
 

 

  

A Szent István Szervezet 2020. évi kiadványa, XI. évfolyam, Csíkajnád 

V i s s z a t e k i n t ő  

VELÜNK VAN AZ ÚR… 

 

Közeledik Urunk születésének ünnepe. A nagy Vendég hozzám jön, szállást 

kér életemben. Arra buzdít a Szentírás, hogy "vizsgáljátok a régmúlt idők tanítását, 

hogyan éltek az előttetek járók...." Felnézünk azokra, akik várták a Messiást és készültek 

fogadására.  

 

A Boldogságos Szűzanya alázatos lélekkel, imádságos szívvel mondta ki: 

"Ime, az Úr szolgáló leánya vagyok. Legyen nekem szavaid szerint!" Örömét és 

aggodalmait nagynénjével, Erzsébettel osztja meg. Bátorítást, biztatást nyer tőle. 

Elviseli a betlehemi szegénységet, az egyiptomi bizonytalanságot, a názáreti 

egyszerűséget. Mert vele van az Úr! 

 

Keresztelő Szent János a nagy közösséggel készül a Vendég fogadására. Készül őmaga, és másokat is segít 

ebben. A pusztai magányban, önmegtagadásban él, sáska és vadméz az eledele, testét megtöri, lelkét erősíti. Mert nagy 

feladata van Istentől: Ő, János az ÚTKÉSZITŐ! Figyelmeztető szava messze elhangzik a csendes pusztában. Rátapint 

a lényegre: "Aki meg nem tér azt kivágják, mint a gyümölcstelen fát, tűzre teszik és elégetik." A hozzá forduló, megtérést 

kereső embereket útba igazítja (Mt 3,2-3.5-12). Katonák, vámosok, a különböző vallási irányzatokhoz tartozókat 

buzdítja. A bűnbánat keresztségét a Jordán vizénél osztja, itt találkozik Jézussal, itt tesz tanúságot a Messiás mellett: 

„Nekem van szükségem...Te jössz hozzám?" (Mt 3,13-17) És Jézushoz küldi követőit: Neki növekednie kell, nekem 

kissebbednem! 

 

Útkészítők az apostolok. "Menjetek, hirdessétek az evangéliumot minden népnek... 

 "Kereszteljetek meg minden népet....." 

 "Én veletek vagyok a világ végezetéig...." 

 "Ahol ketten vagy hárman összegyültök az én nevemben én is ott vagyok veletek...." 

 

Útkészítő vagyok - elmondhatja minden megkeresztelt ember. A keresztségben nyertem ezt a feladatot, amikor 

részesültem a krisztusi hatalomban: papságában, királyságában, istengyermekségében. "Tegyetek Rólam tanúságot a 

föld végső határáig.... Aki megvall Engem az emberek előtt, azt Én is megvallom mennyei Atyám előtt...." 

 

Útkészítők vagyunk. Fáradozásunk eredményes, amennyire járjuk Jézus útját. Nemes gondolatokkal, istenes 

szavakkal, közösséget szolgáló cselekedetekkel élek gyümölcsöző keresztény életet. Szeretem és megteremtem a békét 

körülöttem. Utálom a bűn minden alakját: pletykától, rosszindulatú lelkülettől, mint gennyes betegségtől undorodom. 

 

Útkészítő-útkészítők vagyunk mindnyájan. Magányosan, közösségben, egyedül vagy csoportosan égő mécsessel 

várjuk az Urunkat, Uramat. Kutatom az Írásokat a Szentlélek bölcsességével segítve. Vizsgálom a nagy útkészítőket, 

hogy nekem is részem legyen a Krisztussal való találkozás örömében. ÁMEN 

 

 

Tankó Szilveszter, plébános 

 

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



 
 2. oldal  XI. évfolyam 

Beszámoló a 2020-as esztendő eseményeiről, rendezvényeiről 

 

Házszentelés Ajnádon 
2020. január 7-e és 10-e között zajlott a házszentelés Ajnádon, a Rénél  és a Bundáknál, a szentkereszt és 

kísérete 220 család otthonába jutott el. 

Kereszt felújítás 
2020. február 20-án, felújították a Kálvária utcánál az útszéli kereszt tetőzetét. A 

kereszt felirata: „Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert a te szent kereszted 

megváltotta e világot.” 132 évvel ezelőtt, 1888-ban állíttatta Erős Antal. Köszönet ifj. Antal 

Andrásnak és családjának, valamint azoknak, akik segítkeztek, hogy megújulhatott a 

kereszt tetőzete. 

 

 

Előadás gyógynövényekről 
2020. március 1-jén  - a SZISZ  és VIKE 

szervezésében - az ajnádi iskolában előadást tartott 

Macalik Ernő, karcfalvi biológus: Gyógynövényekkel 

egészségünkért! címmel. 

 

Nőnapi köszöntés 
Március 8-án, vasárnap a szentmise után köszöntővel és egy szál virággal 

köszöntötték a nőket a nőnap alkalmából a Szent István Szervezet, az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület és a Csíkajnádi Ifjúsági Szervezet tagjai. 

 

 

Március 15-ei ünnepség – ELMARADT 
A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben sajnos a megszokott, hagyományos március 15-ei tervezett 

ünnepség elmaradt, a templomban imádkoztunk hőseinkért, lélekben ünnepeltünk. A koszorúzás csak szűkkörű volt! 

 
 

Nyilvános szentmisék tiltása: Szentmisék hívek nélkül 
Ebben a szükségállapotban – a járvány megelőzése érdekében – március 19-étől nem voltak nyilvános 

szentmisék (vagyis a szentmiséket megtartotta a plébános a templomokban a hívek részvétele nélkül). 

