
 

 

  

A Szent István Szervezet 2019. évi kiadványa, X. évfolyam, Csíkajnád 

V i s s z a t e k i n t ő  
ADVENT ÉS KARÁCSONY A KERESZTÉNY EMBER ÉLETÉBEN 

 

A teremtés koronáját, az embert Isten értelemmel és szabad akarattal 

ruházta fel. Értelmével tudatára ébred az ember, hogy szabadon dönthet, választhat jó és 

rossz között. Ezt  a választási lehetőséget meg kell őriznie és értelmét gazdagítania kell, 

hogy boldog legyen. Ezen adottságaink magukkal hozzák a felelősséget. Már a földi 

életben jutalomban vagy büntetésben részesülök. Meg kell őriznem a szabad döntés 

lehetőségét és látnom kell a jó utat. Művelem magam minden területen és edzem 

akaratomat. Erre köteles vagyok - értelmem használata óta. Ámítás és hazugság, hogy 

nem tőlem függnek az események. Hazugság, hogy nem tehetek semmit. Csak a 

felelősség tagadása, hogy minden mindegy. Az első emberpár, Ádám és Éva személye-   

. sen döntött Isten parancsainak megszegése mellett. Noé személyesen döntött arról, hogy felépíti saját és családja 

megmentésére a bárkát. Mózes személyesen választotta Isten és népe szolgálatát. Az engedelmes Krisztus nyilatkozik: 

"Eljöttem  Atyám, hogy akaratodat teljesítsem... Kiüresítem a szenvedések kelyhét..." Valóságos Isten és valóságos 

ember. Kiengeszteli Istent és üdvözíti az emberiséget. Meghív, hogy kövessük példáját: Kövessetek engem! Nem 

erőszakoskodik. Akik visszautasitják, azoktól szomorúan elmegy. Amikor Szamaria vidékéről kiutasítják, nem tesz 

szemrehányást, csak elmegy. Tanítványai szava ellenére nem adja fel: visszatér, mert őket is meg akarja menteni. Aki 

beengedi házába, ahhoz betér. A vámos Lévinek bűneit megbocsátja és tanítványává fogadja. 

Jézus Krisztus ajándékot ad mindenkinek. Erőt ajánl fel, járni az utat születésemtől halálomig. Felemel a 

bűnből, csak Ő tud felemelni és a Célhoz vezetni. Csak Ő tud fényt gyújtani életembe. Szeretettel kopog.... vár... hív.... 

aggódik értem. 

Adventem legyen az imádkozás, tevékeny készülődés, bűnbánat  ideje. Rövid a négy hét a Megváltó 

érkezésére felkészülni. Annyi tennivaló van. Annyi mulasztást kell pótolni. Istennel és emberekkel kibékülni. Hitben 

erősödni. A megtett utat leellenőrizni: Mennyi ítéletet kiálló kincset gyűjtöttem eddig? 

Az úton haladok: adventtől karácsonyig, születésemtől halálomig. Válasszak szabadon, tudatosan, 

felelősen. Válasszak szabadon, örömmel, szeretettel. Minél közelebb a megérkezés reménye, annál nagyobb a 

találkozás öröme. Hálás szívvel élem meg Istenem ajándékait. A lehetőséget, hogy élek: megismerhetem Istenemet. A 

segítséget, mellyel küzdhetek üdvösségemért. A felismerésért, hogy  megtartva szabadságomat és elfogadva segítségét  

elérkezek az örök karácsonyra. Ősi himnuszunk felhívása:  

 

Űzd el a bamba álmokat, Nagy, hosszú úton jön feléd, 

szítsd fel parányi mécsesed, szerelme űzi lépteit. 

szedd rendbe kis lakásodat, Hozza neked testvér szívét, 

a drága Vendég közeleg. te is készítsd kincseid. 

 

 Ó Bölcsesség, ó Ádonáj, 

 az éj sötétje fojtogat. 

 Ajtónk, karunk kitárva vár, 

 ne késlekedj már sokat. 

 

Tankó Szilveszter, plébános 

 

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



 

  

2. oldal 

Beszámoló a 2019-es év eseményeiről, rendezvényeiről 

 

Tatárbetörés (1694) – „funesta tragedia” (gyászos tragédia) 

325 évvel ezelőtt, 1694. február 13-án éjjel megtámadták a tatárok Szentmihály községet, az embereket 

házaikban álmukban lepték meg felégetve a falu nagy részét, a plébánia és iskola megsemmisült, a templom egy része 

leégett és Czibrefalva elpusztult. Körülbelül 350 tatár vett részt ebben a támadásban (Moldvában tartózkodó bucsáki-

krími tatárok voltak), virradatkor elvonultak a zsákmánnyal és a rabszíjra vont községi emberekkel. 

Akkor még senki nem sejtette, hogy ez egy felderítő előőrs volt, harmadnapra február 15-én fényes nappal bevonult a 

tatár sereg, mely egész Csíkot pusztította. Cserei Mihály (szül. Csíkrákos, 1667) csíki királybíró, történetíró Erdély 

históriája című munkájában írja: „Harmadnap múlva fényes nappal a tatár tábor egészlen bejöve, voltak közel 

tizenkétezren és széltiben fogván Csíkot, egész estig a falukot égetik, praedálák, rablák éppen Szentkirályig, s 

egynéhány ezer rabbal, számtalan praedával békivel visszamenének” 

Az 1694-es tatárjárást gyászos tragédiának nevezi Losteiner Leonárd csíksomlyói ferences szerzetes, 

történetíró Krónika című kéziratos könyvében. Szentmihály községet érte a legnagyobb veszteség: „elhurcoltatott  

P. Szépvízi Kovács Pál szentmihályi plébános 1000 hívőjével, úgyhogy a népes parochián csak hét lélek menekült 

meg.” (Losteiner L.) Néhány csíki előkelő családot kiváltottak a fogságból (Endes, Bors, Sándor családokat), de az 

elhurcoltak nagy része a tatár rabságban halt meg, a szentmihályi plébános is 1699-ben. 
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A nemes Sándor család (Mihály és János) a szabadulásért hálából újjáépíttette a 

templom tornyát (1715-ben így nyeri el mai formáját) és helyreállítják az épületet. 

