
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A Szent István Szervezet 2015. évi kiadványa, VI. évfolyam, Csíkajnád 
 

V i s s z a t e k i n t ő  
ADVENT – KARÁCSONY 

 

Egy latin és magyar szó, melyek megjelölik Isten gyermekeinek 

egész életprogramját. A születéstől a halálig terjedő élet várakozás és 

megérkezés. Az első szó az egyházi év kezdetét jelöli. Erre az időszakra 

vannak más szavaink is, ám azok nem ilyen pontosak, lényegretörőek. 

Inkább körülírják a fogalmat. Ezt a szót kiejtve már évszázadok ígéretei és 

megvalósulásai jelennek meg lelki szemeink előtt: közeleg az ünnep, Isten 

ajándékozásának ünnepe. Felvillan Názáret és Betlehem városa. Angyalok 

énekét véljük hallani: Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a 

földön a jóakaratú embereknek! 

      Advent, eljövetel. Az Úr eljövetele titokzatos esemény. Már a IV. 

századtól az Egyház 40 napot szentel a felkészülésre. Először 

Spanyolországban, Franciaország területén, majd Rómában jelenik meg az 

egyházi életben az advent időszaka. Sajátos rendje alakul ki: átjárja a 

bűnbánat szelleme! Tilos a mulatság, a bűnbánat lila színe kerül előtérbe: 

böjttel és önmegtagadással tisztítjuk életünket a Messiás befogadására. Ne 

az istálló legyen szálláshelye! A legnagyobb Messiás-váró társaságát 

keressük: a Boldogságos Szűz Máriát. 

A XX. század nagy megtérője, Edith Stein így foglalja írásba ide 

vonatkozó gondolatait: „Aki együtt él az Egyházzal annak szívében a 

rorátékra hívó harangszó és az adventi énekek valami szent vágyat 

ébresztenek. És akinek feltárult a Liturgia kimeríthetetlen forrása, ahhoz 

naponta bekopogtat az emberré válás nagy prófétája, hatalmas intő 

szavaival és ígéreteivel: Harmatozzatok egek onnan felülről és ti felhők, 

hullassatok győzelmet! Közel van már az Úr! Jertek imádjuk ŐT! Jöjj 

Uram, és ne késlekedjél! Jeruzsálem, nagy örömmel ujjongj, mert 

Üdvözítöd jön hozzád!” (A karácsony titka). 

 Azonban ismerni advent jelentését még nem elég az örömhöz. Az sem elég, hogy egymásnak gazdag, 

kegyelmekben megáldott adventet kívánunk. Ennél sokkal többre van szükség. Mert várakozni sokféleképpen 

lehetséges: az utas unatkozva vár a vonatra, a beteg verejtékezve, kábultan várakozik gyógyulására, a sötétségben 

élő félelemmel várja a hajnalhasadást. De van örömtől átitatott várakozás is: a mennyasszony vőlegényét várja, 

türelmetlen a szerelmes várakozása, és tevékeny a szeretettől indított várakozás. Ez kihasználja az időt az utolsó 

simításokra, hogy nyilvánvaló legyen szeretete. 

Óvjon mindenkit Isten a közömbösségtől. A Megváltó nagypéntekje és húsvétja óta egy keresztény sem 

élhet közömbösön adventet! Mert Ő jelentette ki: „Légy hideg vagy meleg, de ha langyos vagy kivetlek a 

szájamból.” Tudjuk, hogy „hideg” volt Heródes vagy Júdás, az iskarióti. Ne kövessük a Messiást elutasítók 

táborát, hanem járjon át Jézus tüze és élessze lángba szívünket! Álljunk azok táborába, akik zengik: 

„Harmatozzatok egek…”, „Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítőnk!” Kövessük a sötétségből világosságra törekvőket. 

Várakozzunk a születésre tevékenyen, gyakorolva a jócselekedeteket. Készítsünk meleg jászolt Jézusnak. Az 

melegíti szívét, hogyha szeretjük egymást: házastársak és gyermekek, szomszédok és barátok együtt készülnek a 

nagy születésnapra. Az életet hozó Messiást bűnbánattal megtisztított lelkünkbe szállásoljuk el! 

Kéz a kézben Adventben… egymás mellett térdelve Betlehemben… 

Együtt énekeljük: Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek! Így 

folytassuk Krisztus megváltói küldetését. 

 

Tankó Szilveszter atya 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Olvasó! 
 

A Szervezet nyolcadik kiadványát tartja kezében, amely mint egy krónika számbaveszi az év ajnádi esemé-

nyeit, közösségi programjait. Többnyire a falu honlapján (www.csikajnad.ro) megjelent cikkek, írások kapnak he-

lyet az újságban. A honlapon sok mindenről értesülhetnek, egyre nagyobb a látogatottsága, népszerűsége. Ezt iga-

zolja, hogy 5 és fél év alatt közel 275.000-et mutat a megtekintési számláló. 

A tavalyi jubileumi programok megszervezése után gondoltuk egy évre legalább megpihenünk, hogy csinál-

ja más is, próbálja ki más is magát a közösségszervezésben. De aztán azt láttuk, hogy jönnek a megkeresések, kü-

lönféle ötletek, pályázatok és valahogy azt éreztük, hogy ha leállunk, akkor a lehetőségek-tervek elvesznek és nem 

valósulnak meg. Így lett idén is földnapi szemétszedés, március 15-i ünnepség, nőnapi köszöntés, gyermeknapi 

kreativitási (szülő-gyermek-pedagógus) foglalkozás, Szent István-díjátadás, honvédemlékmű és keresztek állítása, 

idősnapi kirándulás, karácsonyi szeretetmorzsa akció, stb. 

Érezzük mindannyian, hogy tenni kell a közösségért, s ez a tenniakarás kell meghatározza a jövőt, Ajnád jö-

vőjét is. A múltbeli értékek átmentése, a jelen lehetőségeinek felhasználása és a jövőépítés nagy feladat minden kö-

zösség számára. 

