hogyha arra gondolunk, hogy még sok 

mindent tehettünk volna. A küzdelemeben, harcban nincs megállás a végső győzelemig. Ne féljünk ettől az 

erőpróbától! Mert a gyávák megfutnak, a bátrak küzdenek Istenben bízva. Mi bírjuk örökségként Krisztus győzelmét, 

a vértanúk diadalát, a szentek kitartását. Ezen a földön éltek és áldozták vérüket őseink, önzetlenül. Ezt a földet 

akarjuk gyermekeinknek átadni örökségül, hogy éljenek Isten segedelmével boldog életet. 

 

 

Tankó Szilveszter plébános 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

A Visszatekintő című lap immár 5 éve tudósít ajnádi eseményekről, rendezvényekről. Az eddig megjelent 7 

lapszám rólunk szól, beszámoló és informáló jellege van, főként azokat a cikkeket tartalmazza, amelyek a falu 

honlapján már megjelentek. 

Az idei kiadvány azért különlegesebb, mert a jubileumi év rendhagyó eseményeit eleveníti fel. Istennek hála, 

megértük, szervezői és részesei lehettünk az éves jubileumi programoknak. Az ajnádi kápolnaépítés 500. évfordulóját 

úgy gondolom, méltóságteljesen ünnepeltük meg.  

Egyházi programok terén megemlíthetjük a jubileumi évnyitó zarándoklatot (2013. október 26., 

Gyulafehérvár), a nagyböjti missziót, a kórustalálkozót, az ajnádi családstatisztika felújítását, a Szent István-búcsút és 

érseki szentmisét, valamint az évzáró zarándoklatot (2014. október 25., Brassó, Háromszék).  

Kulturális-ifjúsági szempontból is sikeresnek mondható az év: kezdve a március 15-i ünnepségtől, a Föld-

napi szemétszedés, húsvéti rendezvények, plakettavatás, könyvbemutató programjain át a falunapi rendezvények, 

koncertek és majd az amatőr színjátszó találkozó megszervezéséig. 

Mindezek lebonyolításában köszönet a szervezőségnek, támogató partnereknek, akik biztattak és bátorítottak 

minket. Ezek megvalósításával szülőfalunk jóhírét vittük a világba a sajtó hírek, tudósítások által: hogy egy kis 

közösség is tud nagy dolgokat felmutatni, ahol fontos a múltra figyelés, de legalább annyira fontos a jövőépítés is. 

Összesen 7 újságcikk, több internetes és rádiós híradás, 4 televíziós tudósítás, egy vallási műsorrészlet készült. 

Ünnepségeinken megtiszteltek jelenlétükkel: Dr. Jakubinyi György főegyházmegyénk érseke, Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes, kulturális miniszter, Korodi Attila környezetvédelmi miniszter, Tánczos Barna szenátor, 

Borboly Csaba megyei tanácselnök, Dr. Csige Sándor vezető konzul, Becze István megyei tanácsos, és még sokan 

mások. 

A visszatekintés után előretekintünk: idén 5 éves lett a Szervezet, ezért tisztújításra is sor került. A régi-új 

vezetőség új irányokat határozott meg: helytörténeti kutatások révén honvéd-emlékhelyeket létesít, valamint elkezdi a 

Szent Ilona-kápolna kutatásait is. 

A jövőbe vetett bizalommal kell folytatnunk a közösségi munkát! 

-  szerkesztő -  

 

2. 

Beszámoló a 2014-es jubileumi év eseményeiről 

Az ajnádi iskola névadási javaslata 

 
A névadást kezdeményező bizottság (Bogos Róbert tanár, Dobos László alelnök, Szőgyör Loránd elnök, 

Tankó Szilveszter plébános) a falu egykori börtönviselt plébánosát, Csutak Lászlót javasolta, aki 31 éven át szolgált 

közösségünkben. Névadási javaslatot ezenkívül bárki tehetett helyi vonatkozású személyre. A kezdeményezést 

támogató aláírásokat, illetve a közvéleménykutatást önkénteseink gyűjtötték.  

A támogatói íveket mindenkihez eljuttattuk, így akiket elértünk, kifejezhették véleményüket. Mindenki 

készségesen és támogatóan fogadta a kezdeményezést – hogy az ajnádi iskola is egy helyi vonatkozású személy nevét 

viselje –, voltak, akik már vártak, mivel azelőtt a templomban ki volt hirdetve. Összesen 198 nagykorú személyt 

kérdeztünk meg, akik közül: 11-en Soó Dénes egykori plébánost; 2-en Bíró Annát egykori tanítónőt; egy személy 

Pető Katát (akiről csak annyit tudunk, hogy Pető földesúr lánya volt, senki nem tudja mikor élt, vagy mit tett); 2-en 

Wass Albert erdélyi írót, költőt (aki nem helyi vonatkozású!); egy személy pedig ma élő személyt javasolt; 181-en 

Csutak László egykori plébános személyét támogatták. 

Köszönjük mindenkinek a közreműködését és pozitív hozzáállását! 

 

 

KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYI  

 

ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN  

 

A SZENT ISTVÁN SZERVEZET VEZETŐSÉGE! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasárnap, 2014. március 16-

án a  szentmise után az előző 

évekhez hasonlóan az 1848-as 

eseményekre és az elesett hősi 

halottakra emlékeztünk. 

166 évvel ezelőtt, 1848. 

március 15-én megmozdult a magyar 

nemzet, megelégelte a több 

évszázados elnyomást. A márciusi 

ifjak 12 pontban megfogalmazták a  

nemzet igényeit, követeléseit;  

tömegeket  mozgósítottak, és szembe-  

 

szálltak a zsarnok hatalommal. 

Mindezt tették azért, hogy fiaik, 

utódjaik békében, szabadon élhessenek. 

A szabadság hősei ők, akár névtelenül 

is, akik vérüket adták ezért a földért. 

Ne feledjük el, hogy a szabadságnak 

mindig is nagy ára volt, emberi életeket 

követelt. 

A jelen generációnak pedig 

kötelessége, hogy emléket állítson, és 

emlékezzen mindazokra, akik életüket 

áldozták a hazáért, nemzetért. 