Az 1687-ben öntött nagyharang túlélte a pusztítást, azt nem vitték el, így vissza 

tudták tenni a toronyba. Ekkor írták fel a toronyba „SanCtI LaDIslaV RegIs – 

1715” (ami a Szent László király-tiszteletről tesz tanúságot). 

A tatárbetörések hősáldozatainak emlékére 2008-ban állítottak kopjafát, 

felirata: „Nem tud róluk a nagy világ, hőstettükről nem beszélnek.” (Kányádi 

Sándor: Nyergestető). Állíttatta: Sándor Ákos. (Forrás: Bogos Róbert: Csíkajnád 

500 éve, 2014) 

       A tatárbetörés 325. évfordulójára való megemlékezés 2019. február 10-

én, vasárnap a volt csíkszentmihályi műemléktemplomban, és koszorúzás a 

kopjafánál. 

Nőnapi köszöntés 

Március 10-én, vasárnap a szentmise után 

köszöntővel és egy szál virággal köszöntötték a nőket a 

nőnap alkalmából a Szent István Szervezet és a helyi 

Önkéntes Tűzoltók Egyesületének tagjai. 

A ’48-as szabadsághősök emlékezete 

“Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság 

és egyetértés! 

Tisztelt Ünneplő Közösség! 

A napokban szerte a világon a magyar 

szabadságharcot és a márciusi ifjakat ünnepeljük. 

Tavaszi ünnep és emlékezés, az a március a megújulást, 

az újjászületés lehetőségét hordozta magában. Ilyen 

reménnyel harcoltak nemzettársaink különféle helyeken, 

itt Csíkban is. 

Viharos időket éltek meg elődeink, a szabadságért 

áldozták életüket, nem szavak szintjén, hanem a tettek 

által mutatkozott meg bátorságuk, kiállásuk. Viharos 

időket éltek meg elődeink a 20. században is a 

világháborúk borzalmai miatt, a sokféle elnyomás, 

ideológia, zsarnokság áldozataként. Viharos idők 

vannak a 21. században is, leszedetik a feliratokat, már 

a zászlóink sem lehetnek magukra. A márciusi ifjak           

. 
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példája bátorságra, helytállásra, kitartásra sarkall minden magyart, és az egyik tanulság talán az lehet, hogy építsük 

tovább közösségeinket, mert ezáltal erősíthetjük nemzetünket.” – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg az ünnepi 

rendezvényt Szőgyör Loránd, a szervező Szent István Szervezet elnöke. 

Ezt követően – az ajnádi ifjúság képviseletében – Sipos Zsolt a 12 pontot, Sipos Mónika Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal, Bilibok Melinda Kányádi Sándor: Nyergestető című versét mondta el. 

Ünnepi beszédet mondott Soós Zoltán konzul úr, Dobos László helyi alpolgármester. Az ünnepet idén is 

különlegesebbé tette a 84 éves Bilibok (Boros) Imre bácsi szavalata, aki 1944. március 15-én ugyanazon a helyen az 

Emlékoszlopnál elszavalta a Bátai ének a hősökről című versét. A hősök helytállásáról beszélt ft. Tankó Szilveszter 

plébános, aki vezette az értük mondott imádságot. 

Ezt követte a koszorúzás – koszorút helyeztek 

el Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusá-

nak nevében: Soós Zoltán konzul, Csíkszentmi-

hály Önkormányzata nevében: Izsák-Székely 

Lóránt és Dobos László, Csíkszentmihály-

Ajnád Közbirtokossága nevében: Ferencz Ernő 

és id. Máté József, az ajnádi egyháztanács 

nevében: ifj. Erőss Antal és Bogos Csaba, a 

Csíkajnádi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete 

nevében: Fénya-Szekeres Szabolcs és Antal        

. Ervin, az ajnádi Ifjúsági Egyesület nevében: Bilibok Melinda és 

Sipos Zsolt, a Szent István Szervezet nevében Bogos Róbert és 

Szőgyör Zoltán. 

Végezetül a nemzeti imát, a Himnuszt énekelték el az 

egybegyűltek. Az idei megemlékezés különlegessége is a 

Csíkszentsimoni Fúvószenekar közreműködése volt, akik zenéjük-

kel egy méltóságteljes megemlékezést kísértek. 

Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak és közreműködtek 

az ünnep szebbé tételéhez! 

Nagyböjti keresztút 

Az ajnádi kálvárián – nagyböjti vasárnapokon – délután 3 órától keresztutat végeztek a rózsafüzér-társulati 

tagok.  

Az ajnádi kálvária 

Az eredeti helyükre visszaállított stációkat 2012. szeptember 16-án szentelte fel Ft. Tankó Szilveszter 

plébános, az ajnádi hívek nagyszámú jelenlétében. A kereszteket 1933-ban állították elődeink, de sajnos 1948-ban a 

kommunisták eltávolíttatták; 64 évvel utána sikerült létrehozni – idős emberek elbeszélése alapján – a Szent István 

Szervezetnek a helyi közbirtokosság résztámogatásával. 