A szentmise kezdetét harangszó jelezte, otthon gyújtunk gyertyát és imádkoztunk egyénileg/családilag, így 

közösségünk az imádságban továbbra is együtt marad. Bízzunk a jó Isten irgalmában és segítségében, hogy jó irányba 

változnak a dolgok és feloldják a korlátozásokat! Imádkozzunk egymásért, közösségünkért, népünkért!  

 

„Oltalmad alá menekülünk, Istennek szent Anyja, 

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, 

mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz! 

Mi Asszonyunk, mi közbenjárónk és szószólónk, 

engeszteld nekünk Szent Fiadat, 

ajánlj minket Szent Fiadnak, 

mutasd be minket Szent Fiadnak! Ámen.” 

(Tankó Szilveszter plébános közlése alapján, 2020. március 18.) 

 

Kijárási tilalom volt március 25 és május 15. között 

 

 

Nagyheti szertartások és húsvét 
Otthonról kapcsolódhattunk bele, szentmiséket igyekeztünk a templomból közvetíteni interneten és a tv-

hálózaton. Elmaradt a nagyszombati körmenet, az eledelszentelés, határkerülés. 
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 éééé 
Tavaszi szemétszedés 

Május 17-én, vasárnap 15 órától az elhalasztott Föld-napi szemétszedést megtartottuk. 

Csíkajnádi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete, Szent István Szervezet, Ifjúsági Szervezet 

közreműködésével. 

 

 

 

Szabadtéri szentmisék: május 17 – szeptember 20. 
 

 

Megyei önkormányzati képviselő a községből 
2020 május 29-én megyei tanácsos esküjét tette le Fodor Zoltán, az RMDSZ listáján megválasztott tanácsos, 

aki az őszi választásokig képviseli községünk ügyeit is. Mint mondta, az előző választás eredménye ilymódon nem 

volt hiábavaló, hiszen több projektet is támogat a megyei tanács a községben: tűzoltószertárak építését, wi-fi hálózat 

kiépítését, az önkéntes tűzoltók, egyház és civil szervezetek pályázatait. Gratulálunk, sok sikert munkájához! 

 

 

Megújult a Kondra-kereszt Naskalaton 
Köszönet a Kondra Károly emlékére állított naskalati kereszt felújításáért, új alap 

és kereszt állítódott: id. Máté József, ifj. Máté József, Máté Béla és Máté Árpád jóvoltából. 

Köszönet érte! 

 

 

Sikeres közmunka 
A szokásos nyáreleji temetőtakarítás, kaszálás, valamint favágás több mint 50 

személy részvételével sikeresen lezajlott. Köszönet az önkéntes segítőknek, akik fizikai és 

gépi munkával, traktorokkal, szekerekkel, valamint adományokkal segítették a 

közmunkát. Régi idők közmunkájának hangulatát idézte. Köszönjük mindenkinek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkészült a Csíkszentmihály-Ajnád 

egyházközség honlapja 
Elkészült a Csíkszentmihály-Ajnád egyház-

község honlapja; melynek célja, hogy tájékoztassa a 

híveket az egyházközség híreiről és a szentmihályi 

műemléktemplom felújítási munkálatairól. 
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40 éves kortárstalálkozó  50 éves kortárstalálkozó 

2020 július 4-én  2020. augusztus 1-jén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk az ünnepelteknek, Isten éltesse sokáig! 

 

 

Segítségre és kezelésének támogatására van szükség  
Az alig 29 éves Szőgyör Szilárd egy autoimmun betegségben, a szklerózis multiplexben szenved, amely az 

orvosi diagnózis alapján a központi idegrendszer fehérállományának gyulladásos betegsége. A fiatalembernél két és 

fél évvel ezelőtt jelentkeztek az első tünetek, többszöri vásárhelyi kezelésre van szüksége, a gyógyulás érdekében.  

Aki segíteni szeretne, adományát eljuttathatja személyesen a csíkvacsárcsi, csíkajnádi és csíkszentmihályi 

üzletekben kihelyezett gyűjtődobozokba, vagy a következő bankszámlaszámra: Szőgyör Szilárd, BRD Bank, 

Csíkszereda, RO42BRDE210SV45548922100.  

 

 

Közösségi munka elismerése 
2020. augusztus 6-án, a vacsárcsi templom 

búcsúünnepén a Csíkszentmihályi Önkormányzat Csíkszent-

mihályért díjat adott át Szőcs Máriának, Fodor Zoltánnak és 

Kovács Istvánnak, a közösségi munka és a vacsárcsi 

monográfia megírásának elismeréseként. Gratulálunk a 

díjazottaknak, további sikereket és kitartást a közösségi 

munkában! 

 

 

Szent István király ünnepe Ajnádon  
Államalapító királyunk és faluközösségünk védőszentjének, Szent Istvánnak ünnepén szabadtéri búcsús 

szentmisén vettünk részt. A szentmise szónoka Ft. Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános volt; a szentmise keretében 

megáldották a templom felújított és restaurált oltárfestményét is amelyen ez a felirat található: Pinxit Papp Michael 

1861 – festette Papp Mihály. Az 1861-ben készült oltárkép Szent Istvánt ábrázolja, amint – halála előtt – felajánlja 

országát, népét a Szűzanyának. Hálás köszönet mindenkinek, akik bármilyen formában hozzájárultak a búcsús ünnep 

szebbé tételéhez! 
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Szent István-ünnep Csíksomlyón 
2020. augusztus 20-án az erdélyi ferences 

rendtartomány ünnepi szentmiséjén akolitussá avatták 

az ajnádi Csáki Ferencet, Fülöp testvért. A jó Isten 

áldását kérjük életére, hivatására. 