Megemlékező ünnepség Ajnádon 

Idén, 2014-ben templomunk építésének 500. évében, van egy másik jeles évforduló is, kissé gyászosabb. 

Ugyanis 1944. március 15-én ünnepi keretek között Ferencz Simon, azaz Simó tanító-igazgató, hadnagy búcsúztatta a 

bevonuló katonákat. Itt Ajnádon vonultak át a környékbeliek is, az ajnádiak csatlakoztak és rókultak be Felsőlokra. De 

1944-ben, azaz 70 évvel ezelőtt az a gyászos év hozta falunk lerombolását, felégetését. Szeptember 8-9-én angol 

repülőgépek gyújtólapokat dobtak a falura, golyószóróval lőtték az éppen itt a fronton harcoló magyar és német 

védőket, mivel az oroszok a hegyekből támadtak. A lakosság menekülésre kényszerült, 185 gazda maradt fedél nélkül, 

a hazatérőket ugyanis elkeserítő látvány fogadta: a hamuvá vált otthon, leégett csűr és istálló. Ezért idén ezen a 

megemlékezésen erre is gondolunk, a magyar szabadság ajnádi áldozataira. 

A köszöntőbeszédet Csáki Ferenc olvasta fel, majd elhangzott a 12 

pont. Beszédet mondott Bakó Antal, majd ezt követően elhangzott Bátai 

ének a hősökről című vers, Bilibok (Boros) Imre bácsi előadásában, amelyet 

1944. március 15-én, 9 évesen mondott el a bevonuló katonáknak, 70 év 

eltelte után sem felejtette azokat a sorokat, és felidézte gyermekkori emlékét. 

Az ünnep elmaradhatatlan versét, Petőfi Sándor: Nemzeti dalát Bilibok 

Norbert előadásában hallgathattuk meg. Ezt követte Ft. Tankó Szilveszter 

plébános megemlékezése a hősi hallottainkról. 

Az emlékezés koszorúit helyezték el: Csíkszentmihályi Önkormányzat részéről (Sárig Lajos, alpolgármester), 

Csíkszentmihály-Ajnád Közbirtokosság részéről  (Boros Márton és Máté József), Szent István Szervezet részéről 

(Szőgyör Loránd és Szőgyör Domokos). Sajnos, mindkét zászlót ellopták az emlékoszloptól, ezután jobban kell 

figyelnünk erre is. 

 

 

 

Nagyböjti keresztút a Kálvárián 
 

Az előző évekhez hasonlóan nagyböjti szombatokon a fiatalok, vasárnapokon az idősek végeztek keresztutat a 

kálvárián, amelyet önmagukért, az ifjúságért és a közösségért ajánlottak fel. 

 Földnapi szemétszedés Barakaszában és Rompácában 
 

Április 22-én, kedden környezetünk iránti felelősségtudattal 

indultunk el - elég kevesen, tízen, de mégis épp elegen ahhoz -, hogy 

összegyűjtsük a Barakasza- és Rompáca-patak, illetve az út mentén 

felhalmozódott szemetet. Lehangoló látvány fogadott a barakaszai 

borvíznél, az út mentén egy-egy bokor tövében, ahol zsákoslag volt 

pillepalack (flakon), sörösdoboz, háztartási szemét, tucatnyi használt 

pelenka, névre szóló gyógyszer-recept, gumicsizma, bicikli- és 

autógumi, stb. Négy órát áldoztunk szabadidőnkből, az eredmény 

„óriási”: 46 nagy zsák szeméttől szabadítottuk meg a zöldellő        

. természetet. A fizetséget ő adta: madárcsicsergés, csobogó patak, illatozó rügyek, fenyőillatú levegő. Ez épp elég volt 

az önkénteseknek. 

Nem sokat kér a természet: csupán annyit, hogy mérsékeljük az erdőirtást, a meggondolatlan 

környezetszennyezést, és legyünk őseinkhez hasonló természetbarát emberek. Ne feledjük nagy felelősség: a 

természeti kincseket nem csak őseinktől örököltük, hanem unokáinknak is hátra kell hagynunk, legalább olyan 

állapotban, mint ahogyan kaptuk. Vigyázzunk közösen a természet szépségeire, környezetünk tisztaságára! 

3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubiláló felcsíki egyházi kórustalálkozó 
 

2014. április 26-án, szombaton de. 10 órakor 

ünnepi szentmisével vette kezdetét a 20. felcsíki egyházi 

kórustalálkozó ezúttal egyházközségünkben, 

Csíkszentmihályon. Az ünnepi szentmisét Msgr. Bara 

Ferenc pápai káplán, felcsíki kerületi főesperes, dánfalvi 

plébános mutatta be, ünnepi szónok Ft. Bálint Emil 

balánbányai plébános volt. A találkozó keretében mind a 

20 kórus két-két kórusművet ad elő, befejezésül közös 

kánont énekelt a közel 1000 fős összkórus, Bíró János 

karnagy vezénylésével. A kórusok fellépése között néhány 

mondatban, mozaikszerűen a nagymúltú egyházközség 

történetét, múltját és jelenét mutatta be Bogos Róbert, 

magyartanár. Ezt követően a résztvevő kórusok 

felsorakoztak és muzsikaszóval vonultak a helyi kultúrott- 

. honba az ünnepi ebédre, amelyet zenés mulatság követett. 

A kórustalálkozó szervezője: Csíkszentmihályi Római Katolikus Plébánia. Főtámogatók: Csíkszentmihályi 

közbirtokosság, Csíkszentmihály Polgármesteri Hivatala. 

Elsőáldozás 
 

Május 25-én, vasárnap az ajnádi templomban 7 gyermek 

(4 fiú, 3 lány) járult első áldozáshoz.  