Legújabb kutatásaink alapján mondhatjuk, hogy 1933-ban (is) újraállították a kereszteket, hiszen ugyanott – 

a régi katonai térképek szerint – 1800-as évek elején létezett a kálvária. Vagyis falunk történetében 200 éve a kálvária, 

mint szakrális hely, ugyanazt a szerepet tölti be, az imádságnak a helye. 

 

Felelőtlen avargyújtogatások 

Március 24-én és 31-én, az ajnádi önkéntes tűzoltók egy erdei és 

egy mezei avartűzhöz kellett kivonuljanak. Mindkét esetben sikerült 

eloltani a tüzet, sajnos, március 31-én Szentilonában porig égett Bilibok 

Tibor csűre és szénája. A felelőtlen és felügyelet nélkül hagyott avarégetés, 

komoly károkat okozott. Köszönet a tűzoltóknak, önkénteseknek, akik 

részt vettek a tűzoltásokban. 
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In memoriam Bartis Márton (1977-2009) 

2019. március 31-én, vasárnap szentmisével és 

koszorúzással emlékeztünk meg a 10 éve, fiatalon 

elhunyt barátunkra, a közösségben is tevékeny fiatalra, 

Marcira. Emléke legyen áldott! 

Környezetünk és egészségünk érdekében 

A Szent István Szervezet, a Csíkajnádi 

Önkéntes Tűzoltók Egyesülete és a Csíkajnádi Ifjúsági 

Szervezet idén is Föld-napi szemétszedést szervezett 

(május 4-én), melynek keretében közel 100 nagy zsák 

szemét gyűlt össze, ennek nagy többsége pillepalack 

(flakon), másik része háztartásbeli szemét. Lehangoló 

volt helyenként a látvány, ami fogadott a Barakasza-, 

Rákos- és Fészed-patakok mentén, vagy éppen az utak 

mentén. 

A szemétszedésben 13 önkéntes dolgozott 5 

órán keresztül. Sajnos, ekkora szemét mennyiségek 

gyűlnek össze még mindig, mikor 2 hetente amúgyis 

elviszik a szemetet. 

 

      Saját környezetünkre, vizeinkre jobban kell vigyáz-

nunk! Mindenkinek köszönjük a ráfordított időt és 

munkát! A szemétszedést zsákokkal támogatta az Eco-

Csík Kft. Partnerünk volt a Csíkszentmihályi Önkor-

mányzat. 

Elsőáldozás 

Május 19-én, vasárnap az ünnepi szentmisén 

járult először szentáldozáshoz 5 gyermek az ajnádi 

templomban. Szép ünnep volt, ezúton is kívánjuk: 

tartsanak ki a jóban, Isten éltesse sokáig őket! 

Történelmi pápalátogatás 

 

Vártuk Ferenc pápát! 

Május 26-án, vasárnap du. 4 órától a 

kultúrházban levetítettük – Ferenc szentatyánk látogatá-

sára készülve – Egy hiteles ember (Ferenc pápa) című 

filmet. A film után rövid megbeszélés volt a pápalátoga-

táson való részvételről, tudnivalókról. 

 

Ferenc pápa hársfája 

Ferenc Szentatyánk csíksomlyói látogatásának 

tiszteletére és emlékére a csíkszentmihályi-ajnádi hívek 

ajándéka. Nagy szeretettel várjuk a Szentatyát! 

Csíkszentmihály, 2019. május 29. 
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Ferenc pápával Csíksomlyón 

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a 

szombati somlyói zarándoklaton, a pápalátogatáson. Külön 

köszönjük azoknak, akik a regisztrálásban, szervezésben, 

szállításban segítkeztek. Ajnádról közel 120 személy vett részt. 

Isten fizesse, a jó Isten áldja meg Ferenc pápánkat, hogy eljött 

közénk, hogy ebben az élményben részünk lehetett. 

Pünkösdi zarándoklat 

A hagyományos pünkösdi keresztalja Csíksomlyóra 

június 8-án, szombaton reggel 6.30-kor indult az ajnádi 

templomtérről, hogy a fél 1-kor kezdődő búcsús miséig 

beérjenek és elfoglalják a szokásos helyüket. 

Hála a jó Istennek és a csíksomlyói Szűzanyának, 

hogy június második szombatján, a pünkösdi fogadalmi 

búcsún is imádságos lelkülettel és méltósággal részt tudtunk 

venni az egyházközségi gyalogos zarándoklaton.  

Köszönjük mindenkinek a hozzáállását, áldozatát! 

 

Miniszteri látogatás 

Először járt miniszter községünkben, ezért mondhatjuk történelmi jellegű 

látogatásnak is a 2019. június 9-ei, pünkösdvasárnapi eseményt a csíkszentmihályi 

műemléktemplomban. Dr. Kásler Miklós miniszter, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának vezetője ünnepi szentmisén vett részt, majd megtekintette a 

templomot. A minisztert köszöntötte Tankó Szilveszter plébános, Izsák-Székely 

Lóránt polgármester (aki egy kisebb székelykaput adott ajándékként az Úz-völgyi 

események apropóján), valamint Bogos Róbert az egyházközség nevében 

megköszönte a magyar kormány eddigi hathatós támogatását, amelyekkel az egyházi 

épületek felújítását támogatták. Az ünnepi szentmisére elhozták Szent László-

ereklyéjét is, immár másodszor tisztelhettük a szentmihályi templomban. Szép 

pünkösdöt ünnepeltek a helyiek, vendégek és testvértelepülési küldöttségek. 