A Szent Ilona-i keresztnél 
2020. augusztus 16-án délután a Szent Ilona-i 

keresztnél több mint 50 fő részvételével gyűltünk össze; 

imádkoztunk közösségünkért és a leendő kápolna 

felépítéséért. Hála Istennek évről-évre többen jövünk ki, 

köszönjük a részvételt és mindenkinek a segítségét, 

hozzáállását. 

 

Elhunyt Ft. Gergely Fülöp címzetes esperes, nyug. plébános (1944-2020) 
Egykori szeretett plébánosunk, Fülöp atya életének 77., 

papságának 53. évében 2020. augusztus 28-án, pénteken délután a 

székelyudvarhelyi kórházban elhunyt. Egyházközségünkben 12 évet 

szolgált 1995-2007 között, áldozatos munkáját hálásan köszönjük. 

Temetése szeptember 1-jén, kedden 11 órakor volt a borzsovai 

temetőben. 

Imádkozzunk lelki üdvéért! Az Úr adjon hűséges szolgájának örök 

életet! 

Búcsú egykori, szeretett plébánosunktól 

Tisztelt Gyászoló Közösség! 

Másodjára búcsúzunk el egymástól, igaz először az oltár mellett áll- 

tam 2007-ben a nyugdíjbúcsúztatóján. Ez nem olyan….Úgy érzem a mi kis falunkból ment el valaki, aki maga után 

űrt hagy. Akarva-akaratlanul tudomásul kell vennünk, hogy a kiszabott esztendők leteltek, és a papbácsinak útra kellett 

kelnie, el kell mennie azon az úton, amelyen minden földi halandó elmegy. Szenvedő Jóbbal fogalmazva: „Mert a 

kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a 

sír.” 

 

 

Elismerés a közösség szolgálatáért 

2020. augusztus 23-án, 

vasárnap Ajnádon az 

ünnepi szentmise után 

adták át a Csíkszentmi-

hályért díjat Bogos 

Róbert magyartanárnak. 

Az Önkormányzat ne-

vében Izsák-Székely 

Lóránt polgármester 

méltatta a díjazottat, aki 

a monográfia megírásá-

ért; a kultúra, helytörté-

net, egyházi programok 

és pályázatok terén 

kifejtett közösségi mun-

kájáért kapta az elisme-

rést.  

Gratulálunk! 
 

Elsőáldozás 
Augusztus 30-án, vasárnap az ajnádi 

templomtéren tartott szabadtéri szentmisén első 

szentáldozáshoz járult 9 gyermek. Szép és felemelő 

ünnep volt, ezúton is kívánjuk a gyermekeknek: 

tartsanak ki a jóban! Isten éltesse sokáig! 

Köszönjük a fotókat Antal Domokosnak. 
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Életünk nem lehet csak néhány évtized szakadatlan küzdelme, harca a létfenntartásért, s aztán egyszeriben mindennek 

vége, mintha sosem lettünk volna, mert az ember, Isten gyermeke. “Mert közülünk senki sem él önmagának…” – 

állapítja meg Pál apostol. Istenben bízó élet a legjobb felkészülés a halálra. A halált kegyetlennek tartjuk, de a 

legnagyobb ösztönzőnk arra, hogy maradandót alkossunk, hogy ne tűnjünk el nyomtalanul. „…mert ha élünk, az Úrnak 

élünk…” folytatja Pál apostol. 

A szentmihályi-ajnádi hívek nevében nem mulaszthatom el, hogy ne köszönjem meg a lelkiatyának a 12 évnyi 

szolgálatát. Gyarapított bennünket hitben, reményben, szeretetben, békességben élni. A faluban tanította a gyermekeket. 

Kisiskolás korunkban először olvastatta fel velünk az olvasmányokat, szentleckéket. Annyira szerettünk felolvasni, 

hogy már második harangszónál ott voltunk, mert az érkezési sorrend döntőt. 

Összefogta a fiatalságot a hétvégeken tartott az ifjúsági hittanórákon, pásztorjátékkal is készültünk minden évben, az 

ünnepeket a szavalataink tették szebbé. Az egyházi épületek felújításán is fáradozott, hordtuk a cserepet, fát, kertet 

festettünk, pityókat szedtünk, a munkaszeretetére is megtanított bennünket. A vasárnapi szentmise után az ajnádiak, 

kisebb-nagyobb csoportokban mise után elbeszélik a hét eseményeit, mindig bekapcsolódott a papbácsi is egy-egy jó 

szóval, történettel. A házastársakra, öregre egyaránt figyelt, segített, akin csak tehette. 

Gyászolja egyházközségünk, emlékeinkben megőrizzük felejthetetlen egyéniségét, mosolygós, mindig barátságos 

arcát, és azt a képet, amelyet Lukács Márta: Gyertya című verse helyettem megfogalmaz: 

 

 

„Egyenesen, szilárdan áll, Aztán ismét biztat, hitre 

Fénylő szemmel fölfelé néz, Serkent, szinte megnő lángja, 

Önzetlenül ég, melegít, Hogy rohamosan csökken, fogy, 

A sötétnek nincs itt helye, Sőt csonkig ég, nem is bánja. 

Hiszen, mint az igaz ember, Küldetését befejezte: 

Ő is fényre van teremtve. Ő eltűnt, s csak azért égett, 

Olykor küzd az áramlattal, Hogy a kereső szívébe 

És titokban sír talán, Fényt vigyen és melegséget.” 

 

Utolsó szavaim a híres, nagy magyar írónknak, Wass Albertnek adom át, hiszen Fülöp atya mindig fontosnak tartotta a 

magyarság biztatását, a családot és az itthonmaradást. 

„Számotokra megszűntem létezni, de én itt vagyok a hegyek közt, szívek közt és mindenhol, ahol engem látattok.” 