Első sor: Máthé Nikoletta, Erőss István, Bilibók Edina, 

Suciu Krisztián, Antal Endre 

Második sor: Koncz Beáta, Erőss Botond 

Hátsó sor: Ft. Tankó Szilveszter, Bilibók Tibor - gondnok 

Felújított családstatisztika 

Az ajnádi kápolna építésének 500. évében, 2014-

ben elkészült az ajnádi fiókegyházközség jubileumi 

családstatisztikája. Ennek összesítése nyomán a 

következő a helyzet: jelenleg a faluban 302 házszám van 

(286 Ajnád, 3 Bundák, 13 Ré – lóvészi számozással), 

ebből 8 középület és panzió, valamint 74 üres ház és 15 

üres (ház nélküli, de házszámozott) belső van. Tehát 

összesen 205 házban laknak. Ami a családszerkezetet 

illeti: 37 házszám alatt (/A-val jelölve) 2 generációs család 

lakik, ez azt jelenti, hogy összesen 242 család él a 

faluban. Sajnos, a 205 házszámból 37-ben egyedül élnek, 

többnyire idős emberek.  

A családstatisztika felújítását Ft. Tankó 

Szilveszter plébános kezdeményezte a templomépítés 

jubileumi évében. Lebonyolító a Szent István Szervezet 

önkéntesei révén, akik házról házra jártak: Bakó Katalin, 

Bilibok Csilla, Bogos Róbert, Csáki Ferenc, Csáki 

Rozália, Dobos László, Kósa Antal, Sipos Mónika, 

Szőgyör Loránd. Az adatbázist elkészítette: Rácz Noémi, 

Szőgyör Zoltán. Az adatgyűjtés 2014. február – július 

között zajlott.  

Köszönet mindazoknak, akik készségesen vállalták és 

segítették az adatgyűjtés folyamatát. 

 

Jubileumi Szent István Napok – a templomépítés 500. évfordulójának megünneplése 

Bartis Mártonra emlékezve 

A Szent István Napok nyitórendezvényeként 2014. augusztus 14-én, csütörtökön emlékplakett-avatásra 

került sor a fiatalon elhunyt Bartis Márton emlékére. Az iskola udvarán Ft. Tankó Szilveszter plébános tartott 

szabadtéri szentmisét és szentbeszédet, utána Szőgyör Loránd szervezeti elnök és Bogos Róbert magyartanár 

mondott megemlékező beszédet. Ezt követően Kósa Antal és Bogos Róbert leleplezték az emlékplakettet, majd a 

plébános megáldotta. Koszorúzott a Szent István Szervezet, a Csík Területi Ifjúság Tanácsa (CSTIT), Csík Területi 

RMDSZ, valamint virágot helyeztek el családtagjai, barátai, tisztelői. 

 
4. 



 

 

Amint Bogos Ró-

bert fogalmazott beszédé-

ben: „Szülőfalujáért, köz-

ségéért sokat tevékenyke-

dett. Tudta a falu híreit, jól 

ismerte az embereket, ra-

gaszkodott szülőfalujához, 

népszerűsítette Ajnádot, 

ahol járt. S ez mint érték 

ragadható meg életéből, hi-

szen hovatovább azt tapasz- 

feladat, ezt csak időben le-

het mérni. Mi akik az ajnádi 

szervezet ügyeit intézzük, 

sokszor eszünkbe jutsz, mert 

valahol köztünk lenne a 

helyed. Hiszem, hogy fent-

ről drukkolsz nekünk, ami-

kor sok a munka és kevesen 

vagyunk. Mi sokszor érez-

zük hiányodat. Mostmár 

nem kell  a  szentmihályi te- 

Csíkszereda, stb.) kutatások 

során nagyon sok értékes, 

mára már elfeledett anyag 

került elő. Végre nagyjából 

ismerjük falunk és egyház-

községünk történetét, ami 

nem kis dolog, hiszen egy 

fél évezredes múltat sike-

rült dokumentálni és rögzí-

teni. Ezért hálás köszönet 

elsősorban a támogatóknak, 

és mindazoknak, akik bár-

milyen formában segítették 

ezt az értékmentő munkát. 

Úgy gondoljuk, hogy min-

den család könyvespolcán 

helyet kellene kapjon a mo-

nográfia, hiszen ez rólunk, 

őseinkről, az itt lévő érté-

kekről és szülőfalunk tör-

ténetéről szól. Ezért kell 

tanulmányozni, olvasgatni, 

mert ez a mi történel-

münkről, és több mint fél 

évezredes ittlétünkről ta-

núskodik. Így kitűnő aján-

dék az elszármazott család-

tagjaink számára is, hogy 

ne feledjék el szülőföldjü-

ket. A könyvbemutatón az 

ajnádiakon kívül számos 

vendég volt jelen, köztük 

Korodi Attila miniszter úr 

is. A könyv megvásárolható 

a Szervezetnél,ára 50 RON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadtéri programok és 

koncertek 

Az ajnádi kápolnaépítés 

500. évfordulójára szerve-

zett rendezvénysorozat 

közösségi-kulturális  csúcs-  

pontja augusztus 16-án 

volt a sportpályán. Reg-

gel 9-kor már benépesült 

a terep, kezdődött a mini-

foci-bajnokság, amelyre 

9 csapat nevezett be. Ezt 

követően 10 órától indult 

a főzőverseny 6 résztve-

vő csapattal. A szabadté-

ri programok sorát színe-

sebbé tette az először 

megszervezett Orbán-

családtalálkozó és az ön-

kéntes tűzoltó bemutató. 

Az Orbán-találkozón 85 

családtag vett részt, a 

legidősebb 93 éves volt, 

a legtávolabbról érkező 

pedig 91 éves Budapest-

ről. Ők egyébként testvé-

rek (özv. Szőcs Vincéné 

Orbán Erzsébet és özv. 

id. Ferencz Ernőné Or-

bán Margit).  

A tűzoltó bemutató a 

sportpályán kezdődött 5 

környékbeli tűzoltó 

egyesület részvételével, 

majd autóikkal szirénáz-

va végigvonultak Ajnád-

on. Ezt követően sport- 

és tanulmányi versenyek 

zajlottak: kötélhúzás, bi-

cikliverseny, Szent Ist-

ván-csapatverseny a Nyí-

resben (39 gyermek rész-

vételével).  