Karácsonyra készülődve Victor Hugo, a nagy francia író gondolata jut eszembe: “Egyetlen dolgom van a 

földön: a szeretet.” A szeretet ünnepén összegyűl a család, gondolunk egymásra, szeretetmorzsákat osztunk – talán 

tudatosabban –, és figyelünk a környezetünkben élőkre, szeretteinkre. Az ünnepi készületi idő viszont hamar eltelik, 

a hétköznapokra is gondolni kell. Ha lehet mindig tegyük a jót… amíg lehet! És legalább egy jó elhatározással 

induljunk neki az új esztendőnek! 

- a  szerkesztő - 

Történelmünk összefoglalója 
A könyv Szentmihály-Ajnád történelmét, földrajzi adottságait, 

irodalmi, néprajzi és művelődési értékeit, az egyházközség történetét, az itt 

született és itt szolgált papok névsorát, régi névsorokat, levéltári adatokat, 

stb. tartalmazza 320 színes oldalon, valamint a könyvhöz tartozó közel 400 

képet bemutató dvd-n. Dec. 20 – jan. 31 között 20%-os kedvezménnyel 

megvásárolható a monográfia, ára 40 lej. 
 

Megrendelhető 

Hirdetjük, hogy a jubileumi rendezvények kiemelkedő eseményeiről, 

az 500 éves templomot megünneplő Szent István Napok programjairól 

készült dvd-felvételek megrendelhetők, a Szervezetnél fel lehet iratkozni. 
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) 

7. A varjadorjai ünnepség, emlékmű-avatás és keresztállítás filmje. 

A dvd-filmek ára 5 lej/db. 

 

 

Ajándékozza meg szeretteit az 

500 éves ünnepségek valamelyik 

kiadványával! 

Film Márton Áron életéről 

A Márton Áron püspök életéről szóló Zord idők csillaga című játékfilm támogatására készültek 10 és 50 

lejes filmszalagok (jegyek), amelyek megvásárolhatók a plébánián vagy a sekrestyékben. Mottója a püspöktől 

származó idézet: "Viharnak kitett aprócska lángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük!"  

Támogassuk ezt az ügyet is: hitvalló székely püspökünk életét  

megörökítő film létrehozását! 



 

BESZÁMOLÓ HELYI PROGRAMOKRÓL, ESEMÉNYEKRŐL 

Farsangi mulatságok 
 

Az ajnádi ifjúság egy része farsangi felvonulást és farsangtemetést 

szervezett február 15-én, vasárnap délután. Az Illés torára összegyűltek Alszegből 

indultak, majd a Templomtéren a bábu elégetésével búcsúztatták az idei farsangot. 

Szintén a farsanghoz kapcsolódó mulatság volt: farsangi kosaras bál 

február 14-én, szombaton a helyi kultúrotthonban. 

 

Nőnapi köszöntés 
 

Március 8-án, vasárnap a nőnap alkalmából a Szent István Szervezet és a 

Csíkajnádi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete közösen köszöntötte a nőket, lányokat 

egy szál virág és egy köszöntő kíséretében. 

 
Új egyháztanács 
 

2015. március 8-án, vasárnap a szentmise után új egyháztanácsot választott az ajnádi közösség. A jelölő 

bizottság által összeállított jelöltekre lehetett szavazni; összesen 125 nagykorú szavazott. A 13 tagból álló 

egyháztanács megbízatása három évig, 2018. április 30-ig tart. Május 10-én az ünnepi szentmise keretében letette 

az esküt az új egyháztanács a következő összetételben: id. Máté József (gondnok), Sipos András (algondnok), 

André Mihály (jegyző), Szőgyör Gábor (pénztáros), Bogos Csaba, ifj. Erőss Antal, Ferencz Ernő (a számvevő 

bizottság tagjai), Kerekes Imre, Sipos Csaba, Szőgyör Gyula (a temető gondnokai), Albert Levente, Bilibok Imre, 

Bogos János (a liturgikus rend őrei).  

Templomunk új dísze 
 

Az ajnádi templomban előkerült oldalsó szentségtartó fülke új, ko-

vácsoltvas ajtóval gazdagodott. Készíttette Kósa Antal és Bilibók Jolán, tervezte 

és kivitelezte Nagy István Gábor. Köszönet érte: Isten fizesse! Március 15-én az 

ünnepi szentmise keretében a plébános a díszes ajtót megáldotta, bemutatta 

részletesen a motívumokat, illetve megköszönte a fenti személyeknek, akiknek 

köszönhetően elkészült. A művész leírása szerint:  

  a kettős kereszt és a hármas halom = egy az ország 

 szőlőgerezden 33 szőlőszem = Krisztus kora 

 7 búzakalász = 7 bő esztendő 

 egyik búzakalász ráhajlik a keresztre = keresztény egyház és az élet, egyik sem 

létezhet a másik nélkül 

Nagyböjt és húsvét 
 

Március 16, 17, 18-án Ft. Berszán Lajos kanonok, a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Róm. Kat. Gimnázium 

lelkivezetője tartott nagyböjti lelkigyakorlatot. Az ajnádi Kálvárián a rózsafüzér-társulatok tagjai nagyböjti 

vasárnapokon du. 3 órakor végeztek keresztutat. 

 

Március 15. 
 

2015. március 15-én, vasárnap nemzeti ünnepünkön a templomban és az Emlékoszlopnál tartottuk az 

ünnepségeket. Az ünnepi szentmisében Ft. Tankó Szilveszter plébános emlékezett meg az áldozatokról, majd a 

mise végén a 91 éves vitéz id. Orbán Ferenc mondta el Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét. 

Az ünnepség az Emlékoszlopnál folytatódott, ahol beszédet mondott Szőgyör Loránd szervezeti elnök, 

Bogos Róbert magyartanár és Sárig Lajos alpolgármester. Az egyházi kórus három művet adott elő, vezényelt 

Kercsó Zoltán kántor úr. Verset mondtak Bilibok Edina, Koncz Beáta, Dobos Gergő, Szakács Szabolcs, Mózes-

Erős Márk.  