 
Kortárstalálkozók 

Június 15-én, 50 éves (1969-2019)  

kortárstalálkozóra került sor Csíkszentmihályon. 

Július 13-án, 40 éves (1979-2019) 

kortárstalálkozóra került sor Csíkszentmihályon. 

került sor Csíkszentmihályon 
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Szent Ilona-kápolna 

A Szent Ilona-kápolna engedélyeztetésének 

utolsó fázisaként június 27-én régészeti ásatás zajlott 

Szentilonában. Két régészeti (kutató)szelvényt 

nyitottak, mintavétel és egy régészeti szakvélemény 

elkészítése érdekében. Remélhetőleg – a 3 éves tervezési 

és engedélyezési munkával – tudjuk teljesíteni az 

országos bizottság által előírt követelményeket. 

Köszönjük mindenkinek az eddigi segítségét és 

bizalmát! 

 

65. házassági évforduló (vaslakodalom) 

2019. július 20-án az Orbán-találkozó 

szentmiséjén, a nagycsalád körében ünnepelte: Sipos 

Antal és Juliánna házasságkötésük 65. évfordulóját, 

1954-ben házasodtak össze az ajnádi templomban. 

Gratulálunk, Isten éltesse sokáig! 

Orbán-találkozó 

Idén július 20-án, szombaton tartották a 

hatodik Orbán-családtalálkozót Ajnádon. A találkozót 

idén a néhai Orbán Antal (1895-1966) ága szervezte 

meg, így az ajnádi földbirtokos volt a témája az 

összejövetelnek. Az ünnepség délután szentmisével 

kezdődött, amelyet Tankó Szilveszter plébános 

celebrált, ezt követően elkészült a hagyományos 

csoportkép. Az ünnepség a kultúrházban folytatódott 

Orbán Antal életének bemutatásával, a családfa-

kiegészítéssel, vacsorával és táncmulatsággal. 

A temetőben megkoszorúzták Orbán Antal sírját, akit 

1966-ban a szentmihályi temetőben temettek el (mivel 

csak 1971-től van temető Ajnádon), ezért 1977-ben 

engedéllyel exhumálták és az ajnádi családi sírba 

temették újra. A legidősebb résztvevő a 96 éves id. 

Orbán Ferenc, a legfiatalabb fél éves Bene Gábor (id. 

Orbán Imre unokája) volt, a legtávolabbról érkezők: 

Búzás Márton Oroszlányból; Ferencz Ernő, Szabó-Antal 

Emese, a Keresztes és Láng-Sipos család Budapestről. 

De hazatértek elszármazott rokonok Szatmárról, 

Szeredából, Gyimesből, Taplocáról, Szentmiklósról, 

Szentmihályról.  

Az idei családtalálkozón 72 személy vett részt. 

 

A szentilonai keresztnél 

Augusztus 18-án, Szent Ilona ünnepén a 

szentilonai kereszthez és kápolnahelyhez zarándokoltunk, 

imádkoztunk közösségünkért és az újjáépítendő 

kápolnáért. Beszámolót hallhatunk az eddigi 

munkálatokról, amelyek eredményeként várjuk az 

építkezéshez szükséges engedélyeket. Többen gyalog, 

rózsafüzért imádkozva jöttek ki. Köszönjük mindenkinek 

a részvételt, köszönjük a szállításba nyújtott segítséget 

Erős Ferencnek, Szőgyör Domokosnak és Fénya-

Szekeres Szabolcsnak. 
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Szent István-búcsú 

2019. augusztus 20-án, kedden államalapító királyunk és védőszentünk Szent István király ünnepén a búcsús 

mise d.e. 11 órakor kezdődött, melynek szónoka Ft. Ilyés Imre brassói segédlelkész volt. 

 

 

Egykori papjaink emlékére 

A Szent István-búcsú keretében megáldottak 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. 

Az elhangzott ünnepi beszédet az alábbiakban olvashatják: 

„Főtisztelendő Atyák, Ferences Testvérek, tisztelt Vendégek és kedves ajnádi Hívek! 

Most a búcsús szentmise után megáldásra kerül három emléktábla, a múlt században hosszú időket szolgáló 3 

plébánosunk fényképével és adataival. 

Röviden róluk: 

 

Gábosi Dénes plébános 1879-ben született Kászonimpéren, Csíksomlyón tanult a Gimnáziumban, Gyulafehérváron 

szentelték pappá.Gyimesközéplok első plébánosa volt 1905-től (akkor lett önálló plébánia Középlok), majd Delnén 

szolgált. 1911-ben helyezte gróf Majláth Gusztáv Károly püspök egyházközségünkbe. Olvastam a régi 

jegyzőkönyvekben, hogy milyen lelkesedéssel és örömmel fogadták a hívek a 32 éves fiatal lelkipásztort. 20 évet 

szolgált, 1931-ben agyvérzésben halt meg, 52 évet élt.  

Az ő idejében állították a réi haranglábat 1911-ben, ez a régi fotó látszik az emléktáblán, mert ez az egyetlen fenmaradt 

fénykép róla. 

 

Soó Dénes plébános 1890-ben született Székelybethlenfalván, Udvarhelyen végezte a Gimnáziumot, Gyulafehérváron 

pappá szentelték, majd az I. világháborúban tábori lelkész volt. Szentdemeteren plébános, ahol plébániát építtetett. 