A délután folyamán 

fellépett a csíkszentgyör-

gyi Mazsorett-tánccso-

port, Szőcs Reni, vala-

mint Antal Tibor és a 

Heveder zenekar. Az est 

fénypontja a Neoton 

Familia Sztárjai 120 

perces élő koncertje, 

amely közel négyezres 

közönség előtt lépett fel.  

Elragadó volt a zenekar 

tagjainak közvetlensége 

és jó humora. A nagyha-

tású koncert után tűzijá-

tékkal köszöntöttük az 

500 éves templom ünne-

pét, a közönséget és a 

Neoton tagjait. Ezt 

követően szabadtéri buli 

volt. 

 

taljuk, hogy a közöm-

bösség jelen van közössé-

geinkben, kiveszőben a kö-

zösségi szellem, vagy a fia-

talok motivációja. Rövid 

élete, tevékenysége méltán 

lehet példa a fiatalok szá-

mára. (...) Kedves barátunk, 

Marci!  A most  megáldásra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerülő plakett emlékedet 

hivatott őrizni, elsősorban a 

közösségi munkádért, ami 

tudjuk  sokszor  nem   hálás 

metőbe mennünk megemlé-

kezni, virágot elhelyezni, az 

emlékplakett elhelyezéssel 

mostmár hazaérkeztél Aj-

nádba. Ezzel még jelenva-

lóbbá tesszük emlékedet.” 

Könyvbemutató 

 

Augusztus 15-én, 

Nagyboldogasszony ünne-

pén a szentmise után a 

templomban mutatta be a 

szerző, Bogos Róbert 

Csíkajnád 500 éve című 

falumonográfiát és emlék-

könyvet.  A szerző az  egy-

házközség történetét, a kul-

turális-művelődési életet, 

turisztikai látványosságo-

kat, stb. mutatja be. A 320 

oldalas – színes képekkel, 

illusztrációkkal és kb. 400 

képet tartalmazó DVD-vel 

ellátott – könyv kiadását 

mintegy 5 éves kutatómun-

ka előzte meg. Alapos helyi 

és levéltári (Érseki Levél-

tár-Gyulafehérvár, Státus 

Levéltár-Kolozsvár, Orszá-

gos Széchényi  Levéltár-

Budapest, Állami  Levéltár- 

5. 



 

Köszönet a hatóságoknak, 

önkéntes tűzoltóknak 

(Ajnád, Vacsárcsi), a 

szentdomokosi és ajnádi 

fiataloknak, szervezőknek 

és mindazoknak, akik 

hozzájárultak, hogy a 

lebonyolítás és szervezés 

ilyen sikeres volt. A 

médiában elhangzó, vagy a 

résztvevők és fellépők 

részéről elhangzó méltatás, 

dicséret mindannyiuknak 

szól. 

Érseki szentmise a Szent 

István-búcsún 

Közösségünk védőszentjé-

nek, Szent István királynak 

ünnepén, augusztus 20-án 

egyházközségünkbe láto-

gatott és velünk ünnepelt 

Nm. és Ft. dr. Jakubinyi 

György főegyházmegyénk 

érseke. A búcsús szentmise 

elején megáldotta a felújí-

tott templomot, a jubileumi 

emléktáblát, valamint a 

Szent Korona másolatát 

(amely Kovács György 

munkája). Az érsek atyát 

köszöntötte Ft. Tankó Szil-

veszter plébános, valamint 

a világiak részéről Bogos 

Róbert. 

tőt mondott Kelemen Hu- 

nor miniszterelnök-helyet-

tes, dr. Csige Sándor Zol-

tán Magyarország csíksze-

redai vezető konzulja, vala-

mint Kósa Péter polgár-

mester. Az ünnepségen 

részt vett Tánczos Barna 

szenátor, Becze István me-

gyei tanácsos. Az egyházi 

ünnepségről tudósított a 

Duna Tv, M1, Erdély Tv, 

valamint a Csíki Hírlap és 

Hargita Népe napilapok. 

Szent István-díjátadás és 

tiszteletbeli elnöki cím 

adományozása 

A Szent István Napok záró- 

rendezvényeként augusz-

tus 24-én, vasárnap az ün-

nepi szentmise után került 

sor a helyi kultúrotthonban 

a Szent István-díj, a tisz-

teletbeli elnöki cím és más 

közösségi díjak átadására. 

Az ünnepségen beszédet 

mondott Borboly Csaba, 

megyei tanácselnök, vala-

mint Szőgyör Loránd, a 

Szervezet elnöke. 

A csíkajnádi Szent István-

díjban részesült a 79 éves 

Bilibók (Boros) Imre bácsi, 

aki  a  hagyományőrzés  és 

  

nagyobb szám bizonyít, 

hogy összesen 213 lakodal-

mat vezetett le. Tehát 41 

év, 213 lakodalom. Volt 

szerencsém átlapozni a 

gazdás füzetét, ahová felje-

gyezte az ifjú párok nevét, 

utólag azt is, hogy kik 

hunytak el azok közül. A 

lakodalmak levezetésén kí-

vül, temetéseken búcsúzta-

tókat, illetve köszönet nyil-

vánításokat mondott. Hol 

indult ez az előadói, mond-

hatnám művészi pályája? 

70 évvel ezelőtt, 1944. 

március 15-én, amikor a 

községből berokuló katoná-

kat – 9 évesen – egy 5 

szakaszos verssel búcsúz-

tatta az emlékoszlopnál. 

Idén az események évfor-

dulóján hallhattuk előadá-

sában. Két világháború kö-

zött, 1935-ben született, 

gyermekként átélte a fa-

luégést, és számtalan emlé-

ke van a menekülésről is. 