Ft. Tankó Szilveszter atya megáldotta az újonnan állított emléktáblát és vezette a hősökért végzett 

imádságot. Az emlékezés koszorúit helyezték el az Önkormányzat, a Közbirtokosság, az Önkéntes tűzoltók és a 

Szervezet képviselői. Az ünnepség a székely himnusz eléneklésével ért véget. Az új emléktábla felirata a 

következő: "Kegyelet és örök emlékezet a szabadság hőseinek! Az 1848-'49-es szabadságharc és forradalom 

községbeli honvéd áldozatainak emlékére, állíttatta a Szent István Szervezet. Csíkajnád, 2015. március 15." 

 



 

Ünnepi gondolatok 

Tisztelt Ünneplő Közösség, kedves 
Ajnádiak és Vendégek! 

 

Március 15-e a magyar nép 

legfőbb nemzeti ünnepe immáron 

167 éve. Ebben a hosszú és küzdel-

mes időszakban – kezdve a szabad-

ságharc leverésével, majd a kiegye-

zés illúziójával, első világháború, 

Trianon és román világ, majd a má-

sodik világháború, kommunizmus és 

most a liberalizmus – sem tudták el-

tüntetni, sőt csorbítani sem ezt az 

ünnepet és a márciusi lelkesedést. 

 
Elsősorban megemlékezünk 

azokról, akik közösségünkhöz tar-

toztak: 

- az első a szentmihályi Sándor 

László nemzetőrszázados, akit Ko-

lozsvár mellett, Szamosfalván vé-

geztek ki 1849. október 18-án, fel-

akasztották, 3 gyermeke maradt ár-

ván. A vérengző osztrák altábornagy 

báró Karl von Urban parancsára vé-

gezte ki a rögtönítélő hadbíróság ko-

holt vádak alapján. Sándor Lászlóval 

együtt kivégezték felettesét a madé-

falvi Tamás András alezredest is. 

Érdemes lenne ennyi év után a köz-

ségből egy küldöttség is elmenjen 

ehhez az emlékműhöz Szamosfalvá-

ra, és lerója kegyeletét a százados 

sírjánál. 

- második hősünk az ajnádi id. 

Orbán Mihály, aki megszökött az 

osztrák csapatból és csatlakozni 

akart Bem seregéhez, sokáig itt buj-

kált Barakaszában, de elárulták, és 

Sztaniszlóban vesszőfutással kivé-

gezték. Egy éves gyermeke id. Or-

bán Antal maradt árván. 

- akikre még büszkék lehetünk a 

szentmihályi Ladó Ferenc honvéd-

százados, aki hazakerült a szabad-

ságharcból, és 1870-ben halt meg, 

sírja a szentmihályi temetőben. Szin-

tén szentmihályi Gábor Áron jobb 

keze, az ágyúöntés nélkülözhetetlen 

szakembere Bodor Ferenc, a balán- 

bányai üzem, majd a madarasi lőpor-

gyár, végül a bodvaji vashámor ve-

zetője volt. 1874-ben halt meg, a bu-

davári temetőben nyugszik. 

Ebből a korból idézem a 

szentmihályi tanács levelét a fronton 

küzdő honvédekhez, 1849-ből: „Fe-

lszólítunk titeket, székely véreink, 

hogy a táborban nemzetünkért s ma-

gatok dicsőségéért híven és igazsá-

gosan szolgáljatok, víg kedvvel, bá-

tor lélekkel vívjatok nemzetünk sza-

badságáért. Mü es minnyájan 18 

évestől 50 évesig fegyverbe és hadi 

gyakorlatokban vagyunk, és mihelyt 

szólít a szükség, veletek küsdünk.” 

1849. február 15-én. Ekkor az ajnádi 

ifj. Böjthy Imre volt a községi nem-

zetőrség vezetője.  

A szabadságharc vérbefojtá-

sa után a jobbágyfelszabadítás nem 

volt zökkenőmentes. Szentmihályon 

súlyos eset 1857. április 14-én zsel-

lérlázadás és ellenállás történt. Biá-

lis László jószágainak licitelése és a 

zsellérjárandóság intézése miatt a 

két helybeli csendőrt elzavarták, így 

a Szépvízen állomásozó kompánia, 

század támadta meg a felkelőket. El-

barikádozták magukat, heves tűzharc 

volt a 123-as házszámnál, sajnos, 

hármat agyonlőttek a túlerőben levő 

osztrák katonák, hetet súlyosan meg- 

 
sebesítettek, a sebesültek közül kettő 

nő volt. Az osztrákok ezt is eltitkol-

ták, egy bécsi levéltárban porosodott 

150 évig ez a német jelentés, sikerült 

felkutatnom  a  gyulafehérvári érseki 

levéltárban, hogy kik voltak a köz-

ségbeli áldozatok. Barabás Miklós 

31 éves, Szentmihály 93. házszám, 

László István 33 éves Szentmihály 

123. házszám, Rácz József  20 éves 

Szentmihály 126. szám. 1857. április 

6-án temette el őket Szőcs Imre plé-

bános. Mindig is a hatalom eszköze 

az erőszak volt. Bővebben ezekről a 

falumonográfiában olvashatunk! 

Másodsorban szólnunk kell 

arról, hogy a napokban felerősödött 

ismét az autonómia igényének hang-

ja, több helyen tartottak március 10-

én felvonulásokat, és egyre gyakrab-

ban a politikai beszédek is az önren-

delkezés szükségességéről szólnak. 

Valós és régi vágya az erdélyi ma-

gyarságnak. Én mégis úgy gondola-

tam, hogy nem az erdélyi önrendel-

kezésről beszélek, hanem a helyi 

autonómiáról. 

Leltározzuk fel gondolatba, 

hogy mi mindenünk van, és azt is 

hogy ezekkel hogy boldogulunk. 

400 évvel ezelőtt, az 1622-es falu-

törvényben a legfőbb közösségi ér-

téknek mondták a községi erdőt, le-

gelőt, valamint a megélhetést nyújtó 

földeket. Létezett a székely és szász 

falvakban önrendelkezés: szigorú 

szabályozás és védelem alatt állt a 

közös és magánvagyon. Mikor jö-

vünk rá, hogy az erdő a legnagyobb 

kincs, mikor jövünk rá, hogy a bagó 

árért eladott fa, idegen földön idegen 

állampolgárt gazdagít, saját utód-

jainkat pedig szegényíti. Mikor ju-

tunk el arra a szintre, hogy vizeinket 

ne szennyezzük és mérgezzük, elég 

megnézni valamelyik patakmedret 

vagy arra gondolni, hogy a tavaly 

föld napján 9-en 40 nagy zsák sze-

metet szedtünk össze a patakok 

mentén. Mikor  tudatosítjuk ma-

gunkban és egymásban, hogy ta-

vasszal és ősszel egymás munkáját 

tesszük tönkre, amikor állatainkat a 

mezőkön legeltetjük, vagy csak úgy 

hanyag módon elengedjük. Falustár-

sam munkáját, megélhetését ennyire 

becsülöm? A kérdéssort folytathat-

nánk.... Tehát van autonómiánk?! 

