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Gyermekprogramok
- Nyuszibál húsvétvasánap délután több éven keresztül a Dobos házaspár 

szervezésében, néhány évben besegített a Szervezet is 
- Gyermeknap – június 1-jén ünnepeljük a gyermekeket, 3 alkalommal sikerült 

kreativitási és játékprogramokat szervezni
- Játszótér - egyedülálló kezdeményezés valósult meg, amikor 2011. május 

13-án, pénteken hivatalosan is átadták a gyerekeknek a játszóterepet, mely-
nek kezdeményezője és ötletgazdája a Szent István Szervezet, főtámogatója 
a Szentmihály-Ajnád Közbirtokosság. A projekt összértéke 8.000 lej volt.

- Falunapok keretében (2010-
2014 között) voltak ügyességi, 
tájékozódási versenyek, bicikliver-
seny, zsákbafutás, arcfestés, légvár, 
stb.

- Mikulás-járás volt néhányszor a 
kultúrházban, ahol a gyermekek 
ijedten fürkészték a fehér szakállú 
Mikulást, aki mindenkit megaján-
dékozott

Ifjúsági rendezvények
- Farsangtemetés: Három alkalommal sikerült (2010, 2011, 2012) télűző 

farsangtemetést és felvonulást szervezni. Alszegből indultak, általában 30 
maskarás kísérte utolsó útjára a gondosan felöltöztetett Illést. A mérlegház-
nál, az Emlékoszlopnál, illetve a Templomtéren folyt a mulatság és Illés tora. 
Mindenki mulatott, farsangolt annak 
rendje s módja szerint. Nem volt 
hiány a sirató asszonyok jajgatá-
sából, a Rompáca Tv felvételeiből, 
valamint a szebbnél szebb jelmezek 
sorából: lószán és fogatos, szószóló 
és cigányasszony, púpos és mikulás, 
menyasszony és vőlegény, pap, kán-
tor és a gyászoló tömeg, na meg a 
taligakerék és a járom.
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Kétnapos kirándulás 
- 2011. július 30-31. dél-erdélyi körút, úticélok: Farkaslaka, Marosvásárhely, 

Tordai sóbánya, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Alvinc (szállás), Nagyenyed, 
Segesvár (42 fő vett részt)

- 2012. júl. 28-29. szászföldi körúton vett részt 50 személy, nemzeti emlékhe-
lyeket, történelmi-kulturális szempontból fontos településeket érintett (Fehé-
regyháza, Segesvár, Medgyes, Nagyszeben,Transzfogaras, Bâlea-tó, Brassó).

- 2013. júl. 27-28. Tordai-hasadék, Torockó, Kolozsvár (szállás), Marosvásár-
hely (víkendtelep), 51 személy részvételével. Mindhárom kirándulás pályázati 
forrásból valósulhatott meg.

- Szent István-vetélkedőre a falu-
napok keretében került sor 5 év-
ben (2010-ben a kultúrházban, 
2011-ben a tanösvény mentén, 
2012-2014 a Nyíresben). Minden 
alkalommal 30-40 gyermek, fiatal 
vett részt csapatverseny formájá-
ban, történelmi-irodalmi felkészült-
ségüket, ügyességi, tájékozódási 
képességüket mérhették össze.

Felnőtt programok
- Bálok szervezése: farsangi kosaras 

bál, húsvéti bál, Szent István-bál, 
házasember szüreti bál.

- Kulturális rendezvények (far-
sangtemetés, színjátszó találkozók), 
megemlékezések szervezése (Már-
cius 15., faluégés, évfordulók – pl. 
templomépítés 500 éves évfordulója, 
stb.)