Isten vele Papbácsi! 

Elmondta Szatmáry (Kerekes) Zsófia, 

Gergely Fülöp atya temetésén a borzsovai temetőben, 2020. szeptember 1-jén 

 

 

Életrajzi adatai 

Születés helye és ideje: Gyimesbükk, 1944.05.26 

Papszentelés helye: Gyulafehérvár, 1968.04.21 

Teológiai tanulmányok: 1962-1968  

Szolgálati helyek:  
- Gyergyóremete - 1968-től 1969-ig  

- Gelence - 1969-től 1972-ig  

- Brassó Bolonya - 1972-től 1973-ig  

- Gödemesterháza - 1973-től 1976-ig  

- Gyimesfelsőlok - 1976-től 1981-ig  

- Csíkszentmiklós - 1981-től 1988-ig  

- Kápolnásfalu - 1988-től 1995-ig  

- Csíkszentmihály - 1995-től 2007-ig  

- Borzsova – nyugdíjas 2007-2020 

 

https://ersekseg.ro/hu/papiadatlap/336?q=templom/1160
https://ersekseg.ro/hu/papiadatlap/336?q=templom/844
https://ersekseg.ro/hu/papiadatlap/336?q=templom/731
https://ersekseg.ro/hu/papiadatlap/336?q=templom/1152
https://ersekseg.ro/hu/papiadatlap/336?q=templom/1136
https://ersekseg.ro/hu/papiadatlap/336?q=templom/1127
https://ersekseg.ro/hu/papiadatlap/336?q=templom/1218
https://ersekseg.ro/hu/papiadatlap/336?q=templom/1126
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Önkéntes tűzoltók találkoztak és versenyeztek 
2020. szeptember 5-én az ajnádi önkéntes tűzoltók voltak a házigazdái a szokásos évi önkéntes tűzoltók 

találkozójának. A versenyen 7 tűzoltó csapat vett részt (delnei-pálfalvi, szépvízi, szentmiklósi, vacsárcsi, szentmihályi, 

ajnádi csapatok), ahol tűzoltási technikákat, próbákat mutattak be. A verseny eredményei: első helyezett a vacsárcsi, 

második a szentmiklósi csapat, harmadik díjat a szépvízi csapat kapta. 

A találkozó keretében az építendő ajnádi tűzoltószertár alapkő letételére is sor került, valamint átadták a 

Hargita Megyei Tanács által támogatott eszközöket, ruhákat. 

Hálásan köszönjük mindenkinek a részvételt, segítséget; a Csíkszentmihályi Önkormányzatnak a szervezői és 

támogatási segítségét, támogatóinknak: Csíkszentmihályi Közbirtokosságnak, In Com Euro-nak, Hargita Gyöngyének, 

Szépvíz FM-nek, Borbély kürtöskalácsnak támogatását. Köszönjük az önkéntes segítőinknek, az ajnádi ifjúsági 

szervezetnek és a fánk sütő asszonyoknak a segítséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varjadorjai megemlékezés 
Szeptember 6-án, vasárnap a faluégés és a 

világháborús harcok 76. évfordulóján megemlékezést 

tartottunk a varjadorjai emlékműnél. Tankó Szilveszter 

plébános vezette az imádságot, szertartást, majd Bogos 

Róbert beszélt a történelmi eseményekről: a frontról és a 

faluégés körülményeiről, menekülésről. 

Koszorút helyeztek el a helyi önkéntes tűzoltók, 

a helyi önkormányzat, egyháztanács és a Szent István 

Szervezet. Ugyanakkor megemlékeztünk Szakálli Aladár-

ról is, aki ott a közelben vesztette életét 1945. március 24-

én, felrobbanó akna miatt, alig 17 évesen. Sírját a család 

nevében Kósa (Szakálli) Ildikó koszorúzta meg. 

 

Búcsú vitéz Orbán Ferenctől (1924-2020) 
D. a J. Kr.! 

Tisztelt Gyászoló Család, Gyászoló Közösség! 

A csíktaplocai jézusfaragó embert, művészt, a világháborús hőst, vitézt, mindannyiunk 

által igen tisztelt Feri bácsit szeretett szülőfaluja, Ajnád közössége és az Orbán-rokonság 

nevében búcsúztatom. Egy ekkora életművet, ezt a gazdag 97 évet, s annak történéseit nehéz 

volna most percekbe sűríteni, hiszen életéről dokumentumfilmek, hosszú leírások, cikkek 

készültek. 

Lenyűgöző, valami rendkívüli volt, ahogy tudott mesélni, ezek a személyes emlékek, 

a jó kedélyű, tiszta visszaemlékezések, humoros történetek tették emlékezetessé a vele való 

találkozásokat. Sokat segített minket ilyenmódon a falutörténet/monográfia összeállításában, 

a  régi  dolgok  felkutatásában: kálvária, emlékművek és a honvédkeresztek újraállításában, a 

Szt. Ilona kápolna tervezésében. 

Hősies helytállása már 20 évesen megmutatkozott a II. világháborúban, a Bilibok-tető nehéz harcainak hőse, 

ahogy nevezték – a Gyimesi Golgota – túlélője volt 1944. augusztus-szeptemberben, sokat szenvedett a Tisza-parti 

harcokban és a fogságban is. Ezüst és bronz vitézségi érmeket kapott a helytállásért. A világháborús verseket – Gyóni 

Géza: Csak egy éjszakára, vagy a 13 aradi vértanú verseket ezért tudta, átéléssel elmondani, mert megtapasztalta 

mindezt.  