Nincs, még az sincs, ami évszázado-

kon át megvolt helyben és az nem 

függött mástól. Önrendelkező közös-

ség voltunk,  közösen  megvédtük  a 

 



 

javainkat és ezáltal egymást, így tu-

dott fennmaradni a közösség. Önren-

delkezés viszont ott van, ahol rend 

van. A Márton Áron oratóriumban is 

központi szerepet kap az erdő és a 

szülőföld védelmezése, az itthon-

maradás. Ha hagyjuk, letarolják er-

deinket és kihúzzák lábunk alól a 

földet, ellopják zászlóinkat a faluból. 

Ha hagyjuk... 

A mai ünnep erre is figyel-

meztet, hogy lépjünk az életüket fel-

áldozó honvédek nyomába. Ők azért 

vállalták a vértanúhalált, mert hittek, 

hogy akár azáltal, akár a harc által 

utódaiknak jobb és szabadabb életük 

lesz. Mi nem kell a harctérre men-

jünk, de azért kell felelősen dolgoz-

nunk és közösen egyház, civilszer-

vezet, közigazgatás, közbirtokosság,  

a falu összes lakója, hogy utódaink-

nak legalább úgy adhassuk át ezt a 

csodálatos tájat, erdőt, mezőt és épü-

leteinket, ahogy kaptuk, vagy még 

jobban. Nem várhatjuk, hogy majd 

Bukarest vagy Budapest vagy Brüsz-

szel megoldja közösségi problé-

máinkat, vagy hogy általuk majd fej-

lődik falunk, hanem mi magunk kell 

akár kétkezi munkával, ötletekkel, 

tudományos munkával, adományok-

kal segíteni a közösségi kezdemé-

nyezéseket. Ezekre jó példák az el-

múlt évek közös megvalósításai: ját-

szótér, turistaösvény, kálvária, jubi-

leumi rendezvények, színpad, szé- 

kely kapu, különféle területrendezé-

sek, stb. 

Ma amikor itt a kicsit rendbe-

hozott és feldíszített emlékoszlopnál 

emléktáblát avatunk és elhelyezzük 

az emlékezés koszorúit, akkor emlé-

kezünk a magyar forradalomra és az 

áldozatokra, de emlékezünk őseink-

re, akiknek köszönhetjük több mint 

500 éves és folyamatos múltunkat, 

azt hogy itt és most magyarok és ka-

tolikus   tudtunk   maradni.    Emberi 

megfogalmazott  igényt   és   ígéretet 

kérjük teljesíteni. 

Tisztelt megemlékező közösség, 
a mai nap az emlékezés napja,  a 

nemzeti összetartozás megtapaszta-

lása, helyi és nemzeti értékeink fel-

leltározása kell hogy legyen. Tanul-

sága pedig, hogy elődeink nyomdo-

kán haladjunk tovább, építsük a szé-

kely rendet, vigyázzunk a helyi ön-

rendelkezésre, hogy meg tudjuk vé-

deni  közös  vagyonunkat,   értékein- 

 

szempontból nem lehet okunk pa-

naszra,  mert   szabadon   ünnepelhe-

tünk, szabadon építhetjük közössé-

günket, hála Istennek nálunk nincs 

háború, éhínség, járvány. Nemzeti 

szempontból lehetne jobb a helyzet, 

ezért kell megértetnünk a többségi 

nemzettel, hogy csupán nemzeti jus-

sunkat az 1848-ban és 1918-ban  

ket, és  folytassuk  közösen,  vállvet-

ve a közösségi megvalósításokat, el-

képzeléseket. Ne feledjük az elkö-

vetkezendőkben még inkább szük-

ség lesz minden egyes emberre, cse-

lekvő és aktív közösségi részvételé-

re, mert csak így tud megmaradni 

Ajnád is erős és autonóm közösség-

nek. D.a J. Kr.! 

 

Emlékezések 
 

20 éve, 1995. március 30-án hunyt el Ft. Csutak László pápai 

káplán, börtönviselt pap, aki egyházközségünk plébánosa volt 31 éven 

keresztül (1964-1995). A szentmihályi templomkertben nyugszik. 31 év 

alatt sok miatyánkot mondtam értetek, én csak egyet kérek tőletek. A 

Szervezet képviselői és Tankó Szilveszter plébános megemlékeztek, 

koszorúztak Csutak atya sírjánál halálának 20. évfordulóján 

Évforduló 
 

2010. április 8-án, azaz 5 évvel ezelőtt publikáltuk az ajnádi honlapon az első cikkeket. Azóta napi vagy 

heti rendszerességgel kerültek fel képek, beszámolók, később pedig rövid hírek formájában közöltük a 

születéseket, házasságkötéseket és elhalálozásokat. Ez idő alatt összesen 380 közlési anyag és többszáz kép került 

fel a honlapra. Akik ezt a munkát segítették, nagy köszönetet érdemelnek (Fodor Zoltán-design, szerkesztő; 

Szőgyör Loránd és Dobos László-beszámolók, fotók; Kósa Antal-fotók; Antal Domokos-fotók; Pál László-

időszakos szerkesztés; Csáki Ferenc és Bilibok Norbert-időszakos szerkesztés), bizonyára a jövőben is segítik a 

honlapszerkesztés ügyét. Köszönet mindannyiuknak, tisztelettel: Bogos Róbert, honlapszerkesztő 

A Szervezet vezetősége koszorút helyezett el és megemlékezett a 6 éve elhunyt Bartis Mártonról, az 

ajnádi iskola falán 2014-ben felavatott emlékplakettnél. 

