
 

 

A Szent István Szervezet 2021. évi kiadványa,  

XII. évfolyam, Csíkajnád 

JÉZUS KRISZTUS KÜLDETÉSE A VILÁGBAN 

 

A világ Teremtője mindennek törvényt és parancsot adott. ”Látta, hogy jó mindaz, amit alkotott.” 
Parancsait számonkérte: jutalmazott vagy büntetett azok teljesítéséért, illetve áthágásáért. Támadhatott az a 
gondolata az embernek, hogy Isten nem tudja, milyen nehéz megtenni parancsait, mert csak az ember is-
meri a törvény súlyát! Az Isten Fia, Jézus Krisztus az Atya akaratát mindenben teljesítette. ”Az az én 
eledelem, hogy teljesítem mennyei Atyám akaratát.” Jézus szeretetből engedelmeskedett. Szent Pál így in-
dokolja meg a Megtestesülést: ”Égő és engesztelő áldozat nem kellett… nem találtad kedvedet a kósok vér-
ében. Ekkor mondtam, hogy eljövök akaratodat teljesíteni” Tőlünk is engedelmességet vár Isten. Fia 
példáját állítja elénk: Lehetséges, amit parancsolok! 
          Egy fiáért aggódó édesanya felkeresi az erdei remetét. Tanácsot és segítséget kér. Mondja meg atyám 
a fiamnak, hogy ne egyen olyan sok édességet, mert árt az egészségének. ”Jöjjenek vissza egy hét múlva-“ 
utasította a remete. Meg is jelennek a kitűzött napon. Szól a remete: ”Fiam ,ne egyél sok édességet!” En-
nyiért várt egy hetet? “Igen, mert próbát tettem: egy hétig nem ettem édességet. Most ajánlhatom kisfiának 
is bátran.” 
        Az Úr Jézus mindenben példát ad nekünk. Tizenkét éves, amikor a jeruzsálemi templomban háromna-
pi keresés után megtalálja az Édesanyja és József, nevelőatyja. ”Miért kerestetek? Nem tudjátok, hogy 
Atyám dolgaiban kell lennem?” Mindig ebben a szellemben gondolkodott, beszélt és cselekedett. Mert a 
“szív bőségéből szól a száj!”. Amivel tele van a gondolatunk, szívünk, azt mondjuk, annak légkörében 
cselekszünk. Jézus erre ad példát és ez az Istennek tetsző életmód. Amikor csodás gyógyításait műveli, 
amikor Isten Országát hirdeti, amikor szenved, kísérti a gonoszlélek: mindig az Atya jelenlétében él. Kéri 
az Atya segítségét, és megköszöni azt. Az Atya dicsőségére ajánlja fel sikerét, az emberek hálálkodását. 
       A betlehemi jászolnál angyali ének  hangzott: “Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség 
a jóakaratú embereknek!” A pásztorok Isten dicsőségét hirdették és eltöltötte lelküket Isten békessége. A 
napkeleti bölcsek leborultak a jászolnál és eltötötte lelküket Isten békessége. A Szűzanya, szent József Is-
ten akaratát teljesítette és eltöltötte lelküket Isten békessége. 

Ezért lépünk az engedelmes Jézus Krisztus nyomába. Isten iránti szeretetből megtesszük, amit 
parancsol. Mert szeretjük Istent, ezért nem nehezek törvényei. Tudunk mosolyogni is kereszttel a vál-
lunkon. Mert az Istent szeretőknek minden a javukra válik! 

 
Áldja meg Isten otthonainkat a szent Karácsony békéjével.  

Isten áldásával lépjünk át az új Esztendőbe! 
            

    

Tankó Szilveszter, plébános 

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



Beszámoló a 2021-es esztendő eseményeiről 

Házszentelés Ajnádon 

 2021. január 2-a és 5-e között zaj-
lott a házszentelés Ajnádon, a Rénél  és a 
Bundáknál, a szentkereszt és kísérete 220 
család otthonába jutott el. 

Épülhet a kápolna: megkaptuk az engedélyeket – 
január 20. 

 Nagy öröm számunkra, hogy a mai napon megkaptuk az 
ajnádi Szent Ilona-kápolna építéséhez szükséges engedélyeket a 
Csíkszentmihályi Önkormányzattól és a Gyulafehérvári Érsek-
ségtől. 
 6 éve, 2015 januárjában 
indítottuk a folyamatot (terü-
letvásárlás, beltelekesítés, ren-
dezési terv, ásatás, tervezés, 
engedélyek beszerzése), sok 
előre nem látott akadály volt, 
de nem adtuk fel, a jó Isten 
megsegített. 
 Hálásan köszönjük mind-
azoknak, akik ebben a hosszas előkészítő munkában segítsé-
günkre voltak, bátorítottak és adományaikkal, támogatásaikkal 
segítettek! 