 



 

A fogságból való szabadulása előtti éjszakai álmából kapott indíttatást a faragáshoz (megjelent a somlyói 

templom felett Mária kőszoborként, és rátekintett). Ettől kezdve hálából kezdett faragni, amiért Mária hazasegítette a 

harctérről. Ezért faragott kisebb-nagyobb méretű Mária-szobrokat, például elkészítette a somlyói kegyszobor mását, 

de készített a moldvai csángóknak is. Nemcsak szobrokat, feszületeket faragott, vagy éppen ezt a szép családi 

síremléket, hanem hangszereket is: citerát, hegedűt készített. Büszkén mutatta a citeráit, amit unokáinak, 

dédunokáinak készített. Egyiken el is játszotta a Tavaszi szél vizet áraszt népdalunkat… Minden kidolgozott darabnak 

története volt, és mindenik darabot valakinek faragta: szeretetből vagy hálából. Ezért simogatta szobrait, mert életének 

részévé váltak, mindenikhez valamilyen emlék fűzte. Több kiállítása volt itthon és külföldön egyaránt. 

Köszönjük a jó Istennek, hogy adta őt közösségünknek, köszönjük, minden segítségét, amellyel megmentette 

az 1944-es faluégés utáni enyészettől a templomtéri feszületet, ami félig elégett és ő kiegészítette, ami jelenleg a 

Millenniumi altemplomban van (az ajnádi templomtérre adományozott egy másik feszületet). Általa sikerült 

visszaszereznünk a templomba az ajnádi Krisztus deszkafestményt és még sorolhatnánk tovább. 

A szülőfaluval és falustársaival 1 éve találkozott utoljára, amikor részt vett a Mesélő múlt rendezvényen, 

visszaemlékezéseivel tovább gazdagította a közösségét. 2012-ben az ajnádi közösség Szent István-díjban részesítette. 

Büszkék voltunk/vagyunk rá, ezért fájó szívvel búcsúzunk Tőle, mert távozásával szegényebbek lettünk. A jó Isten 

adjon örök nyugodalmat fáradt testének, lelkének pedig örök boldogságot! D. a J. Kr! 

(Elhangzott a temetésen, 2020. november 7-én a taplocai temetőben, Bogos Róbert) 

 

 

Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk 
Ezekben a napokban – mindenszentek és halottak napja körül – figyelmünk elhunyt szeretteink felé, a 

temetők csendje felé irányul. Feldíszítjük a sírhelyet, mécsest gyújtunk és elhelyezzük az emlékezés virágait, 

koszorúit. Halkan imáinkat mondjuk, közben egy szerető kéz simogatása, egy arc jellegzetes mosolya, szelíd hangja 

jut eszünkbe. Hiányoznak ők közülünk, mert itt a földön szegényebbek lettünk távozásukkal. Mégis úgy érezzük, hogy 

az a szeretet, jóság, törődés, amit tőlük kaptunk és most felidézünk, valamelyest pótolja ezt a hiányt. Ahogy az ókorban 

vallották: „amíg szeretünk, emlékezünk; amíg emlékezünk, szeretünk.” 

 

„Ne nézzetek rám borzalommal, 

ha meghalok: 

az a halott a koporsóban 

nem én vagyok. 

Csak hamu az, elomló televény. 

A láng eltűnt. A láng, – az voltam én. 

S mikor a szónok a sírnál beszél, 

és végül kiált: “Hát Isten veled!” 

ne le a sírba integessen nékem, 

fölfelé nyújtson búcsúzó kezet!” 

/Gárdonyi Géza: Ha meghalok – részlet/ 

 

 

 

Idősek-napi köszöntés 
Idősek napja alkalmából – amit a járványügyi szabályok engedtek – köszöntöttük az időseket, 65 éven felüli 

falustársainkat virággal és köszöntővel. 

 

 

Elmaradt a 19. Színjátszó Találkozó 
A járványügyi előírások miatt, mindannyiunk egészsége érdekében az idei Színjátszó Találkozó ELMARADT. 
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Egyháztanácsi éves beszámoló a felújítási munkálatokról 
(elhangzott 2020. november 22-én az ajnádi templomban Szőgyör Loránd gondnok által) 

 

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

Ahogy előző két évben, úgy most is az egyházi év utolsó vasárnapján az egyháztanács nevében rövid 

beszámolóra kerül sor. Bár a koronavírus-járvány ebben az évben, sok mindent megváltoztatott szerte a világon, mégis 

nálunk Ajnádon az idén is – ahhoz képest sok minden megvalósult. 

A tavalyi munkálatokat igyekeztünk folytatni főként a ravatalozónál:  

- az előtér beépítése után fontos volt, hogy az előtér külső felére ajtó kerüljön: ez idén megvalósult, így a 

ravatalozó belső zárt tere megnagyobbodott, télen be lehet csukni a külső ajtót. Ez azt is jelentette, hogy a 

villamosságot és a hangosítást ki kellett bővíteni. Átrendeztük a belső teret is, járványidőben is - a távolságot 

tartva be lehet menni a ravatalozóba temetések, imádkozók alkalmával, főleg mostantól ahogy a hidegek 

beálltak. 

A homlokzat simítása, a felázott falak letisztítása és vakolása, meszelése is megvalósult – Erőss József és csapata 

által, elhelyezték a homlokzatra a márványtáblát, amelyen a régi temetőkapu felirata szerepel: „Szegény, gazdag, 

úr és szolga, e sírkertbe jutsz majd sorra, itt nyugszik meg fáradt tested, ha jól végezted életed”.  Ezt a táblát 

Dóczy András készítette, a plébánia fizette a koszorú megváltásokból, 1948 lejbe került. 