(Bogos Róbert beszéde) 



 

 

Ajnádi terepszemlén a Honvédelmi Minisztérium delegációja 

2015. április 16-án, csütörtökön jeles személyi-

ségek tettek látogatást falunkban, akik a II. világháborús 

front helyszíneit keresték fel. A magyar Honvédelmi 

Minisztérium (HM) delegációját Illésfalvi Péter főtaná-

csos, hadtörténész vezette, köztük dr. Nagy József törté-

nész, Vásárhelyi Gábor, az erdélyi kutatócsoport veze-

tője, Zeller Zoltán vezető-tanácsos és Pittner Gábor, 

valamint a Csíkszeredai Konzulátus részéről Dr. Csige 

Sándor Zoltán vezető konzul és Lukács Bence konzul. 

A találkozót a Szent István Szervezet vezetősége kezde-

ményezte és a vezető konzul úr segítette, mivel idén 

szeretnénk az egykori 12 ismeretlen honvéd sírke-

resztjét (Tekerő 7, Csűrkert 3, Sándor-oldala 2) vissza-

állítani eredeti helyükre és egy II. világháborús emlék-

művet létrehozni Varjadorján (Szakálli Aladár kereszt-

jének közelében) az ajnádi hegyekben elesett magyar-

német-orosz katonák emlékére. A kutatókat a Szervezet 

vezetői, valamint két idős ember: a 80 éves Bilibok (Bo-

ros) Imre és a 87 éves Sipos Antal kísérte el, akik sze-

mélyes élményeikről, a harcokról, a menekülésről és a 

helyreállításról számoltak be. 
 

 

Föld-napi szemétszedés 

 

A Szent István Szervezet idén is Föld-napi 

szemétszedést szervezett (ápr. 19.), és bár idejében, több 

helyen hirdették, mégis elég kevesen kapcsolódtak bele: 

összesen 14 önkéntes takarította az ajnádi patakokat és 

környékét. Az eredmény elég lehangoló, hiszen a tavalyi 

szemét mennyiségének duplája: 75 nagy zsák (kb. 60 

zsák pillepalack - flakon és kb. 15 háztartási) szemét 

gyűlt össze. (Igaz, hogy a Fészed-pataka évek óta nem 

volt megtakarítva, ott gyűlt a legtöbb szemét!). A 

megtakarított patakok kicsit felszusszantak, de félő, hogy 

egy év alatt ismét feltelnek szeméttel. El kellene 

gondolkodnunk: amikor a háztartásokból kéthetente 

elviszik a szemetet, miért hordjuk ki a mezőre, erdőre, 

vagy miért dobjuk a vízbe?  Nem  engedhetjük meg 

magunknak,  hogy tiszta vizeinket mérgezzük... Erre a je- 

lenségre a hatóságok nagyobb ráfigyelése sem ártana! Figyelmeztetni és nevelni kell e tekintetben is! Saját 

környezetünkre mi kell a legjobban vigyázzunk! 
A szemétszedést zsákokkal támogatta és a szemetet elszállította az Eco-Csík Kft., illetve az akció   

partnerszervezete volt a Csíkajnádi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete.  

 

 

 

Gyermeknap 
 

Az ajnádi általános iskola és a helyi Szent István Szervezet 

idén június 5-én, pénteken 9 és 13 óra között szervezte meg a gyer-

meknapi rendezvényeket. A rendezvényen részt vett az iskolában, 

óvodában járó 35 gyermek, valamint a szervező pedagógusok, ön-

kéntesek és a szülők. 
 



14. Szent István Napok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varjadorja, szept. 5. 

Az újraállított tizenkét 

honvédkereszt és egy II. világhá-

borús emlékmű szentelésére került 

sor 2015. szeptember 5-én Varja-

dorján. Egy év előkészületi munka 

eredményeként egy nagyon szép 

megemlékező ünnepségnek lehettek 

részesei a mintegy 160 fős keresztal-

ja. Reggel 10 órakor gyülekeztek az 

ajnádiak, a vendégek és meghívot-

tak, hogy szervezetten traktorokkal 

és terepjárókkal a Rén keresztül ki-

mehessenek Varjadorjára az Aladár-

keresztjéig. Az utolsó 100 métert ke-

resztaljába rendeződve gyalog tették 

meg, majd részt vettek az ünnepi 

szentmisén, amelyet plébánosunk 

Főtisztelendő Tankó Szilveszter 

atya celebrált.  

Ezt követően az ünnepi be-

szédek hangzottak el: elsőként a 

szervezőcsapat nevében Bogos Ró-

bert, az egyházközség helytörténeti 

kutatója  beszélt a helyről a 71 évvel 

ezelőtti harcot elevenítve fel. A tör-

ténelmi felvezető után Szőgyör Lo-

ránd, a SZISZ elnöke a helyiek ne-

vében köszöntötte az egybegyűlte-

ket, aki beszámolt a munkálatokról 

is. A Csíkszeredai Főkonzulátus ne-

vében Lukács Bence-Ákos konzul 

úr tartott megemlékező beszédet, ezt 

követte az Erdélyi Kutatócsoport 

Egyesület  elnökének,   Vásárhelyi 

Gábornak beszéde. Ezt követően le- 

leplezték és megáldották az emlék-

művet (Dóczy András csíksomlyói 

szobrászművész alkotását), majd a 

koszorúzás következett. Az 

emlékezés  koszorúját  helyezte el a   

 
Honvédelmi  Minisztérium, az Erdé-

lyi Kutatócsoport Egyesület, a Csík-

szeredai Főkonzulátus, a Csíkszent-

mihály-Ajnád Közbirtokosság, a 

Csíkszentmihály Önkormányzata, a 

Csíkajnádi Szent István Szervezet és 

a Csíkajnádi Önkéntes Tűzoltók 

Egyesülete. 

Az ünnepi beszédek között 

elhangzott az alkalomhoz illő három 

vers (Bilibok B. Imre, vitéz id. Or-

bán Ferenc és id. Orbán Imre előadá-

sában). 