Külön köszönjük a Csíkszentmihályi Közbirtokos-
ságnak hathatós támogatását, valamint magánszemélyeknek az 
adományokat; a támogatások nélkül nem tudtuk volna az 
engedélyeztetés folyamatát végig járni. 

Nőnapi köszöntés 

 Március 7-én, vasárnap a szentmise 
után köszöntővel és egy szál virággal kö-
szöntötték a nőket a nőnap alkalmából a 
Szent István Szervezet, az Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület és a Csíkajnádi Ifjúsági Szer-
vezet tagjai. 

Keresztút a kálvárián 

 Nagyböjti vasárnapokon délután 3 
órától keresztúti ájtatosságot végeztek az 
ajnádi kálvárián. 

Nemzeti ünnep Ajnádon – 2021. március 14. 

 Az 1848-as szabadságharcról való megemlékezést – közel 
20 éve – az ünnephez legközelebbi vasárnapon tartjuk. Így vált 
közösségi ünneppé. 
 Ünnepi beszédet mondott: Mile Balázs csíkszeredai konzul, 
Borboly Csaba megyei-tanácselnök, Szőgyör Loránd, egyház-
gondnok, a Szent István Szervezet elnöke; az imádságot a hősö-
kért Ft. Tankó Szilveszter plébános vezette; versösszeállítás: Bili-
bok Norbert, Sipos Zsolt, Gábor Henrietta, Antal Boglárka, Péter 
Szabolcs.  
Idén is hallhattuk a 86 éves Bilibok (Boros) Imre bácsi versmon-
dását (Bátai ének a hősökről), ő 1944. március 15-én (9 évesen) 
búcsúztatta a bevonuló honvédeket az Emlékoszlopnál. 77 év el-
teltével sem felejtette el ezeket a sorokat. 

Idén is meghívottaink voltak a Csíkszentsimoni Fúvósok, akik zenéjükkel 
emelték az ünnep jellegét. 
 Az emlékezés koszorúit helyezték el: Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusa, Hargita Megye Tanácsa, Csíki RMDSZ, Csíkszentmihályi Köz-
birtokosság, Ajnádi egyháztanács, Csíkajnádi Önkéntes Tűzoltók Egyesüle-
te, Csíkajnádi Ifjúsági Szervezet, Szent István Szervezet képviselői. 
 Köszönet mindenkinek, akik segítkeztek az előkészületekben, verset, 
beszédet mondtak vagy koszorúztak.  

Éljen a szabadság, hőseink emléke legyen áldott! 
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Tisztelt Ünneplő Közösség! 
 A 173 évvel ezelőtti szabadságvágyra, a forradalmi lendületre, a magyarok és környező népek összefogásá-
ra emlékezünk. Minden nemzetnek, közösségnek időnként felerősödik a szabadság igénye, főleg amikor korlátoz-
zák idegen hatalmak: így volt ez 1848-ban, de később a világháborúkban, az ’56-os és ’89-es forradalomban is. 
Sajnos, magyar nemzetünket legtöbbször vereséggel sújtották, sőt el akarták tiporni, a térképről eltüntetni. 
 Feltevődik a kérdés, hogy a mi nemzetünk annyi történelmi kudarc, vereség ellenére, hogy tudott fennma-
radni. Erre sokféle válasz lehetséges: a hit, mint megtartó erő, aztán a nemzettudat, a közösségi lét, a kitartás, 
szívósság, hagyományok, stb. Ezek tarthatták meg őseinket is nehéz időkben. Ma másfajta nehéz időket élünk, de 
nekünk is szükségünk van ezekre a megtartó értékekre. 
 Madách Imre: Az ember tragédiája című művében, a forra-
dalmi eszméket: a szabadságot, egyenlőséget, testvériséget – a kö-
zösség éltető eszméinek nevezi, az író szerint eszmék – azaz kitű-
zött célok nélkül a közösségek szétesnek – értékek, tervek nélkül a 
közösségek felbomlanak. A  közösségi élet tehát nagy érték, mert 
a közösség megtartó erő, nemzedékről nemzedékre, a közösségben 
mindenkire szükség van. 
 Hogy állunk mi, milyen eszméket tűzünk ki, milyen közösségi 
terveink vannak, hová akarunk eljutni? Hogyan tekintünk őseink 
hagyatékára: a szülőföldre, a legelőkre, erdőkre, a közösség va-
gyonára? Őseink ragaszkodtak az értékekhez, ezek tartották meg 
őket ezen a földön: hitben és nemzetiségben egyaránt. Két dolgot 
soha nem bocsát meg a történelem: a gyengeséget és a gyávaságot, Őseink tanúságot tettek bátorságukról. Ezért 
nem szabadna ellenségeskedni, viszályt szítani, a magyar magyarnak nem lehet ellensége. Ha nincs összefogás 
közösségi szinten is, akkor nincs előrelépés, nincs fejlődés. Szükség van tehát, nagy eszmékre, lelkesedésre, kitartó 
munkára, a községi intézmények szorosabb együttműködésére. 
 Itt Ajnádon közel 20 éve az ünnephez legközelebb álló vasárnap tartották és tartjuk a megemlékezést. Mert 
ez az ünnep nemcsak a múltbeli eseményekről szól csupán, hanem mindig a jelen generációról is, arról, hogy ho-
gyan emlékezünk a 48-as hősökre, hogy ápoljuk emléküket, hogy tudunk nyomdokukba lépni, méltó utódként. Ők 
példaképek számunkra annyi év után is, ezért szeretnénk hozzuk hasonlítani a szülőföld iránti ragaszkodásban. 
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Köszönöm, hogy meghallgattak. D.a J.Kr! 