1932-ben helyezték egyházközségünkbe, ahol 32 évet szolgált, 74 éves korában hunyt el. 

 

Csutak László plébános 1919-ben született Csíkszentgyörgyön, gimnáziumot Budapesten végezte, Kolozsváron kezdte 

szolgálatát, ahol a kommunisták koholt vádak miatt 1954-’60 között a szamosújvári börtönbe zárták, majd 4 évig a 

Duna Deltában kényszerlakhelyen volt fogoly.1964-ben szabadult, Márton Áron püspök egyházközségünkbe helyezte, 

ahol 31 évig egyszerűségben, alázattal szolgálta híveit. 1995-ben 76 évesen hunyt el. 

Három papi életút: Gábosi Dénes az I. világháború idején, Soó Dénes a II. világháborúban, mindketten 

menekültek híveikkel együtt és a háborúk után visszatértek. Csutak atya pedig a kommunizmusban szintén nehéz 

időszakokat élt meg, sokszor hatósági zaklatásoknak volt áldozata. Mindhárman a szentmihályi templomkertben 

vannak eltemetve, de ezek a táblák itt Ajnádon közelebb hozzák emléküket, és ezzel tisztelgünk emlékük, szolgálatuk 

előtt, ahogy szokták mondani hárman majdnem egy évszázadot szolgáltak itt nálunk. 

A táblák a Szent István Szervezet és a Plébánia kezdeményezésére  készültek el, összértékük 3500 lej, három 

támogató vállalta a három tábla költségét: Szőgyör Loránd és családja, Kósa Antal és Bilibok Jolán, valamint Bilibok 

Antal. Isten fizesse a támogatást és a segítséget!”  

 

Bogos Róbert, 2019. augusztus 20. 
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Mesélő múlt 

Szeptember 6-án, pénteken délután 3. alka-

lommal szerveztük meg a Mesélő múlt elnevezésű 

programot, melynek célja, hogy az idősebb generáció 

régi történeteket, eseményeket idézzen fel falunk 

életéből, hogy ezek ne merüljenek feledésbe. A téma 

elsősorban a II. világháború okozta faluégés és 

menekülés, s az azt követő újrakezdési időszak volt. 

A történetek mesélése mellett néhány régi nótát is 

elénekeltek. Akik meséltek: vitéz Orbán Ferenc, 

Csáki József, Sipos Antal, Bilibok (Boros) Imre,          

.  

Megemlékezés a faluégés 75. évfordulóján 

Szeptember 7-én, szombaton a faluégés és a világ-

háborús harcok 75. évfordulóján megemlékezést tartottunk a 

varjadorjai emlékműnél. Elsőként a történelmi eseményekről (a 

frontról és a faluégés körülményeiről, menekülésről) beszélt 

Bogos Róbert, majd Tankó Szilveszter plébános vezette az 

imádságot. Bilibok (Boros) Imre verset mondott, majd a himnu-

szokat énekeltük el. Koszorút helyeztek el a helyi önkéntes 

tűzoltók, a helyi önkormányzat, közbirtokosság, egyháztanács és  

Sipos Rudolf, id. Bálint János, id. Erőss Antal, id. Máté József, özv. Szőgyör Gyuláné, özv. Antal Elekné, Szőgyör 

Gábor, Antal Péter. Köszönjük a házigazdának, Kósa Antalnak a vendéglátást. 

 

a Szent István Szervezet. Ugyanakkor megemlékeztünk Szakálli Aladárról is, aki ott a közelben vesztette életét     

1945. március 24-én, felrobbanó akna miatt, alig 17 évesen. 

Sikeresen pályáztak önkéntes tűzoltóink 

2019. szeptember 28-án szombaton került sor a csíkajnádi tűzoltószertárban a Hargita Megye Tanácsa által 

támogatott eszközök és felszerelések átadására a Csíkajnádi Önkéntes Tűzoltóknak. Immáron negyedszer pályázott 

sikeresen az egyesület és ezáltal minden önkéntes tag rendelkezik tűzvédelmi ruhával és felszereléssel. 

Az idén Hargita Megye Tanácsa 7500 lejjel támogatta három pár csizma, 4 védőkesztyű, egy bevetésre alkalmas ruha 

és egy áramfejlesztő vásárlását a tűzoltó egyesületeknek szánt program Védő felszerelések vásárlása az Önkéntes 

Tűzoltóknak című pályázat segítségével. Dobos László Csíkszentmihály alpolgármestere köszöntötte az 

egybegyűlteket, majd átadta az ajnádi tűzoltóknak a felszereléseket. Szőgyör Domokos alparancsnok megköszönte a 

megyei tanács támogatását, illetve köszönetet mondott a Csíkszentmihályi Közbirtokosságnak is a támogatásért. Nagy 

örömükre szolgál, hogy az idén is sikerült vásárolni eszközöket, ruhákat, hiszen munkájukat elősegíti a megfelelő 

eszközállomány, biztonságot jelent a megfelelő ruházat. (Szőgyör Domokos) 
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Száz éve született Csutak László plébános   

Ünnepi szentmise keretében emlékeztünk meg a 100 éve született Csutak László egykori plébánosunkról, 

aki 31 évet szolgált az egyházközségünkben (1964-től haláláig 1995-ig). Emléke legyen áldott! 

 A szabadság ügyének áldozata volt, börtönviselt, egyházáért, hitéért, híveiért mindig kiállt. 31 éven keresztül 

volt Csutak László, Csíkszentmihály-Ajnád plébánosa. 1919. október 19-én született többgyermekes családból, 

Csíkszentgyörgyön. 