Már gyermekkorában bele-

ivódott a közösségi és a 

művelődési élet megtapasz-

talása, és annak építése.  A 

régi világban gyermekeivel 

együtt benne volt az ajnádi 

citeraegyüttesben, amely 

megyei és országos helye-

zéseket ért el. Imre bácsi az 

évek során közösségünk 

szószólójává vált, ott volt a 

mulatságban és ott volt a 

gyászban, a temetőben. S 

ezt  mondom  jelen   időben 

is, mert ma is szószólója a 

falunak, bár mostanság 

nem vállal lakodalmakat, 

de temetőben búcsúztatja 

az elhunytakat. Fontos egy 

közösségben, hogy legyen, 

akit meg lehet kérni egy-

egy beszédre, köszöntőre 

vagy búcsúztatóra. Ma 

különösen felértékelődnek 

azok, akik a közösség ne-

vében meg tudnak és meg 

akarnak szólalni, ezáltal a 

közösség javát, jó hírét 

szolgálják.(...) Ajnád min-

dig is jeleskedett a népi 

kultúra terén: balladák, 

rigmusok, népdalok, betle-

hemes gazdagítja a magyar 

kultúrát. Ezért örülök, 

hogy Imre bácsit köszönt-

hetem itt és most a kultúra 

és hagyományápolás terén, 

és főleg a közösségben vég-

zett tevékenységéért. Jel-

legzetes hangja, előadói 

magabiztossága mind a 

mai napig lenyűgöző, ezért 

is mondom, hogy amíg 

egészségileg úgy érzi ma-

gát, örömben és bánatban 

szóljon   a    közösség nevé- 

ben, éltesse az új párokat 

és búcsúztassa az elhunyta-

kat.   A   közösség nevében 

megköszönöm ezt a 

szolgálatát, és átnyújtom a 

csíkajnádi Szent István-

díjat, illetve az 

emlékplakettet. Fogadja 

szeretettel, jó egészséget 

kívánunk!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amint elhangzott: az érsek 

úr jelenléte megerősítést 

jelent e kis közösség szá-

mára. Ez volt az első érseki 

szentmise az ajnádi temp-

lomban, az érsek úr ugyan 

járt  Ajnádra,  de  csak   fő-

pásztori vizitáció  alkalmá-

val, amikor litániát végzett. 

A szentmise végén köszön-  

művelődés terén kifejtett 

munkájáért kapta a kitünte-

tést. Laudációt mondott 

Bogos Róbert, aki kifejtet-

te: „valószínű kevesen tud-

ták eddig, hogy 41 éven át 

vállalt lakodalmakat, va-

gyis  gazdáskodott   a   köz-

ségben vagy a környéken. 

Egy  fél  élet, de  amit  még 
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A vezetőtanács döntése alapján 2014. augusztus 24-től a 

szervezetnek tiszteletbeli elnöke is van Kósa Antal sze-

mélyében. Az indoklásban elhangzott: „több évi mun-

kájáért, a közösségért felvállalt tevékenységeiért, a báto-

rításért, illetve az anyagi támogatásért a Szent István 

Szervezet vezetősége Kósa Antalnak tiszteletbeli elnök cí-

met adományoz a mai napon. Köszönjük a bizalmat és a 

sok segítséget! Gratulálunk és kérjük, fogadja el a 

tiszteletbeli elnökséget!” 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepségen közösségi díjakat osztottak ki: díjazták 

Sárig Lajost, aki 37 évig volt az egyházközség kántora: 

„kántorsága idején a gyermekekkel, ifjúsággal és felnőt-

tekkel egyházi és kulturális programokat, előadásokat, 

pásztorjátékokat, passiókat adtak elő. Közösségépítő te-

vékenységét jelképesen köszönjük meg”, szintén köszön-

tötték Kerekes Juliannát egykori harangozó-sekrestyést, 

aki 12 évig szolgálta a közösséget. Ezenkívül kiemelték 

és díjazták a falumonográfia szóbeli adatközlőit: Bilibók 

(Boros) Imrét, id. Orbán Ferencet, Sipos Antalt. 

 

Mindannyiuknak gratulálunk,  

büszkék vagyunk rájuk! 
 

 

Emlékezés a faluégés 70. évfordulójára 
 

1944. szeptember 7-9. között heves harcok foly-

tak községünkben és hegyeinken. A II. világháború C vo-

nalához tartozó fronton többnyire fiatal dunántúli – ko-

máromi, székesfehérvári, mosonmagyaróvári – magyar 

katonák védték és ötször visszafoglalták az ajnádi harcá-

szati állást. Közelharcok folytak a Komunák tetején és 

Varjadorján, de ugyanúgy Kőnyak és Tekerő dűlőkben. 

Az orosz felderítők előőrsként jöttek a gyimesi ösvénye-

ken, hogy Szellő-tető felé eljussanak, és felszabadítsák a 

főutat, hogy az orosz sereg átjöhessen a Csíki-medencé-

be. Ezt akadályozta a többségükben magyar védelem, 

mellettük kisebb létszámban a németek. A szentmihályi 

vonatállomásról felvonuló komáromi gyalogezredet a he-

gyekből már az oroszok lőtték, így sokan már a falu közt 

meghaltak. A halottak között volt dr. Korondy János 

orvos-főhadnagy, akit Felszegben a főúton talált halálos 

lövés, miközben a civil lakosságot figyelmeztette a me-

nekülésre. Sírja a szentmihályi templomkertben van. 

Szeptember 9-én (mások szerint 8-án) angol repü-

lők gyújtólapokat szórtak Ajnádra, minek következmé-

nyeként 220 család maradt fedél nélkül (kb. 185 ház égett 

le). Sokak szerint a támadás oka az a 2 német tank lehe-

tett, amely a falu határából lőtte az oroszokat. Civil áldo-

zatról nem tudunk, mindenki menekült: volt, aki a Kőd-

patakig, de a legtöbben jóval messzebb, egészen Vas me-

gyéig mentek. 1945 tavaszán tért vissza a többség, a ha-

zatérők a hamuból kezdtek új életet. Az újjáépítést 1946-

'47-ben a közbirtokosság jelentős mennyiségű fával 

segítette. 

Mindezekről az eseményekről 2014. március 15-én 

megemlékeztünk; szeptember 7-én pedig megemlékező 

szentmisét tartottunk az ajnádi templomban, ahol a 

védőkért és támadokért egyaránt imádkoztunk. 
 

7. 