Időseknek szóló rendezvények
- Idősnapi kirándulást 9 alkalommal szerveztünk:

o 2011. október 29. Szentdomokos (Márton Áron Múzeum)-Gyergyószárhegy 
(Lázár-kastély)-Ditró-Gyergyószentmiklós-Gyilkos-tó-Békási-szoros-Bé-
kási-vízgyűjtő, 33 fő
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o 2012. okt. 27. Homoródfürdő-Szé-
kelyudvarhely-Farkaslaka-Ko-
rond-Parajd-Szováta-Parajd-Bu-
csin-tető-Gyergyóalfalu-Marosfő, 
47 fő

o 2013 .  okt .  26 .  Seges -
vár-Medgyes-Balázsfalva-Gyu-
lafehérvár, 48 fő, az 500 éves 
jubileum nyitó zarándoklata

o 2014. okt. 25. Brassó (Feke-
te-templom)-Gelence-Kézdivá-
sárhely - Nyerges-tető, 70 fő, 
jubileum zárórendezvénye

o 2015. okt. 31. Szent Anna-tó-Tör-
csvár (Bran-kastély)-Zer-
nyest-Sepsiszentgyörgy, 47 fő

o 2016. okt. 8. Gyulafehérvár – 
Márton Áron újratemetése után, 
82 fő 

o 2017. okt. 28. Farkaslaka-Maros-
vásárhely (állatkert)-Marosszent-
györgy (plébánia és kármelita 
kolostor), 56 fő

o 2018. okt. 27. Sepsiszent-
györgy-Brassó-Sinaia (Peles-kas-
tély), 81 fő

o 2019. okt. 26. Segesvár – Berethalom – Prázsmár – Sepsiszentgyörgy, 85 fő 
Kirándulásaink pályázati és egyéni támogatásokból valósultak meg.

- Szeretetmorzsa akciót indítottunk 2015-ben, elsősorban azért, hogy idős, 
egyedülélő vagy szépkorú falus-
társainkat felkeressük karácsony 
előtt, advent utolsó vasárnapján. 
Tapasztaltuk az örömet, a megha-
tódottságot; láttuk az örömköny-
nyeket, és több helyen a betegsé-
get, szenvedést, a nélkülözést és az 
egyedüllétet. Minden évben (2015, 
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2016, 2017, 2018) 60 csomagot ké-
szítettünk tartós élelmiszerből és 
ajándékból. Cégek támogatásából 
és magánfelajánlásokból tudtuk 
megvalósítani.

- Mesélő múlt elnevezésű progra-
mot 2017-ben kezdtük el, melynek 
célja, hogy az idősebb generáció 
régi történeteket, eseményeket 
idézzen fel falunk életéből, hogy ezek ne merüljenek feledésbe. A téma 
változó volt: a világháborúk, majd 
a faluégés és menekülés, s az azt 
követő újrakezdési időszak kom-
munizmus, stb. Előkerült egy régi 
fénykép is, amely 1944. augusztus 
utolsó napjaiban készült a Ráczok 
szerében, akkor még „békeidő” volt 
a faluban: asszonyok és gyerekek 
vannak a képen, a férfiak háború-
ba voltak. A történetek mesélése mellett néhány régi nótát is elénekeltek. 
Akik meséltek: vitéz Orbán Ferenc, Csáki József, Sipos Antal, Kovács Antal, 
Bilibok (Boros) Imre, Sipos Rudolf, id. Bálint János, Rácz Tibor, Bilibok Ká-
roly, id. Erőss Antal, id. Máté József, özv. Szőgyör Gyuláné, özv. Antal Elekné, 
Szőgyör Gábor, Antal Péter, Izsák Imre és Ágnes, Szakálli Ildikó. Mindhárom 
alkalommal Kósa Antal volt a vendéglátó.

Kulturális programok
- Nőnapi köszöntés, március 8. alkal-

mából a szentmise után köszöntővel 
és virággal ünnepeltük a nőket.

- Március 15-i ünnepséget 2010 óta 
az ünnephez közelebb eső vasár-
napon szervezzük, hogy aki akar, 
tudjon a közösségben ünnepelni. A 
szentmise után az Emlékoszlopig 
vonulnak, ahol a megemlékezés és 
koszorúzás zajlik. Utóbbi 2 évben a 
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Csíkszentsimoni Fúvószenekar teszi 
még hangulatosabbá az ünnepséget.