Idősek hétvégéje (okt. 26-27.) 

9. Idősnapi kirándulás 

Október 26-án, szombaton 85 fő (2 autó-

busz) részvételével zajlott a kilencedik alkalommal 

megszervezett idősnapi kirándulás. Az idei útvonal 

Csíkajnád – Segesvár – Berethalom – Prázsmár – 

Sepsiszentgyörgy – Ajnád volt. 

Berethalom és környéke lenyűgözte 

szépségével, a szőlőteraszok, szász épületek 

látványával a résztvevőket. Az 1490-ben épült 

erődtemplom egykor katolikus volt, majd a 16. 

századtól a reformáció idején evangélikus szász 

templom lett. 

 

Prázsmáron megtekintettük a templomerődöt, amely a német lovagrend uralma alatt, 13. században épült, 

1425-ben bővítették. 272 lakó- és tárolócella található házszám szerint. Világörökség része. 

 A kiránduláson immár hagyományosan közösen ebédeltünk a sepsiszetngyörgyi Kolcza étteremben. 

Köszönjük az anyagi támogatást a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak, Szent István 

Szervezetnek és Tankó Szilveszter plébánosnak. Örültünk, hogy legalább egy napot közösségileg is el tudtunk tölteni, 

reméljük, a kiránduláson idén is mindenki talált kedvére valót. 

Idősek ünnepe a templomban és a kultúrházban folytatódott, Vasárnap a templomban a szentmise keretében 

köszöntötte az időseket Tankó Szilveszter plébános, Sipos Zsolt verset szavalt, majd a kultúrházban a helyi és megyei 

Önkormányzat képviselői köszöntötték az egybegyűlteket. Az ünnepi műsort és ebédet a 65 éven felülieknek a 

Csíkszentmihályi Önkormányzat és a Csíkszentmihály-Ajnád Közbirtokosság szervezte meg. 

 Iskolái: elemi iskola – Csíkszentgyörgy és Csíkszereda, gimnázium – Budapest, 

teológia – Gyulafehérvár, Szeged és Kolozsvár. 

 Pappászentelése: 1944. május 18. – Márton Áron püspök – kolozsvári Szent Mihály 

templom. 

 Papi állomáshelyei: Kézdiszentkereszt, Kolozsvár – segédlelkész (1946-1952), 

Marosillye (1952-1954) – plébános. 

Letartóztatása: 1954-ben letartóztatták, 1956. március 19-én elítélték, ő 6 év börtönt 

kapott. Amikor letelt a büntetés, a Bărăgani-ba szállították egy félig földbe ásott, 

zsúpfedeles vályogkunyhóba. Itt újabb 2 évet töltött, ez volt az ún. “adminisztrációs” 

fogvatartás. Kapott 20 ár földet, ahol veteményezett és kukoricát termelt. Márton 

püspök is segítette. Egy kecskét tartott, mert a kecsketej tüdőbetegségét gyógyította. 

  1964-ben szabadult, Márton püspök Csíkszentmihály-Ajnád plébánosává nevezte ki. 

 1994-ben itt ünnepelhette aranymiséjét. 

 Hűséges papi szolgálatát az egyik legnagyobb papi kitüntetéssel jutalmazták: pápai káplán címmel. 

 1995. április 3-án hunyt el. Hívei kérésére Jakubinyi György érsek a szentmihályi templomkertben temette el. 

 

December 1-jétől kezdődően az adventi vasárnapokon délután 5 órától ünnepélyes gyertyagyújtásokat tartunk. 
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10 éves a Szent István Szervezet 

2019. november 17-én, vasárnap ünnepi hálaadó 

szentmisével kezdődött a SzISz működésének 10. éves 

születésnapi rendezvénye. Ezt követően a kultúrházban a 

vezetőség vetített-képes beszámolót, visszatekintést tartott 

a jelenlevőknek, majd ünnepi koncertet adott a Codex 

régizene együttes, valamint megszelték a 170 szeletes 

születésnapi tortát is. A 10 éves szervezetet az Ifjúsági 

Egyesület tagjai köszöntötték, a faluközösség nevében 

Izsák Imre értékelte és megköszönte a 10 éves 

tevékenységet. Este a Csíkszentgyörgyi Székely Góbék 

szórakoztatták az érdeklődőket. 

 Az alábbiakban az ünnepi beszédből olvashatnak részletet: 

„Tisztelt jelenlévők, kedves vendégek és ajnádiak! 

Nagy öröm számunkra, hogy ilyen alkalomból gyűltünk össze, ünnepeljük a 10 éves Szent István Szervezetet. Tíz év – 

talán a történelemben nem nagy idő, de az életünkben igen. Talán egy 5-600 éves falu történetében, nem hosszú idő, 

de egy civil szervezet működésében igen.  Ugyanis a 10 év alatt nem volt megszakítás, nem volt olyan váltás sem, 

amely eltért volna az eredeti elgondolástól, céltól: a közösségépítő/közösségért végzett munka volt a cél. Lehetetlen 

összefoglalni röviden az eltelt munkás éveket: a kiosztott szórólapokon olvasható – 91 rendezvény, 7 nagykoncert, 

könyvkiadás, újság- és honlap szerkesztés, 40 önkéntes segítő, 48 támogató, stb. Ezek statisztikai számok, ezekről 

könnyen lehet beszélni, de a számok mögött mennyi munka, törődés, nehézség, siker és kudarc, ami már az életünk 

részévé is vált, arról hosszabban kellene beszélnünk. 