Színjátszók és táncosok találkozója 

2014. október 19-én immár tizenharmadik alkalommal szerveztek Amatőr Színjátszó Találkozót 

Csíkszentmihály községben. Az idén az ajnádi művelődési ház adott otthont a rendezvénynek a település 

kápolnaépítésének 500. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretén belül.  

A szervezők nevében Szőgyör Loránd, a Szent István Szervezet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és 

kihangsúlyozta, hogy az amatőr színjátszás ügyét ma is fel kell vállalni, hiszen közösségfejlesztő ereje van, hiszen 

ilymódon egy közösségben összekovácsolódik egy kis társaság. Egy ilyen kis közösség tevékenységével nemcsak a 

nemzeti kultúrát szolgálja, hanem egyben ápolja hagyományainkat, szokásainkat is. És akkor még nem beszéltünk a 

szórakoztató jellegéről. 2002-ben úgy gondoltuk, hogy lehetőséget teremtünk az amatőr színjátszóknak a 

találkozásra, ahol megismerhetik egymást és bemutathatják darabjaikat. Annak idején a község mindhárom 

falujában volt színjátszó csoport, és kezdésként ellátogattunk egymáshoz. Aztán ez kinőtte magát a csíki színjátszók 

találkozójává, ugyanakkor minden évben van legalább egy távolabbról érkezett vendégcsoportunk és egy meghívott 

humoristánk – mondta Fodor Zoltán, a Vacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület képviselője. Az eseményen 

jelenlevő Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy minden településnek büszkeséget 

kell jelentsen a színjátszók tevékenysége, akik tudják alakítani és összefogni a közösséget. Az elnök ugyanakkor 

gratulált a szervezőknek, hogy 13 éven keresztül kitartanak a rendezvény mellett.  

A csíkajnádi Szent István Szervezet (SZISZ) és a Vacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület (VIKE) által 

szervezett rendezvény a csíkszenttamási színjátszó csoport három vidám jelenetével kezdődött. A találkozó a 

madéfalvi színjátszó csoport Az újságosnál című jelenetével folytatódott. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őket követte a borzsovai színjátszó csoport, akik bemutatták az Rejtő – Nádasi: Rózsa, a lovag című jelenetét. A 

következő fellépő csoport Kovászna városából érkezett és három Rejtő Jenő bohózattal örvendeztette meg a 

közönséget. Az est utolsó versenyzője a vacsárcsi színjátszó csoport volt, akik Tomcsa Sándor: Örvendetes járvány 

című népi jelenetet mutatták be. A színpadi előadások után a Vacsárcsi Cserevirág Néptánccsoport Szatmári táncokat 

mutatott be. Az est meghívott vendége Zsók Levente humorista volt. A szervezők nem rangsorolták a csapatokat, az 

előző évekhez hasonlóan mindenkit közösségi díjjal jutalmaztak éspedig könyvcsomaggal és a régiót bemutató DVD-

kel díjazták. A díjakat Szőgyör Loránd és Bogos Róbert a szervezők, valamint Becze István a megyei tanács részéről 

adták át. A rendezvény támogatói a Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság, 

Communitas Alapítvány, Bethlen Gábor Alap Zrt. 

 

Idősnapi kirándulás és zarándoklat 

Az ajnádi Szent István Szervezet és a Plébánia idén is 

megszervezte az idősnapi kirándulást, amely egyben az 500 

éves kápolna ünnepi programtervét zárta.  

Október 25-én, szombaton 70 személy indult el Ajnádról, hogy 

meglátogassa a brassói Fekete templomot és a gelencei műem-

léktemplomot. Brassóban várta a csoportot a szentmihályi szár-

mazású dr. Balázs Béla, aki tudományos előadást tartott a bras-

sói helytörténetről, illetve a brassói templomokról. Mint mond-

ta a Fekete templom kb. 600 éves, hajdanán katolikus templom 

volt, amely Nagyboldogasszony tiszteletére épült. 1689-ben az  

.  ellenreformáció idején az osztrákok felgyújtották a várost, ekkortól fekete a templom a füsttől és koromtól. Anatóliai 

szőnyegekből látható a templomban 108 darab kiállítva. A templomban híres orgona hangversenyeket tartanak. Je-

lenleg az evangélikus-lutheránus egyház birtokában van.  

 
A brassói főtér megtekintése után a csoport Kovásznára 

látogatott, ott volt az ebéd is. Ebéd után Gelencén a 

műemléktemplom volt az úticél. A Világörökség része ez a 

kazettás mennyezetű és falfreskós templom, igazi élményt 

jelentett a résztvevők számára. Ezt fokozta a Szilveszter atya 

által bemutatott szentmise, illetve a harangozónő lenyűgöző 

történelmi bemutatója. A gelencei templomban Szent László 

falfreskó és a Kálvária-részletei jelennek meg, akárcsak a 

szentmihályi templomban. A kirándulás a Nyerges-tetői 

megemlékezéssel zárult, ahol elhangzott Kányádi Sándor: 

Nyergestető című verse, ezenkívül az imádság szava és a 

székely himnusz dallama csendült fel. 

Köszönet a támogatóknak és a szervezőknek: Szociális- és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak (Hargita Megye 

Tanácsa), Tankó Szilveszter plébános úrnak, Kercsó Zoltán kántor úrnak, Szőgyör Loránd SZISZ-elnöknek, a 

szervezet vezetőségének, Bogos Róbert magyartanárnak és Gábos Józsefnek, hogy lehetővé tették a kirándulás 

létrejöttét. Köszönjük továbbá a Csíkszentmihályi Polgármesteri Hivatal közreműködését is!  

 

8. 

Idősek köszöntése 

 
2014. október 26-án, vasárnap ünnepi szentmise 

keretében köszöntötte a szép számban összegyűlt időseket Ft. 

Tankó Szilveszter plébános. Ezt követően a helyi 

kultúrotthonban a Codex Együttes régizene koncertje 

szórakoztatta az ünnepelteket, majd ünnepi ebéden vettek részt a 

Közbirtokosság és Helyi Tanács szervezésében. A koncertet 

Hargita Megye Tanácsa támogatta. 