(Elmondta Szőgyör Loránd, 2021. március 14-én) 

Elsőáldozás Ajnádon 

Május 9-én, vasárnap elsőáldozáshoz járult 
8 gyermek az ajnádi templomban. Isten él-
tesse sokáig az elsőáldozókat! 

Letette az esküt az új egyháztanács 

 2021. május 16-án tette le az esküt az új egyháztanács az 
ajnádi templomban.  
A választás és érseki jóváhagyás alapján az ajnádi közösség gond-
noka: Szőgyör  Loránd, algondnoka: Sipos András, jegyző: 
Bogos Róbert, pénztáros: Albert Levente, valamint a különféle 
bizottságok tagjai: Bilibok Attila, ifj. Bilibok Imre, ifj. Bilibok 
Károly, Bogos János, ifj. Erőss Antal, Erőss József, Fénya-

Szekeres Szabolcs, 
Ferencz Ernő, Fodor 
Lajos, Sipos Csaba, 
ifj. Sipos Szilvesz-
ter, Szakács László, 
Szőgyör Árpád, ifj. 
Szőgyör Domokos, 
Szőgyör Gyula. Em-
léklapot adtunk át, 
az eddigi egyházta-
nácsosi szolgálatu-
kat megköszön-
ve:  id. Máté József-

nek (aki 52 éven át volt egyháztanácsos), illetve Bogos Csabának. 
Az új egyháztanács megbízatása három évig, 2024. május 31-ig 
érvényes.  
 

A jó Isten áldása legyen munkájukon! 

Megyei tanács-gyűlés a községben 

 2021. május 26-án Hargita Megye 
Tanácsa május havi gyűlését a vacsárcsi 
kultúrotthonban tartotta, melynek kereté-
ben letette megyei tanácsos esküjét Fodor 
Zoltán, az RMDSZ listáján megválasz-
tott tanácsos, aki az elkövetkezőkben kép-
viseli községünk ügyeit is. Gratulálunk, 
sok sikert munkájához! 
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Alapkőletétel a Szent Ilona-kápolnánál - július 11. 

 Az épülő Szent Ilona-kápolna szentély-alapjába a mai 
napon elhelyeztük az időkapszulát az utókor számára. 
Hosszas tervezési és engedélyezési folyamat után (2015-
2021) hála Istennek és támogatóinknak – sikerült az összes 
engedélyt beszerezni. 
Hála és köszönet mindazoknak, akik az elmúlt években se-
gítettek, biztattak, vagy anyagilag támogattak. 
“Szeretnénk továbbra is őseink hitéhez ragaszkodni és szü-
lőföldünkön szabadon élni. Ebben a reményben helyezzük el 
ennek a kápolnának az alapkövét.” 

Szent István király ünnepe  

 Államalapító királyunk és faluközösségünk vé-
dőszentjének, Szent Istvánnak ünnepén búcsús szent-
misén vettünk részt. A szentmise szónoka Ft. László 
Rezső csíkcsicsói plébános volt. 
Hálás köszönet mindenkinek, akik bármilyen formá-
ban hozzájárultak a búcsús ünnep szebbé tételéhez! 