- Szent István Napok kulturális ren-
dezvényt 2010-2014 között szer-
veztünk, 5 év alatt több meghívott 
is fellépett a szabadtéri színpadon 
(2010-ben 3+2 együttes, 2011-ben 
Bojtorján, 2012-ben Kerozin, 
2013-ban Transylmania, Insect, 
2014-ben NEOTON Familia, Antal 
Tibor és a Heveder zenekar). 

- 2015-től már nem szerveztünk fa-
lunapi rendezvényt.

- Színjátszó Találkozót szerveztünk: 
2010-ben, 2012-ben, 2014-ben, 
2016-ban, 2018-ban. Minden máso-
dik évben felváltva volt Ajnádon és 
Vacsárcsiban, a rendezvényeket pá-
lyázati pénzekből tudtuk szervezni.

Nemzeti/közösségi és egyházi 
évfordulókról való megemlé-
kezés
- Templomépítés 500. évfordulójá-

ról 2014-ben emlékeztünk meg. A 
fél évszázados évfordulóra egész 
éves programtervezettel készültünk. 
A Szent István-búcsút megelőző-
en felújítási munkálatok folytak a 
templomban, így augusztus 20-án, 
a búcsús szentmisén dr. Jakubinyi 
György érsek úr megáldotta a fel-
újított templomot és az elhelyezett 
emléktáblát. Az esemény kulturális 
szempontból is kiemelkedő volt: 
megjelent a falumonográfia, em-
lékplakett Bartis Mártonról, aug. 
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16-án a Nyíresben koncertet tartott 
a Neoton Familia Sztárjai, sportren-
dezvények/versenyek voltak. Erre 
az alkalomra készült el a szabadtéri 
színpad és a nagy híd az iskolán 
hátul.

- Faluégés és az ajnádi front 
évfordulójára (1944. szeptember 
7-8.) évente emlékezünk szeptember 
első hétvégéjén: Varjadorján és 
Tekerőben. Sikerült a hősöknek, 
áldozatoknak emlékhelyet 
kialakítani.

- Az újraállított 12 honvédkereszt 
és egy II. világháborús emlékmű 
szentelésére került sor 2015. szep-
tember 5-én Varjadorján. Egy év 
előkészületi munka eredményeként 
egy nagyon szép megemlékező ün-
nepségnek lehettek részesei a mint-
egy 160 fős keresztalja. Reggel 10 
órakor gyülekeztek az ajnádiak, a 
vendégek és meghívottak, hogy szer-
vezetten traktorokkal és terepjárók-
kal a Rén keresztül kimehessenek 
Varjadorjára az Aladár-keresztjéig. 
Az utolsó 100 métert keresztaljába 
rendeződve gyalog tették meg, majd 
részt vettek az ünnepi szentmisén. 
Az ajnádi front feltérképezését 
szakmailag a Magyar Honvédel-
mi Minisztérium támogatta, hiszen 
meghívásunkra április13-án had-
történészekből álló kutatócsoport 
járt itt. 

- 2015. november 15-én, a vasárnapi 
szentmise után került megáldásra 
a templomtéren felállított új ke-
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resztet. A nagykereszt az 1944. szeptember 9-én félig elégett kereszt helyére 
került vissza, ugyanis a faluégéskor csodálatos módon fele a keresztnek és a 
Krisztus-korpusznak megmaradt, nem égett el. Vitéz Orbán Ferenc indítvá-
nyozására a Szervezet újraállíttatta a keresztet, így visszakerült az ősi, közel 
300 éves tízeskeresztfa helyére.