Végül megemlékeztek a kö-

zelben elhunyt Szakálli Aladárról is: 

“A háborús övezet utólagosan is sok 

veszélynek és tragédiának volt a for- 

rása: három baleset is történt a gye- 

rekek,  fiatalok  aknákat,  töltényeket 

gyűjtöttek és játszottak vele a Csűr-

kertben,  a  fenyőszegi  keresztnél, és 

itt ahol most vagyunk. Szakálli Ala-

dár ezen a helyen vesztette életét 

1945. március 24-én, aknaszilánk 

végzett vele, most róla emlékezünk: 

halálának helyét vaskereszt jelöli 

ezzel a felirattal: “Istenben itt halt 

meg Szakálli Aladár, életének leg-

szebb idejében, 17 éves korában 

1945. március 24-én. Béke poraira, 

állíttatta özv. Szakálli Gáborné” 

Az emlékezés koszorúját he-

lyezi el  a  család nevében özv. Kósa 

Ferencné Szakálli Ildikó, valamint a 

Szervezet nevében Dobos László 

alelnök. 

A megemlékezés és szente-

lés első része a himnuszok eléneklé-

sével, majd az iskola épületében tar-

tott ünnepi ebéddel ért véget. Délu-

tán a honvédkeresztek megáldására 

került sor a Csűrkertben, Sándor-

oldalán és Tekerőben. Az esemény-

ről tudósított az M1 (MTVA), illetve 

a Csíki Hírlap. 

 
Az elesett honvédek méltó 

emlékhelyének kialakítását fontos-

nak tartotta Magyarország Honvé-

delmi Minisztériuma, az Erdélyi 

Kutatócsoport Egyesület, Csíkszent-

mihály-Ajnád Közbirtokossága, a 

Communitas Alapítvány, Kósa An-

tal, Bilibok Antal, Izsák Imre és Ág-

nes, dr. Csige Sándor-Zoltán és Lu-

kács Bence-Ákos konzul urak, a 

Szent István Szervezet. Isten fizesse 

hozzájárulásukat! Külön köszönjük 

az ajnádi önkéntes tűzoltók munkáját 

és segítségét. 

Szent Ilona-szoboravatás 
 

Augusztus 30-án megáldották a Szent 

Ilona-szobrot, amelyet id. Orbán Imre faragott és 

adományozott az egyházközségnek. 

Mária-szobor 

Új Mária-szoborral gazdagodott 

egyházközségünk, ugyanis a szentmihályi 

templomkertben levő "Lourdes-i barlangba" 

helyezték el a Lourdes-i Szűzanya szobrát, 

amely Xantus Géza alkotása. 

 

http://csikajnad.ro/images/pdf/bogos_robert_beszede.pdf
http://csikajnad.ro/images/pdf/bogos_robert_beszede.pdf
http://csikajnad.ro/images/pdf/szogyor_lorand_elnok_beszede.pdf
http://csikajnad.ro/images/pdf/szogyor_lorand_elnok_beszede.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Idősnapi kirándulás  
 

A Szent István Szervezet 5. alkalommal szer-

vezett idősnapi kirándulást 2015. október 31-én, 

szombaton. A kiránduláson 47 személy vett részt, 4 

évestől 87 évesig a generációk képviselve voltak.  
Az első állomás és egyben a reggeli a Szent 

Anna-tónál volt, ahol a lombhullató erdők őszi színva-

rázsában gyönyörködhettünk, majd megtekintettük a 

Szent Anna-kápolnát.  

A második úticél a törcsvári kastély volt (Bran-

kastély), amely nagy népszerűségnek örvend, főleg a 

nyugati turisták körében a sokat hangoztatott Drakula-

mondák miatt (valójában egy éjszakát töltött itt a Dra-

kulának  nevezett  Vlad  Țepes,  akiről sok rémtörténetet  
terjesztettek: pl. a karóbahúzás bevett kivégzési mód volt, vagy halála után denevér képében tovább élt, stb). Az 

1300-as évek közepén a zegzugos kastély sziklára épült, Erdély és Havasalföld összekötő kereskedelmi útja mellett, 

volt a magyar királyoké és erdélyi fejedelmeké, majd Brassó városáé, néhány éve visszakapta a román királyi csa-

lád. A lenyügőző látvány után indultunk Zernyestre, ahol a város történetével ismerkedtünk meg, majd plébáno-

sunk szentmisét mutatott be. Ezt követően Sepsiszentgyörgyön vacsoráztunk, innen indultunk haza. A kirándulást 

támogatta a Csíkszentmihály-Ajnád közbirtokosság és a Szent István Szervezet. 

 

Búcsú a Rénél 
 

2015. szeptember 12-én, szombaton Mária Neve ünnepén a réi 

haranglábnál 11 órától búcsús szentmisét celebrált Ft. Tankó Szilveszter 

plébános. Szentbeszédében Máriáról, mint égi édesanyáról, közbenjáró és 

pártfogó szerepéről beszélt a plébános. Kiemelte a rózsafüzér imádkozásá-

nak szerepét - különösen a mai világban, valamint Mária gyermekeinek és 

az imádkozó közösségnek a jellemzőit. 

Úgy tűnik, évről évre többen gyűlünk össze, idén közel 100 fő volt 

jelen. A réi családok vendégszeretetét élveztük idén is, hiszen a búcsús 

mise után mindenkit megvendégeltek. 

A réi harangláb múltja és jelene 
 

Több mint száz éves múltra tekint vissza a réi harangláb létezése, ugyanis 

1911-ben állíttatta a fenyőszegi Szőgyör Ferenc, aki a fiatalon elhunyt fia, József 

emlékére egy kis harangot is öntetett 110 koronáért. A harang 10 évig szolgálta a réi 

híveket, 1921-ben a szentmihályi templomtoronyba helyezték el, mivel a nagyobb 

harangokat az I. világháborúba elvitték. 2010-ben visszaállították a haranglábat Bogos 

János kertjébe, és ekkortól évente egyszer Mária nevenapján szabadtéri szentmisét 

tartanak. 2014-től az egykori faragott oltárok is ott kaptak helyet. 