- Villamoshálózat: előtérbe 4 új lámpatest, kint a bejáratnál 2 új világítótest került felszerelésre, ami innen 

levevődött, azt a hidegszobába és az előtérbe helyeztük el. Kívül elhelyezésre került 1 konnektor/priza, hogy a 

temetőben zajló munkálatoknál, síremlék-készítésnél ne kelljen a ravatalozóba járkálni.  

- Hangosítás bővítése: 2 új hangszóró vásárlódott, így kint 3 hangszóró működik, bent az előtérben 1 db. (ifj. 

Szőgyör Domokos munkája által) 

A homlokzaton elhelyeződött egy kereszt formájú ablak, Szakács László munkája. A temetőben felszerelődött 

egy wc, amit a templomkertből vittünk ki, ide egy újat készíttettünk a tavaly. 

Anyagiak tekintetében ezek a munkálatok a következőképpen alakultak: 

- külső termopán ajtó: 6987 lej 

- anyagköltség (kereszt formájú ablak, villany, hangosítás, kőműves munka): 4270,09 lej 

- munkadíj: 3900 lej 

összesen: 15.157,09 lej 

- a Szent István-oltárkép restaurálására is sor került, a marosvásárhelyi Imago Picta cég restaurátorai 

elvitték és a búcsúra restaurálták, 2000 lej volt a munkálat ára. 

- így összesen idén megvalósult munkálatok ára: 19.105, 09 RON 
 

Bevételeink: tavalyról maradt az adományokból 1.434,26 lej, idei adományok 1.550 lej. Idén a közbirtokosság 

támogatta munkáinkat: 18.000 lej értékben. 

Jelenleg az idei adományokkal és a megmaradt támogatással: 1680 lej a közbirtokossági támogatásból és 2147 lej a 

gyűjtésből marad jövőre, tehát összesen 3827 lejünk van. Ehhez még hozzájön az itt maradó perselyből megmaradt 

összeg 1225 lej, minden perselyezésből a plébános úr javaslatára 25 lej marad itt. 

További munkálatok, tervek: a ravatalozó mögötti kert javítása, a Ceci felőli templomkert külső javítása, 

koszorútartó elkészítése, amelyet a ravatalozó bejárata mellett helyeznénk el, a víz bevezetése a templomkertbe, a 

villanypózna elköltöztetésének elindítása - a templomkertből szeretnénk kitettetni – ez valószínű hosszabb folyamat, 

de megpróbáljuk.  

A temető nagykaput lakattal fogjuk lezárni – erről is döntöttünk a pénteki megbeszélésen – hiszen volt pár 

olyan eset, amit nem lehet elfogadni, kell tudjunk arról, hogy autókkal, gépekkel kik dolgoznak a temetőben: egy kulcs 

lesz a papbácsinál, egy a harangozónál és egy a gondnoknál, a telefonszámokat kitesszük, és a sírkészítők is el tudják 

kérni, mikor szükséges. 

Kérjük, továbbra is lehetőségük szerint, támogassanak terveinkben, a munkálatokban. 

Úgy gondoljuk, hogy amennyire a járvány engedte, az egyházi élet terén is, amit lehetett megtettünk: a 

szentmiséket sikerült online közvetíteni, amikor nem lehettek nyilvános misék, utána a templomtéren tartottuk a 

szentmiséket május végétől szeptemberig. Ünnepélyesen tudtuk megtartani a búcsút és az elsőáldozást is.  

A temetőtakarítást kalákába idén háromszor sikerült megszervezni: júniusban, októberben kaszálást, takarítást, 

és novemberben a mécsesszedést. Ezeket is így szeretnénk jövőben folytatni. Köszönjük mindenkinek a segítségét és 

hozzáállását! 

Köszönjük a papbácsinak, kántor úrnak, harangozónőnek a munkáját, azokat az alkalmakat is, amikor 

megemlékezéseken vettünk részt Szent Ilonában, vagy Varjadorján. 

Továbbá köszönjük mindenkinek az adományokat, más felajánlásokat (ebédek – házszenteléskor, búcsúkor, - 

adományok a temetőtakarításokra, virágok a templomba, stb.). Csak együtt tudunk továbbra is, közösségben 

gondolkodni és cselekedni, mindenkire szükség van! Hálás köszönettel, az ajnádi egyháztanács! 
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Adventi gyertyagyújtások  
Az előző évekhez hasonlóan megtartjuk adventi vasárnapokon az esti ünnepélyes gyertyagyújtást, idén nem 

a templomkertben, hanem a templomtéren. Az első alkalmat a fiatal házasok, a másodikat az idősebb korosztály, a 

harmadikat az ifjúság, a negyediket a gyerekek és az egyháztanács készíti elő. Készüljünk együtt karácsony ünnepére! 

 

 

Teljesen megújul a szentmihályi plébániatemplom 
2016 márciusában indult el a felújítás első fázisa: a tervezési folyamat. Több munkacsoport kezdte el a 

kutatást, felmérést, melynek elsődleges célja a templom állapotának felmérése, ennek alapján a felújítási tervek 

elkészítése (statikusok, régészek, restaurátorok készítettek tanulmányokat). Ez az előkészítő munka 95.000 lejbe 

került (melyet 2016-ban Hargita Megye Tanácsa pályázati úton 35.000 lejjel támogatott, a fennmaradó részt, 60.000 

lejt a plébánia fizette ki 2018-ban). 

A tervezést az engedélyeztetés követte, 2018 júniusában a megyei műemlékvédelmi bizottsághoz került 

benyújtásra a dokumentáció, majd onnan az országos bizottsághoz került, mivel A kategóriás műemléképület. 

Hosszas folyamat következett ismét, hiánypótlásokat kellett beküldeni, végül 2019 őszén elfogadták a felújítási 

terveket és megadták az engedélyt. 