- Papjaink emlékére: elhelyeztünk három emlékplakettet, a múlt században 
hosszú időt szolgáló 3 plébánosunk tiszteletére. Gábosi Dénes 1911-1931 
között, Soó Dénes 1932-1964 között, Csutak László 1964-1995 között 
szolgált közösségünkben. A táblák a Szent István Szervezet és a Plébánia 
kezdeményezésére készültek el. 

Múltra való emlékezés
- Emlékoszlop felújítása, Gulág-táb-

la elhelyezése (2017. március): 
Magyarország kormánya a 2015-
2016-os évet Gulág-emlékévnek 
nyilvánította, melynek keretében a 
II. világháború idején elhurcoltakra 
és politikai foglyokra emlékeztek a 
Kárpát-medencében. Ennek a prog-
ramnak köszönhetően, pályázati 
úton sikerült felújítani az 1927-ben 
állított ajnádi emlékoszlopot, illetve 
elhelyezni az orosz fogságba veszett 
12 falubeli névsorát. A munkálatokat 
kivitelezte Dóczy András csíksom-
lyói szobrászművész és csapata.

- Kálvária keresztjeinek újraál-
lítása - 2012. szeptember 16-án, 
vasárnap az ünnepi szentmise után 
a mindenszentek litániáját énekelve 
keresztaljával levonultunk a Nyíres 
melletti részre, ahol 1933-1948 között állt (és az 1800-as évek végén már 
meglévő) a 15 stációs ajnádi Kálvária. 

- Szent István-díj: A Szervezet vezetőtanácsa 2011 januárjában megalapította 
a csíkajnádi Szent István-díjat. Ettől az évtől olyan embereket díjazott, akik 
a falu életében jelentős szerepet vállalnak/vállaltak, több éven keresztül szol-
gálják a közösség javát. A díjat évente egy kiemelkedő személyiség kaphatja 
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meg a falunapok alkalmával. 2011-ben a sokévi oktatói-nevelői, közműve-
lődési munkájáért Bíró László és néhai Bíró Anna tanítóházaspár kapta.

- 2012-ben vitéz Orbán Ferenc kapta a kitüntetést, aki hősiességével, a szülőföld 
iránti ragaszkodással érdemelte ki. A “taplocai jézusfaragó ember” – ahogy 
nevezték kő- és fafaragó művész is, a Bilibok-tetői csata utolsó élő tanúja. 

- 2013-ban Lukács Irma nyug. tanítónő kapta a díjat, aki 29 évet tanított Aj-
nádon. A tanítónő meghatódva köszönte meg a díjat, majd a volt tanítványok, 
szülők köszöntötték.

- 2014-ben Bilibok (Boros) Imre lett a díjazott, mint szószóló, gazda, aki 41 
év alatt 213 lakodalomat vezetett le, de mai napig a temetőben halottat is 
búcsúztat. Ő volt, aki 1944-ben, 9 éves gyermekként verssel búcsúztatta a 
bevonuló honvédeket az Emlékoszlopnál tartott búcsúztatón. 

- 2015-ben két nyolcgyermekes édesanya: özv. Pécsi Anna és Sipos Emma/
családja kapta a díjat.

- 2016-ban azok a házaspárok vol-
tak, akik 50 éve vagy annál több 
ideje házasok. Így köszöntöttünk 
7 házaspárt: a 63 éve házas Sipos 
Antalt és Juliannát; az 54 éve házas 
Kósa Gergelyt és Erzsébetet; az 52 
éve házas Jánó Jánost és Terézt; 
az 50 éve házas: Bilibok Károlyt és 
Máriát, Erőss Antalt és Máriát, id. 
Máté Józsefet és Erzsébetet, Vasla-
ban Jánost és Annát.

Régi közösségi csoportkép
- Előkerült egy - 1942. júniusában készült – régi csoportkép, melyet a temp-

lomtéren készítettek. Innen jött az ötlet, hogy készítsünk egy jelenkori 
csoportképet is, így 2016. március 27-én, húsvétvasárnapi szentmise után 
elkészült a csoportkép.
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- Bartis Márton emlékére: 2014. augusztus 14-én emlékplakett-avatásra 
került sor a fiatalon elhunyt Bartis Márton emlékére. Marci barátunk a köz-
ségi ifjúsági életben kiemelkedő szerepet vállalt, s mivel Szentmihályon van 
a sírja, ezért állítottunk emléket az iskolánál.