Öregek-napi köszöntés  
 

2015. október 18-án, vasárnap a fél 10-kor kezdődő szentmise keretében, valamint a kultúrotthonban 

megtartott ünnepségen köszöntötték a 65 éven felüli ajnádiakat. Tankó Szilveszter plébános az idősekért ajánlotta 

fel a szentmisét, őket köszöntötte szentbeszédében, Sipos Zsolt pedig Gerő Sándor: Emberi sors című versével 

méltatta az ünnepelteket. A kultúrházban a szokásos ünnepi köszöntést és ebédet a közbirtokosság és a helyi 

önkormányzat szervezte. 



 

Új kereszt a templomtéren 

2015. november 15-én, a 

vasárnapi szentmise után megál-

dották a templomtéren felállított 

új keresztet. A nagykereszt az 

1944. szeptember 9-én félig elégett 

kereszt helyére került vissza, ugya-

nis a faluégéskor csodálatos módon 

fele a keresztnek és a Krisztus-kor-

pusznak megmaradt, nem égett el. 

Vitéz Orbán Ferenc indítványozásá-

ra a Szent István Szervezet újraállít-

tatta a keresztet, így visszakerült az 

ősi, közel 300 éves tízeskeresztfa 

helyére. Az ünnepségen a kezdemé-

nyező vitéz Orbán Ferenc elszavalta 

Csengey Gusztáv: Fogoly lengyel 

című versét, majd a templomtéren 

beszédet mondott Bogos Róbert ta-

nár és Ft. Tankó Szilveszter plébá-

nos. Ezt követően megáldották a ke-

resztet, valamint az elhelyezett in-

formációs táblát.  

 
Az alábbiakban az elhangzott beszé-

det olvashatják: 

"Főtisztelendő Plébános Úr, tisztelt 

ajnádi hívek és vendégek! 

 

Hála Istennek mára egy 

újabb cél valósult, idősebbek régi 

vágya teljesült: ősi helyére került 

vissza a kereszt. A templomtéren 

adataink szerint az 1700-as évektől, 

azaz közel 300 éve állt itt keresztfa: 

a Templomszer, Középszer tízeske-

resztje. A tízeskereszt elsősorban a 

hitélet jele, de térjelölő szerepe is 

volt. A tízesben lakók vigyáznak a 

keresztre, ünnepek előtt virággal dí-

szítik, ha kereszt előtt haladnak el, 

fohászkodnak. Jelenleg a faluban 7 

tízeskereszt van. 

Ez az ősi feszület a faluval együtt 

tragikus sorsot ért meg 1944. szep-

tember 9-én, amikor 185 család ma-

radt fedél nélkül, akkor égett le a fe-

szület is, igaz csak félig. A felső ré-

szébe kapott bele a tűz és derékig el-

égett. Csoda, hogy megmaradt fele, 

vannak, akik azt mondják: a szemer-

kélő eső, vagy hogy valaki eloltotta. 

Megmaradt mementónak, emlékezte-

tőnek. De csoda az is, hogy ezt a 

szobor darabot nem dobták el, vala-

ki meglátta benne a Krisztust, kiegé-

szítette gyermekkori emlékei alap-

ján. Ő Orbán Feri bácsi volt. 

Feri bácsi régi vágya volt, 

hogy az eredeti helyére visszakerül-

jön a kereszt, ide az Orbánok telke 

mellé, és úgy illő, hogy az általa fa-

ragott  korpusz  legyen  a  kereszten. 

Az eredeti korpusz a csíkszeredai 

Millenniumi altemplomban van elhe-

lyezve.  

Köszönet mindazoknak, akik 

hozzájárultak, segítették, vagy anya- 

 
giakkal támogatták e kereszt elkészí-

tését. Külön köszönjük a körünkben 

aktívan - versmondással résztvevő 

Orbán Ferencnek, aki kezdeményez-

te, mindvégig érdeklődéssel kísérte a 

munkálatokat. A jézusfaragó ember - 

mert így is nevezik - példa számunk-

ra, nemcsak múltbeli vitézsége, ha-

nem az is, hogy 92 évesen is a jövőre 

gondolva, kezdeményez, lelkesít. Há-

rom kezdeményezése valósult meg: a 

Kálvária, a honvédkeresztek és a 

templomtéri kereszt visszaállítása. 

Kiemelt köszönet jár támogatóink-

nak: Kósa Antalnak, Bilibók Jolán-

nak és a Szent István Szervezetnek az 

anyagi támogatásért. 

A keresztet Szakács László 

helyi asztalosmester készítette el. 

Köszönjük Orbán Saroltának, hogy 

engedélyezte, mint területtulajdonos, 

a kertje mellé az elhelyezést. A 

kereszt magassága 2.50 méter, a 

korpusz 1.20 méter." (Bogos Róbert) 

 

Új emléktábla a carinai kereszten 
 

2015. november 22-én új tábla került Erőss (Csiszár) József carinai 

keresztjére. A templomban megáldott táblát a Szent István Szervezet állíttatta; 

melyet a rokonság (id. Erőss Antal és családja) jelenlétében helyeztek el a Szer-

vezet vezetői. Mivel a régi keresztről lekopott az írás, ezért a szentmihályi anya-

könyvi hivatal (Csáki Klára anyakönyvvezető) volt segítségünkre a pontos adatok 

felkutatásában. 

Erőss Józsefet (szül. 1917) nagyon fiatalon - 15 évesen, 1932. augusztus 

14-én este 8 órakor villám sújtotta a carinai úton, miközben Várutáról hajtotta ha-

za teheneiket. 

 



Önkéntes tűzoltóság 
 

Egy tűzeset alkalmával mindig nagy gond, hogy kihez forduljon az ember, egyáltalán hogyan értesítse a 

helyi vagy városi tűzoltó alakulatokat. A legnagyobb gond a mobiljel hiánya: évek óta folyik a levelezés az 

Orange szolgáltatóval (a szerződések alacsony számára hivatkoznak); volt helyi, megyei, sőt államtitkári ígéret, 

antenna-átadás is, mindhiába. Régen a haranggal is jeleztek, de azok most automatizálva vannak. 