 

 

Emlékeztünk elhunyt szeretteinkre 

 

 
November első két napja az elhunyt 

családtagokról való megemlékezés ideje. Bár mindennap 

érezzük hiányukat, mégis ezekben a napokban 

figyelmünk a temetők csendjére, az emlékezés kis 

mécseseire és az elmúlásra irányul. Az ajnádi temetőben 

is sokan összegyűltek a halottakért végzett szertartásra, 

amelyet a közös keresztnél tartottak meg.  

Mindenszentek délutánján és halottak napján 

összegyűl a család, a rokonság és felidézik az elhunyt 

emlékét gyertyát gyújtva és imádkozva érte. Sokan csak 

lélekben gyújthatják meg az emlékezés gyertyáit, mivel 

távol vannak szeretteik sírjától. De a veszteség okozta 

fájdalmat enyhíti a találkozás és viszontlátás reménye, 

ahogy Ferenc pápa fogalmaz „a szeretetközösséget nem 

tépheti szét a halál”, mert a földi életnek van folytatása...  

 

Megújult az ajnádi önkéntes tűzoltó csoport 

2014 augusztusában újjáalakult az ajnádi 

önkéntes tűzoltó csoport, amely 8 aktív taggal indult. Ez 

az önkéntes alakulat több mint 100 éves múltra tekint 

vissza, az I. világháború előtt alapította az ajnádi Sipos 

István csendőr-törzsőrmester. A tűzoltó fecskendőt 

(vízpuskát) Diósgyőrből hozatta, amelyet Walser Ford 

budapesti tűzoltószergyáros készített 1880-ban. 

 

 

 

 

A megalakuláskor az önkéntesek tűzoltóhorgot 

kaptak, majd a kommunizmusban a házszámok mellett 

jegyezték, hogy tűz esetén vederrel, lapáttal, stb. kellett 

menni tűzoltani. 

Sajnos, a meglévő felszerelések elavultak, 

egyrészük felújításra vár, de új eszközöket is kell 

vásárolni. Ahhoz, hogy pályázni lehessen a fejlesztésre, be 

kell jegyezni hivatalos tűzoltó egyesületnek. Ezért kérjük, 

amennyiben tehetik, támogassák elképzeléseinket, 

terveinket, hogy kellőképpen lehessen fejleszteni a helyi 

tűzoltó felszereléseket.   

Minden hónap első és harmadik vasárnapján fél 12-

től 1 óráig gyakorlatot tartunk, majd október második 

felétől megkezdjük a ház-tűz ellenőrzéseket is, amikor 

tűzveszélyes dolgokra figyelmeztetünk. A szertárnál a 

program és az önkéntesek elérhetősége megtekinthető. A 

csoport vezetője Erős Ferenc önkéntes tűzoltóparancsnok. 

Az elkövetkezőkben várjuk fiatal férfiak jelentkezését, 

akik bekapcsolódnak az önkéntes tűzoltó munkába. Az 

effajta önkéntes tevékenység mindannyiunk érdeke, a 

közösség érdeke, ezért segítsék a tűzoltók munkáját. 

Tisztelettel, az ajnádi önkéntes tűzoltó csoport 

 
 

Szabadtéri szentmise a réi haranglábnál 

 
2014. szeptember 12-én, Szűz Mária Neve 

napján d.e. 11 órától a réi haranglábnál ünnepi búcsús 

szentmisét tartott Ft. Tankó Szilveszter plébános. A 

résztvevő ajnádiak, mintegy 80 fő, a réiek 

vendégszeretetét élvezték idén is. Köszönjük! 

 

Új egyházgondnok 

Az ajnádi egyháztanács új gondnokot választott id. 

Máté József személyében, ugyanis az előző gondnok, 

Bilibok Tibor 5 évi szolgálata után lemondott tisztségéről. 

 

 9. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztújítás a Szervezetnél 

2014. november 29-én tartott tisztújító gyűlésen újabb 5 évre (2014-2019) megválasztották Szőgyör Loránd 

elnököt, a vezetőtanácsban a következő személyek kaptak megbízatást: Bogos Róbert, Dobos László, Szőgyör 

Domokos, Szőgyör Zoltán. Tiszteletbeli elnök Kósa Antal, cenzor Dobos Magdolna, könyvelő Szőgyör D. 

Zsuzsanna. 

Az új összetételű vezetőtanács döntése alapján a Szervezet változtat eddigi irányvonalán, nem szervez a 

jövőben ifjúsági és falunapi rendezvényeket, ezáltal teret biztosít az ifjúság és más civil tömörülés képviselőinek. A 

következő években inkább közművelődési és évfordulós ünnepségeket szervez (pl. március 15., Szent István-

díjátadás, idősnapi kirándulás), valamint helytörténeti emlékhelyek kialakítását (pl. honvédkeresztek, illetve 

emlékmű-állítást a hegyekben), őseink épített örökségének megőrzését, feltárását tervezi. 
Továbbra is partnerségben kíván együttműködni a Plébániával, a Közbirtokossággal, az Önkormányzattal, 

valamint a községi civil szervezetekkel és támogatókkal. 

 

 

Megjelent! 

Az idei jubileumi rendezvények kiemelkedő eseményeiről, az 500 éves templomot megünneplő Szent István Napok 

programjairól elkészültek a dvd-felvételek. Így ebben a hónapban megrendelhetők a Szervezetnél a következő 

felvételek:  

1. Szabadtéri szentmise és emlékplakett-avatás Bartis Márton emlékére – aug. 14. (hossza: 1 óra) 

2. Csíkajnád 500 éve című falumonográfia könyvbemutatója – aug. 15. (58 perc) 

3. Szabadtéri rendezvények – aug. 16. (2 ó 24 p) 

4. Neoton-élőkoncert – aug. 16. (2 ó) 

5. Szent István-búcsú – érseki szentmise – aug. 20. (1 ó 42 p) 

6. IV. Szent István-díj átadása – aug. 24. (1 ó 27 p) 

A dvd-filmek ára 10 lej/db, megrendelhető külön, vagy a 6 dvd-t tartalmazó 

csomagként: 5 (+1 ingyenes), ára 50 lej. 