A helyi önkormányzat 2019. november 29-én bocsátotta ki az építkezési engedélyt, december 5-én került 

sor a szerződéskötésre a kivitelezővel, a csíkszeredai Impex Aurora Kft-vel. Ezenkívül szerződést kötöttünk 6 

céggel: a Tigra Will Kft-vel (villamosság/világítás), Manierart Kft-vel (kőrestaurálás), Ani Tsupa Studio Kft-vel 

(restaurálás), Botár István régészet, Kósa Béla művészettörténet, a Memento Film (Daczó Dénes) elkészített 2 részes 

filmet. Építész-tervező: Bogos Ernő műemlékvédelmi szakmérnök, projektfelelős: Bogos Róbert. 

A külső munkálatok 2020 januárjában kezdődtek el. A felújítás időtartama 18 hónap, értéke jelenleg közelíti 

a 2 millió lejt.  

Támogatók: 

Magyarország Kormánya (Bethlen Gábor Alap) 

Hargita Megye Tanácsa 

Csíkszentmihály Közbirtokossága 

Csíkszentmihály Önkormányzata 

Felvidéki testvértelepülésünk,  

a Bősi egyházközösség – templomi gyűjtés által 

Sándor család – Budapest 

Híveink adománya 

 

 

 

Gyűjtés a szentmihályi templom felújítási munkálataira 
A templom felújítására az egyházközségben 2019-ben elindult a gyűjtés. Eddig 192 család adományozott 

erre a célra. Szeretettel kérjük a kedves híveket, elszármazott családokat és mindazokat, akik hozzájárulásukkal 

segíteni tudják a felújítási munkálatokat, hogy lehetőségeik szerint támogassák templomunk megújulását. 

Adományaikat eljuttathatják a plébániára, a szentmihályi egyháztanácsosokhoz vagy az alábbi bankszámlák egyikére 

(utalás esetén megjegyezve, hogy a felújításra küldik). 

Támogatásukat megköszönve Isten áldását kérjük életükre, munkájukra! 

 

Bankszámlaszámok: Parohia Romano Catolica Mihaileni 

RO38RNCB0152042366260001 – RON 

RO79RNCB0152042366260039 – HUF (SWIFT KÓD: RNCBROBU) 

(Banca Comerciala Romana – BCR, Miercurea Ciuc) 

 

Ajánljuk: elindult a Plébánia honlapja és facebook oldala 

Elkészült a Csíkszentmihály-Ajnád egyházközség honlapja; melynek célja, hogy tájékoztassa a híveket az 

egyházközség híreiről és a szentmihályi műemléktemplom felújítási munkálatairól. 

https://www.csikszentmihaly.ro/plebania/ 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.csikszentmihaly.ro%2Fplebania%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-oWVCSndooCs5Y6TjsAJ44uA7qbsVJpEWj5ZOh15TkMF3j4RGY4RWE-k&h=AT0FLDdDQu22xmD_Rhm1cSKlaItTbrxgYWVcGchaOLzAn3kkFsmoB7vEtv4W0oFMZLooMTTdqclO-jcRpPXbaCCflHDxJOw69B-1Z7eZuRkzxuxBNY42VN9EmkxcjiB01EsF&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT268l9i2XjdQ9aQCFFWGVqWJ_iLNM2vMJozxbMVmhFJNkbNzOCTFZP1l9SO9zdzyt4tRCS7mgkzuqhN3_WBUA8gVH1y3ApZukalDfqtFC1gK-V1lCxdmMgYcQu21w2k13mv5ZJ-7qwpU7lvjDAHBr9cQ7zN3-cELNV9G0U6sJidMzwhshxaydZoRQeZzjDSHk6PutY


  

 11. oldal XI. évfolyam 

 

 

Tisztelt Ajnádiak! 
 

Amint már több évben is hangoztattuk 2014-ben alakult meg az Ajnádi Tűzoltó Egyesület, amelynek 

létrejöttét elsősorban helybeli vállalkozóknak és Önöknek köszönhetünk. 

  2015-ben már meg is volt az első sikeres pályázatunk a Megyei Tanácsnál, amit azóta is minden évben 

szerencsésen tudtunk kivitelezni. Ezekből a pályázati támogatásokból elsősorban eszközöket és felszereléseket 

vásároltunk, amihez évről évre az önrészt a Csíkszentmihályi Közbirtokosság biztosította, köszönet érte. 

  Az eltelt évek alatt volt sok örömünk és nehézségünk is, amit csapattársainkkal együtt kellett véghez 

vinnünk. 2020-ra sikerült minden tagnak korszerű védőfelszerelést biztosítanunk, valamint sikerült egy 4x4-es, 2800 

literes tartályos autót beszerezni. Az idén először sikeresen pályáztunk a magyarországi Bethlen Gábor Alapnál 

különböző eszközökre. 

Ezen évek alatt kötött kapcsolataink révén 2020. szept. 5-én sikerült házigazdaként megrendeznünk az 

Oldalcsíki tűzoltókupát, valamint ugyanekkor letettük az új tűzoltószertár alapkövét is, amit a helyi tanács 2021-ban 

építtet fel. 

  A fent említett örömök mellett biza sokszor volt a 6 év alatt tűzbe a csapatunk, több-kevesebb sikerrel. 

Éppen ezért egy felhívással is szeretnénk fordulni falustársainkhoz, amennyiben el szeretnének égetni akár a kertbe, 

a mezőn vagy az erdőn, megkérjük, jelentsék valamelyik önkéntes tűzoltónál, hogyha ne adj Isten baj merül fel, 

hamarabb tudjunk segíteni. 

  Ezúton is szeretne csapatunk áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni minden kedves 

falustársunknak, vigyázzunk egymásra és javainkra! 