Az ajnádi önkéntes tűzoltók új ötlettel vannak segítségünkre, - mivel szinte mindenik falurészen van egy 

tűzoltó -, a kapun egy tábla jelzi azt, hogy az illető önkéntes, valamint ki van írva az elérhetősége is (mobil és 

vezetékes szám). Nem árt ezeket a táblákat megtekinteni és néhány telefonszámot feljegyezni, bár az lenne jó, ha 

minél ritkábban vagy egyáltalán nem kellene hívni. 

Szent Ilona tisztelete 
 

Augusztus 18-a, Szent Ilona ünnepe Ajnád második védőszentje. Szent 

Ilona (másnéven Szent Heléna) 248-330 között élt, Constantius császár felesége, 

Nagy Konstantin császár édesanyja. Jézus keresztjének megtalálója, ezért a 

Vatikánban a Szent Péter bazilikában is ábrázolják. A régészek, bányászok, 

uralkodók védőszentje. Már halála utan a keletiek szentként tisztelték. 

Ünnepnapja a katolikusoknál aug. 18., az ortodoxoknál május 21.  

Régen Erdélyben is nagy kultusza volt, erről tanúskodik a 

Homoródkarácsonyfalván fennmaradt Szent Ilona-freskó az 1200-as évekből. 

Rákosdon (Vajdahunyad mellett) 1533-ban a ferencesek építettek tiszteletére 

templomot. Vágáson (udvarhelyi filia) 1843-ban szenteltek Szent Ilona-

templomot. Közelünkben Rákoson a műemléktemplomban látható Szent Ilona 

freskó képe. 

Ajnádon is megvolt, és évszázadokon át fennmaradt Ilona tisztelete, 

mert generációról generációra átadták az itt élők. Mára már csak a dűlőnév 

emlékeztet és a hely, ahol jól kirajzolódik a kápolna alapja. Mivel a 

földtulajdonos nem engedélyezte a régészeti feltárást, ezért geodéziás/geofizikás 

módszerekkel átvilágítottuk a földet. A kutatás kiderítette, szabályos kőalapzat 

van a földben, amely nem háznak az alapja. 

Tovább folytatjuk a kutatást, reméljük, találunk még fontos 

információkat a helyről és a kápolnáról. Viszont az sem mellékes, hogy a 

Balaskó-vár és a bánya közelében volt (mivel a bányászok védőszentje is). 

Rákoson freskó őrzi emlékét, tehát a környéken megvolt az Ilona-kultusz. 

Az építendő kápolna emblémája Szent Ilona szarkofágja a Vatikáni Múzeumban 

Szent Ilona freskója a Szentföldön 

A Szent István Szervezet idéntől foglalkozik a Szent Ilona-kápolna újjáépítésének előkészítésével: a 

kápolnahely melletti területet megvásárolta, a hosszas átírási procedúra folyamatban van, ha az lezárul, kezdődik a 

tervezési fázis. Reméljük, hogy őseink nyomdokába léphetünk, és a közösséggel együtt újjáépíthetjük az egykori 

középkori (14-15. századi) kis fehértornyú Szent Ilona-kápolnánkat. A tervek szerint leghamarabb 2018. augusztus 

18-ra készülhet el.  

 



 

 

Ajnád statisztikai adatai 2015-ben 
 

 

Születés:  

január 25. Bene Szabolcs és Emőke második kislánya, 

Kamilla;  

február 7. Bilibok Ervin és Emese kisfia, Gergő; 

április 30. Rácz Tibor és Enikő második gyermeke, 

Dorottya;  

augusztus 19. Szőgyör Árpád és Imelda elsőszülött 

gyermeke, Eszter;  

szeptember 4. Bilibok Szabolcs és Orsolya második 

gyermeke, Alpár;  

október 5. Papp András és Rácz Mónika gyermeke, 

Zsolt;  

november 4. Szőgyör Loránd és Zsuzsanna harmadik 

gyermeke, Kitti;  

november 22. Szőcs István és Renáta második kislánya, 

Heidi; 

 

Elhalálozás:  

január 12. id. Bogos Ignác (szül. 1920);  

január 14. özv. Szőcs-Lukács Erzsébet (szül. 1923), 50 

év özvegység után;  

január 21. Koncz Imre (szül. 1934);  

január 29. Süket Antal (szül. 1941);  

március 2. Boros József (szül.1936), egykori ajnádi 

lakos, Csíkszeredába temették; 

április 19. Bilibok Orsolya (szül. 1937);  

május 14. özv. Sipos István (szül. 1925), egykori ajnádi 

lakos, Csíkszeredába temették;  

május 19. Kovács László (szül. 1976), budapesti lakos, 

Ajnádon temették;  

május 31. Bogos Ignác (szül. 1944);  

augusztus 4. özv. Sipos Albertné Lenke (szül. 1933); 

 

Házasságkötés: május 16. Szatmáry Zoltán és Kerekes Zsófia; szeptember 12. Szőgyör Zoltán és Rácz Noémi; 

október 17. Pál Róbert és Csiszer Enikő 

  

      
 

A Szent István Szervezet 2015-ös programjainak támogatói: 
 

 

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

Magyarország Honvédelmi Minisztériuma, Communitas Alapítvány-RMDSZ, Csík Területi Ifjúsági Tanácsa 

(CSTIT), Magyarország  Főkonzulátusa Csíkszereda, Bethlen Gábor Alap, Csíkszentmihály Róm. Kat. Plébánia, 

Harmopan, Kele Könyv Vár, Dobos Virágüzlet, Alszegi és Tornácos Bolt, Bakó Cukrászda, Smart Trophy, Erdélyi 

Kutatócsoport Egyesület, Eco-Csík kft. 

 

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

Svédország, Izsák Imre és Ágnes, dr. Csige Sándor-Zoltán, Lukács Bence. 

 

Médiapartnerek: Csíki Hírlap, Hargita Népe, MTVA-Duna Tv, Mária Rádió. 

 

Partnerszervezetek: Csíkvacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület (VIKE), Csíkajnádi Önkéntes Tűzoltóegyesület 

(CSÖTE). 
 

      
 

 

Hálásan köszönjük az idei 2 %-os adófelajánlásukat! 2016-ban is várjuk támogatásukat, hogy adónk 

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

Áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket 
és szerencsés, boldog új esztendőt kíván 

a Szent István Szervezet vezetőtanácsa és tagsága 
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