Turizmus
- Rompáca tanösvény bemutató-in-

formációs tábláit 2011 áprilisában 
helyeztük ki, amelyek végigvezetik 
a túrázókat a Csíki-medence első 
ilyen jellegű tanösvényén. Rompáca 
patakának elővilágát, vízhasználatát, 
a falu hagyományos gazdálkodási 
módjait, építészeti jellegzetessé-
geit mutatja be, megfejtendő/já-
tékos feladványokat tartalmaz. A 
Tanösvény hossza közel 4 km, az 
eligazító táblák száma 6. Ajánljuk a túraösvény bejárását mindannyiuknak, 
várjuk szeretettel a túrázni, kikapcsolódni vágyókat! Fedezzük fel Ajnád 
egyik legszebb természeti értékét, a Rompáca-patak völgyét! Partner volt a 
Pogány-havas Kistérség.

Környezet
- Földnapi szemétszedés: Föld napja (április 22.) körül szerveztünk minden 

évben szemétszedést, ami elsősorban a patakok, borvizek, utak megtakarítását 
jelentették. Évről évre nő a szemét mennyisége, sajnos. Partnerszervezet az 
Önkéntes Tűzoltók Egyesülete.

Gyűjtések
- Helynevek gyűjtése: A pályázat célja volt a lakóhelyünk és környékének 

helynévtörténeti kutatása, helyneveink/falurészek, szerek, dűlők, patakok, 
hegyek, dombok, hidak, stb. neveinek/ gyűjtése és magyarázata.

- Fotópályázat keretében régi fotókat kellett gyűjteni vagy jelenlegi fotókat bemutatni
- Családstatisztika felújtása 2014-ben: A Plébánia és a Szent István Szer-

vezet kezdeményezte az ajnádi családstatisztika megújítását a jubileumi 
évben. Ennek összesítése nyomán a következő a helyzet: jelenleg a falu-
ban 302 házszám van (286 Ajnád, 3 Bundák, 13 Ré – lóvészi számozással), 
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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. 

- Az adatgyűjtést önkénteseink segítették.

Visszatekintő újság
- 2011-ben indítottuk el a faluúj-

ságot Visszatekintő címmel, 10 
lapszám jelent meg, általában 400 
példányban. Címéből is adódik, hogy 
év végén jelenik meg, visszatekintve 
az adott évre, eseményekre, 
statisztikákra, stb.

- www.csikajnad.ro honlap: 2010. 
április 8-án publikáltuk az ajnádi 
honlapon az első cikkeket. Azóta 
heti rendszerességgel kerültek fel 
képek, beszámolók, később pedig 
rövid hírek formájában közöltük a 
születéseket, házasságkötéseket és 
elhalálozásokat. Ez idő alatt össze-
sen 801 közlési anyag és többszáz 
kép került fel a honlapra. Akik ezt 
a munkát segítették: 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, Bogos Róbert és Szőgyör Zoltán szerkesztők)

A Szervezetnek van aktív Facebook oldala, 1100 követővel. Mind a honlap, 
mind a facebook jó eszköz arra, hogy a helyiek és elszármazottak egyaránt érte-
süljenek a közösségi életről, programokról.

Csíkajnád 500 éve falumonográfia
- 2014-ben jelent meg az ajnádi monográfia Csíkajnád 500 éve címmel, melyet 

az ünnepi rendezvények keretében augusztus 15-én mutatott be a szerző, Bogos 
Róbert. A kemény kötéses könyv Ajnád történelmét, földrajzi adottságait, 
néprajzi és művelődési értékeit, a Csíkszentmihály-Ajnád egyházközség 