Tisztelettel, ifj. Szőgyör Domokos, alparancsnok 

 

 

 

Jót tenni jó! 
 

A Szent István Szervezet december 19-én, szombaton 6. alkalommal szervezte meg a Karácsonyi 

szeretetmorzsát, amelynek keretében 50 tartós élelmiszercsomagot (egyenként 60 lej értékben) osztottak ki: 

egyedülélő, rászoruló, idős-szépkorú falustársaknak. 

Úgy éreztük, hogy sokaknak örömet szereztünk a közelgő ünnep alkalmából. A civil  szervezetek év végi 

ajándékait: újságot, írószert, zsebnaptárt szintén önkéntesek osztották ki. 

Mindenkinek köszönjük a közreműködését, anyagi támogatását, önkéntes segítségét! 

 

 

 

Közösségi élet járványidőben 
 

Nehéz, emberpróbáló évet tudhatunk magunk mögött, a hirtelen jött koronavírus-járvány alaposan 

felforgatta életünket. Kezdetben a félelem, az ismeretlentől való szorongás jellemezte a mindennapokat. Fokozatos 

megszorítások – korlátozások, majd 2 hónapig kijárási tilalom - valahogy így kezdődött. Két nappal a március 15-i 

megemlékezés előtt, kellett lemondjuk az ünnepséget. A szentmiséket online és a helyi tv-hálózaton közvetítettük, 

később a templomtéren lehetett megtartani a szentmiséket, így a búcsút és az elsőáldozást is. Elmaradt idén a pünkösdi 

zarándoklat, húsvéti ünnepkör szokásai, az idősnapi kirándulás, szüreti bál és színjátszó találkozó. De amit lehetett, 

próbáltuk megtenni idén is. Ez a beszámoló újság is erről tesz tanúságot: voltunk Szentilonában, Varjadorján, 

köszöntöttük az időseket, volt körzeti tűzoltó verseny, közmunka a temetőben, felújítási munkálatok, stb. 

 

Biztató, jövőbe mutató megvalósítások is elkezdődtek: az egyházközségben – a szentmihályi templom teljes 

felújítása, valamint az ajnádi új tűzoltószertár alapkövének lerakása, a Szent Ilona-kápolna dokumentációjának 

engedélyeztetése. 

 

Az idei évet Trianon-évének nevezték el – a 100. évforduló miatt. A 2021-es évet a Magyar Kormány az 

Újrakezdés évének hirdette meg. Reméljük, egészségben érjük meg az új évet, és lendülettel, tenni akarással, új 

tervekkel indulunk neki úgy egyénileg, mint közösségileg. 

Reménykedünk a jobb jövőben, és abban hogy hamarosan véget ér a járvány, s akkor visszatérhetünk a 

normális életvitelünkhöz. Addig is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajnád statisztikai adatai 2020-ban 

 
Születés 

június 1.: Mihály Gellért és László Emese gyermeke, 

Lénárd; 

június 10.: Szőcs István és Renáta harmadik gyermeke, 

Benedek; 

június 25.: Zsók Zoltán és Emőke első gyermeke, Ábel; 

július 2.: Szőgyör Zoltán és Noémi harmadik gyermeke, 

Zara; 

augusztus 9.: Bilibok Lóránt és Bogos Réka második 

gyermeke, Tamás; 

augusztus 24.: Ladó Ignác és Simon Piroska gyermeke, 

Zalán; 
 

Közösségünk legifjabb tagjait, Isten éltesse sokáig! 
 

 

Elhalálozás 

jan. 8.: özv. Szőcs Vincéné szül. Orbán Erzsébet (sz. 1921), 

99 éves, Szentmihály 

jan. 18.: Koncz Károly (sz. 1944), 76 éves, Csíkszereda 

feb. 3.: Kovács Mihály (sz. 1949), 71 éves 

márc. 1.: Kiss Józsefné (Kovács) Veronika (sz.1947),73 éves 

ápr. 26.: Lakatos Levente (sz. 1981), 39 éves,  Szentmihály 

júl. 12.: özv. Vaslabán Jánosné Anna (sz. 1950), 70 éves 

júl. 23.: Sipos Rudolfné Julianna (sz. 1947), 73 éves 

aug. 28.: Ft. Gergely Fülöp nyug. plébános (szül. 1944), 76 

éves, Borzsova 

szept. 15.: Sipos Gyula (sz. 1960), 60 éves 

okt. 3.: Jánó János (szül. 1930), 90 éves 

okt. 15.: Lukács István (szül. 1972), 48 éves 

okt. 25.: Mihály Szilveszter (sz. 1960), 60 éves 

nov. 5.: Bilibok Károly (sz. 1950), 70 éves 

nov. 5.: vitéz id. Orbán Ferenc (sz. 1924),96 éves, Csíktaploca  

nov. 19.: özv. Simon András (sz. 1936), 84 éves 

nov. 30.: Müller (Szőcs) Magdolna (sz. 1961), 59 éves, 

egykori réi lakos 

dec. 2.: id. Bálint Jánosné Katalin (sz. 1950), 70 éves 

Akik  már  nem  lehetnek  közöttünk, nyugodjanak békében! 

 

Házasságkötés:   Idén az ajnádi templomban esküvő nem volt. 

      
 

A Szent István Szervezet 2020-as 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, Kovács Árpád 

és Mária (Magyarország). 
 

Médiapartnerek: Csíki Hírlap, Hargita Népe, Szépvíz Rádió. 
 

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

(CSÖTE), Csíkajnádi Ifjúsági Szervezet (CSISZ). 
 

      
 

Hálásan köszönjük az idei 2%-os adófelajánlásukat! 2021-ben 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. 
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