Ezenkívül továbbra is megvásárolható a Csíkajnád 500 éve című könyv, amely szintén kitűnő karácsonyi ajándék 

lehet a községbeliek vagy éppen az elszármazottak részére. 

Ajándékozza meg szeretteit az 500 éves ünnepségek valamelyik kiadványával! 

 

 

10. 

Templomunk legrégibb harangja 
 

A kicsi harang (Szent Antal-harang, vagy lélekharang) 1727-től 

szól az ajnádi toronyból. Felirata: "HOMO.SZ.MAR. BIRO SANDOR 

(...). CSIKAJNÁDI KÁPOLNÁHOZ 1727" Homoródszentmárton(i) 

Biró Sándor az adományozó neve lehet, aki 1716-ban feleségül vette a 

szentmihályi Sándor János leányát, Zsuzsannát. Homoródszentmártonon 

megtalálható a Biró-kúria, amit később az Ugronok örököltek (akik 

szintén beházasodtak a Sándorok közé).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajnád statisztikai adatai 2014-ban 

 
 

Elhalálozás: özv. Gáll Imréné (Sipos) Margit (sz. 1927), Sipos József (sz. 1938), özv. Orbán Mihályné Rozália (sz. 

1934), özv. Bilibók Józsefné Erzsébet (sz. 1938), Dobos István (sz. 1950), Ábrahám Gergely (Gerő) (sz. 1928) 

Magyarországon hunyt el, özv. Koncz Imre (sz. 1946), Sipos István (sz. 1923) Magyarországon hunyt el, özv. Fénya 

Istvánné Magdolna (sz. 1930), Antal Domokos (sz. 1926) egykori igazgató-tanító, Szépvízen hunyt el. 

 

Házasságkötés: Szőcs Antal és Bogos Erika.  

 

Születés: Szőgyör Domokos és Zsuzsanna lánya, Noémi; Bilibok Loránd és Réka fia, András; Antal Domokos és 

Zsuzsanna lánya, Zita; Kósa Edvárd-Ervin és Hajnalka fia, Lőrinc; Császár László és Adél fia, László; Bartis Levente 

és Mária lánya, Klementina-Anna; Szatmáry Zoltán és (Kerekes) Zsófia kislánya, Fanni; Bilibok Bálint és Hermina 

fia, Bence; Szőcs Balázs és Gabriella kislánya: Csenge. 
 

 

 

A Szent István Szervezet 2014-es programjainak támogatói: 

 

Intézmények, alapítványok: Csíkszentmihály-Ajnád Közbirtokosság, Csíkszentmihály Önkormányzata, Hargita 

Megye Tanácsa, Communitas Alapítvány-RMDSZ, Csík Területi Ifjúsági Tanácsa (CSTIT), Magyarország  

Főkonzulátusa Csíkszereda, Bethlen Gábor Alap, Csíkszentmihály Róm. Kat. Plébánia, Hargita Gyöngye Rt., Crown 

Cool, Tusnád Rt., Harmopan, Kele Könyv Vár, Corvina, Alutus, Meglepi Bolt, Dobos Virágüzlet, Alszegi és 

Tornácos Bolt, Sycomat, Erőss Service, Color Point, Bakó Cukrászda, Kassay Fogadó, Ajnád Panzió, Smart Trophy. 

 

Magánszemélyek: Kósa Antal és neje Bilibók Jolán, Tankó Szilveszter, Szőgyör Loránd, Szőcs András és Bilibok 

Antal-Svédország, Fieltermeister Zsolt. 

 

Mediapartner: Csíki Hírlap, Hargita Népe, Marosvásárhelyi Rádió, Fun Fm Rádió, MTVA, Szépvíz Rádió Online, 

Mária Rádió, Retro Rádió. 

 

Partnerszervezetek: Csíkvacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület (VIKE), Csíkszentdomokosi Ifjúsági Szervezet, 

Ajnádi és Vacsárcsi Önkéntes Tűzoltóegyesületek. 
 

 

 

Hálásan köszönjük az idei 2 %-os adófelajánlásukat! 2015-ben is várjuk támogatásukat, hogy adónk 

2%-a maradjon itt, Ajnádon, amelyet akárcsak tavaly, idén is a közösség javára fordítjuk! Köszönjük! 

 

 
 

 

 

                                

Kiadja a csíkajnádi Szent István Szervezet. Szerkesztette: Bogos Róbert.  Tördelte: Pál László (Csíkszereda) 

Felelős kiadó: Szőgyör Loránd elnök, Dobos László alelnök 

Elérhetőség: Csíkajnád, 146/A, 537202, Hargita megye. 

Honlap: www.csikajnad.ro, e-mail: csikajnadiszisz@yahoo.com, tel: 0745329593, 0744580271 

Bankszámlaszám: RO52RNCB0152113702690001, BCR, M-CIUC 

Az utóbbi félévben kétszer is találkoztunk vele Brassóban: először otthonában kerestük fel, mivel több helytörténeti 

kutatást is végzett (idős korában is keddenként levéltárba járt). Kutatta ősei történelmét, a ferencesek múltját, a 

Csíksomlyói Szűzanya 500 éves szobrának történetét: ezek közül két jegyzetet is átadott nekünk. Másodszor és 

utoljára az idősek brassói kirándulásához kértem fel idegenvezetőnek: telefonon egyeztettünk, készségesen vállalta. 

Nagyon örült, hogy találkozhat régi falustársaival. Közel 2 órán keresztül beszélt és kalauzolt a Fekete templomban, 

majd Brassó főterén. Ez volt az utolsó találkozásunk. Béla bácsi 82 évet élt. Nyugodjon békében! 

 

In memoriam dr. Balázs Béla (1932-2014) 

2014. december 8-án Brassóban hirtelen elhunyt dr. Balázs Béla. Csíkszentmihályon született, majd 

fogorvosként Brassóban dolgozott és ott élt családjával. Sokszor járt haza, sokat gondolt szülőfalujára, 

szentmihályi házára, birtokaira. 

 

 