Hogy miért érte meg a Szervezet, mindvégig aktívan a 10 évet? 

Elsősorban azért, mert olyan célokat követett, ami értéket közvetít az itt élők számára (vagyis közművelődési, 

közösségi, egyházi rendezvények, vagyis gyermek-ifjú-idős bárki magáénak érezhette ezeket a programokat). Fontos, 

hogy voltak mindig akik szervezzék, gondosan előkészítsék és lebonyolítsák. És támogassák anyagilag is. 

Másodsorban volt, akiknek szervezni, 10 év távlatában elmondhatjuk, jó közösségünk van itt Ajnádon és azt is, hogy 

jó dolog közösségben gondolkodni, és úgy élni, hogy tudod, ha baj van, számíthatsz a szomszédaidra, közösségedre. 

Tehát sokszor mozgatója volt a dolgoknak az is, hogy biztattak, értékelték a munkánkat. Mert akkor lehet és kell 

szervezni programokat, ha igény van rá. 

Ezért köszönjük mindenkinek a programokon való részvételt, bátorítást, segítséget, támogatást és bizalmat, amit 

irántunk a 10 év alatt megmutattak.” /elmondta Szőgyör Loránd elnök/ 

Nagy értékű tűzoltóautót kaptak az ajnádi tűzoltók 

2019. november 22-én Kaposváron (Magyarország) a Kötél Egyesület adta át 

az ajnádi tűzoltóknak a 2300 literes, 4x4 meghajtású, 6 személyes, 1990-ben gyártott 

nagy teljesítményű tűzoltóautót. A jó állapotban levő Ifa autó nagy segítség 

tűzoltóinknak, hiszen tartályos autójuk nem volt, a hidrant-ok helyenként nagyon 

messze vannak. Mostmár egy alkalmas garázs, vagy a jelenlegi szertár kibővítése 

szükséges. A tűzoltók ezúton is köszönetüket fejezik ki támogatóiknak, akik lehetővé 

tették a hazahozatalt, a beiratási költségeket, üzemanyagot támogatták. 

 

Testvér önkéntes tűzoltói együttműködés 

2019. november 26-án testvér önkéntes tűzoltói együttműködési 

megállapodást írtak alá a kötegyáni (Békés megye, Magyarország) és az ajnádi 

önkéntes tűzoltók. A vendégek második alkalommal látogatták meg az ajnádiakat, 

számos tűzoltó felszerelést és eszközt adományoztak a partnerség jegyében. 
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Egyházi gyűjtés és felújítási munkálatok beszámolója 

(elhangzott 2019. november 24-én az ajnádi templomban Szőgyör Loránd gondnok által) 
 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő Plébános Úr, kedves ajnádi Hívek!  

Az egyházi év utolsó vasárnapján, ahogy tavaly is, egy beszámolót készítettünk az idei megvalósításokról. 

Az idei munkálatokat 3 részre oszthatjuk: 

1. Ravatalozó előtér falazása és beüvegezése - a huzat és a víz kizárása érdekében a munkálatok költségei 

(tégla, ragasztó, háló, 2 oldalú termopán üveg 17 m2, famunka, fakezelés, felszerelés és lemezpárkány elhelyezése): 

az előtér becsinálása összesen 9806,61 lejbe került. 

2. A ravatalozó körül a vízelvezetés, szigetelés, sáncelemek lerakása: Gépbérlés- pikamer, betoncirkula a 

tetőn kívüli, fajáncozott rész eltávolítása végett, földmunka, ásás és elhordás, az épület körül kicserélődött a talaj, 

elhordódott  23 remorka föld, vagyis agyag. Anyagköltség: sáncelem 90 drb, sáncelem tető 186 drb, 110-es dréncső 

78 méter, plusz geotextília 80 m2, zsalutégla támfal-készítéshez, különféle víz szigetelő és vízelvezető anyagok 

pluvitec, bitum és nájlon tojástartó, kavics és homok 8 remorkával, ami 36,44 tonna volt és egyéb töltésnek való 

anyag, munkadíj, üzemanyag költség, földelhordás, kavicshozatal és beszerzés. 

Mivel esős idő volt, a munka végzése során feltört utcát az alpolgármester úr közbenjárásával újrakavicsozták.  

Összességében a ravatalozó körüli vízelvezetési és vízszigetelési munkálatok 22 500,00 lejbe kerültek. Sajnos, 

az épület nagyon fel volt ázva, ezért ezt a munkát meg kellett mihamarabb csinálni. 

3. Egyéb munkálatok címszó alatt: a biciklitartó elkészítése, a templom bejárat megvilágítása, hirdető tábla 

felszerelése, vaskert lefestése és megerősítése, a templomkert meszelése, kültéri festék, alapozók és hengerek 

vásárlása. A ravatalozó tornyának lemezzel való újraszegése, és a tűzfal vakolása, ravatalozó tető kibővítése: faanyag 

vásárlás, cserép, habtégla, betongerenda, faápoló lazúrok és egyéb kellékek, munkadíj. Ezen munkálatok értéke 

összesen 9300,00 lej volt. 

Új  Wc került a templomkertbe, a régit pedig a temetőben fogjunk felszerelni,  (a wc és a ravatalozó előterében lambé-

riázás) 1000 lejbe került, amit a papbácsi által adományozott deszka árából/értékéből készítettünk el. 

Idén bejött összegek: 7864 lej (tavalyról megmaradt), pályázat 2 millió ft (vagyis 27630 lej), közbirtokosság 

6000 lej, idei adományok hívektől 2015 lej. Összesen: bevétel: 43 509 lej, kiadás: 41 987,89 

maradt és jelenleg van 1521,11 RON 

ehhez még hozzá jön az itt maradó perselyekből összegyűlt 620 lej, a plébános úr javaslatára minden perselyezésből 

25 lej marad itt, temető fenntartásra van adományozva jelenleg 60 lej. Tehát működési és más költségekre összesen: 

660 lej van. 

Közmunkával kapcsolatban kissé lankadt a részvétel, de az elmúlt 1,5 évben sok munka megvalósult, a jövőt 

illetően közmunkába maradna a temetőtakarítás, fahordás és vágás, ünnepi előkészületek és a kisebb munkálatok. 

 Jövőre vonatkozó  elképzelések/tervek: 

- Ravatalozó felújításának befejezése: - villamoshálózat javítása – helyenként vakolás és meszelés; előtér - elől a 

kereszt formájú ablak és az egykori temetőkapu felirat elhelyezése - simítás, meszelés, lambériázás kívül körbe; 

anyagiak függvényében a bejárat becsinálása, ajtó és ablak, a toronynál való falazás – a templomnál felszabadult wc 

elhelyezése a ravatalozó hátánál.  

- Templomnál: - a templomkert alsó falának felújítása és az alap megerősítése, ezt a tavasszal közmunkával 

szeretnénk megoldani.  

- tűzifa beszerzése és a temetőből néhány fa kivágása, gyérítés képpen, amik egymásra nőttek. 

- javaslat szintjén beszéltünk arról az egyháztanács–gyűlésen, hogy több helyt bevezették évi 10-20 lejt családonként, 

és sok helyt működik is a temető és ravatalozó-fenntartásra egyfajta alap, még ezen gondolkozunk, de előbb utóbb 

szükség lesz, olyan kiadásokra mint a villany, víz, vagy a szemét-mécses elhordás, stb. 

Végezetül meg szeretnénk köszönni mindenkinek az idei támogatását, segítségét, munkáját, úgy gondoljuk, 

hogy idén nagyon sok fontos munkálat megvalósult, közösségi erőből, támogatásból. Köszönjük a plébános úrnak is 

a bizalmat és bátorítást!  

Szeretnénk folytatni, de ezt csak anyagiak függvényében lehetséges! Próbálunk pályázni is, de továbbra is 

kérjük a kedves híveket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassanak.  

Hálás köszönettel, az ajnádi egyháztanács.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajnád statisztikai adatai 2019-ben 

 
Születés 

január 24. Peiter Ervin és Máté Klára kislánya, Andrea; 

február 12. Gál Loránd és Ágnes első gyermeke, Hanga; 

április 7. Szőgyör Zoltán és Viktória első gyermeke, 

Dalma; 

május 11. Szőcs Antal és Erika második gyermeke,   
Mónika (Svédország); 

augusztus 17. Szőgyör Árpád és Imelda második 

kislánya, Dóra; 

Közösségünk legifjabb tagjait, Isten éltesse sokáig! 

  

Elhalálozás 

február 18. Antal József (sz. 1958), 61 éves, Barót 

február 28. Bilibok Balázsné Rozália (sz. 1935), 84 éves 

április 25. Bilibok Istvánné Irén (sz. 1962), 57 éves 

május 15. André Mihályné Teréz (sz. 1943), 76 éves 

június 2. Fénya Józsefné Ida (sz. 1955), 64 éves, Csicsó 

június 4. Ferencz Ernőné Erzsébet (sz. 1950), 69 éves, 

Szépvíz 

július 20. Bilibok Csaba (sz. 1956), 63 éves, Budakeszi 

október 2. Andrieș János (sz. 1971), 48 éves, Szent-

márton 

október 3. Erőss István (sz. 1939), 80 éves 

október 8. Pécsi Miklós (szül. 1939), 80 éves 

október 9. Vízi András (szül. 1921), 98 éves, Udvarhely 

Akik  már  nem  lehetnek  közöttünk, nyugodjanak békében! 

 

 

Házasságkötés:   Idén az ajnádi templomban esküvő nem volt. 

      
 

A Szent István Szervezet 2019-es programjainak támogatói 

 

Intézmények, alapítványok: Nemzetpolitikai Államtitkárság (Magyarország Kormánya), Bethlen Gábor Alap, 

Csíkszentmihályi Közbirtokosság, Communitas Alapítvány-RMDSZ, Hargita Megye Tanácsa, Csíkszentmihály Róm. 

Kat. Plébánia, Harmopan, Kele Könyv Vár, Dobos Virágüzlet, Alszegi és Tornácos Bolt, Eco-Csík kft. 

 

Magánszemélyek: Kósa Antal, Bilibók Jolán, Izsák Imre és Ágnes, Tankó Szilveszter, Szőgyör Loránd, Bilibok Antal. 

 

Médiapartnerek: Csíki Hírlap, Hargita Népe, Szépvíz Rádió. 

 

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

(CSÖTE), Csíkajnádi Ijfúsági Egyesület (CSIE). 
 

      
 

Hálásan köszönjük az idei 2%-os adófelajánlásukat! 2020-ban is várjuk támogatásukat, hogy adónk 

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

Tisztelettel, a Szent István Szervezet vezetősége. 

 
Áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket 

és szerencsés, boldog új esztendőt kíván 
a Szent István Szervezet vezetőtanácsa és tagsága 
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