Múltidézés – megnyílt az ajnádi falumúzeum 

 Augusztus 22-én, vasárnap az ünnepi szentmise 
után megnyitotta kapuit az ajnádi falumúzeum, amely 
az ötletgazda, Bilibok Antal több éves kitartó munkájá-
nak az eredménye. Köszönet érte! Köszönet az önkén-
teseknek, adományozóknak, továbbá köszönet Kovács 
Árpád és Mária adományáért, amelyet fiuk, néhai Ko-
vács László (1976-2015) tájház-gyűjteményéből aján-
lottak fel. 
„ … egy múzeum létrehozása múltidézés, valós megje-
lenítése a régi életmódnak, a hagyományainknak, 
amely szüleinktől, nagyszüleinktől még nem idegen. 
De nagyon változóban van a világ, és ezzel együtt a 
mindennapi életvitelünk is. Ezért van létjogosultsága és 
fontos szerepe egy tájháznak, múzeumnak.” 
 „Mindannyiunkhoz szól, mert így éltek elődeink, 
ezek voltak a ruhák, az edények, a munkaeszközök, 
egyszóval a múzeum próbálja megörökíteni azt, hogy 
milyen volt a múltunk, a gyökereinkre irányítja a fi-
gyelmet. Népi kultúránk, szokásvilágunk sokszínű gaz-
dagságát hivatott bemutatni a falumúzeum, köszönet 
mindenkinek a közreműködésért, a kiállított tárgyak, 
eszközök felajánlásáért, adományokért.” /részletek az 
elhangzott beszédekből/ 

Házassági jubileumok (1971-2021) 

 Augusztus 29-én, vasárnap az ünnepi szentmise 
keretében három házaspár (Erőss Márton és Magdol-
na, Jánó József és Magdolna, Mihály Imre és Margit) 
ünnepelte házasságuk 50. évfordulóját (aranylakodal-
mukat).  
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Megemlékezések 

 Szeptember 5-én, a vasárnapi szentmise keretében megemlékeztünk egykori plébánosunk, Gergely Fülöp 
atya halálának első évfordulójáról. Ez alkalomból a templomkertben elhelyeztünk egy márványtáblát. Emléke le-
gyen áldott! 
 Délután megemlékeztünk a II. világháborús harcokról, a faluégés 77. évfordulójáról a honvédkereszteknél. 
Az eseményen az önkéntes tűzoltók jóvoltából egy székely zászló felvonására került sor. Köszönet mindazoknak, 
akik közreműködtek, segítkeztek, vagy anyagilag hozzájárultak. 
Tisztelet a hősöknek! 

Tűzoltó felszerelések átadása  

 2021. szeptember 11-én szombaton került sor a tűzoltó szertárban a Hargita Megye Tanácsa által támogatott 
eszközök és felszerelések átadására a Csíkajnádi Önkén-
tes Tűzoltóknak. Immáron hetedik alkalommal pályázott 
sikeresen az egyesület és ezáltal minden önkéntes tag 
rendelkezik tűz védelmi ruhával és felszereléssel. 
Az idén Hargita Megye Tanácsa 6000 lejjel négy védő-
kesztyű, egy bevetésre alkalmas ruha, tömlők és kisfej-
szék vásárlását támogatta, a tűzoltó egyesületeknek 
szánt program Védő felszerelések vásárlása az Önkéntes 
Tűzoltóknak című pályázat segítségével. 

 Az eseményen Dobos László Csíkszentmihály község alpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, kö-
szönetét fejezte ki a tűzoltóknak és gratulált, hogy minden évben sikeres pályázatokat bonyolítanak le. Köszönetet 
mondott Hargita Megye Tanácsának, hogy támogatja a községben működő tűzoltó egyesületeket. Fodor Zoltán 
megyei tanácsos köszöntötte az egybegyűlteket, majd 
átadta az ajnádi tűzoltóknak a felszereléseket. Fodor el-
mondta, hogy ezután is fontos a megyei tanácsnak az 
önkéntes tűzoltók támogatása, hiszen a munkájukat elő-
segíti a megfelelő eszközállomány, biztonságot jelent a 
megfelelő ruházat. Szőgyör Domokos az egyesület nevé-
ben megköszönte a megyei tanács támogatását, illetve 
köszönetet mondott a Csíkszentmihályi Közbirtokosság-
nak az önrész biztosításáért. Az esemény után megtekin-
tették az épülő új tűzoltószertárat, amelyet a helyi Ön-
kormányzat építtet Hargita Megye Tanácsa résztámogatásával. 

Sikeres temetői közmunka 

A szokásos nyáreleji és őszi temetőtakarítás, kaszálás, valamint favágás több mint 50 személy részvételé-
vel sikeresen lezajlott. Köszönet az önkéntes segítőknek, akik fizikai és gépi munkával, traktorokkal, szekerekkel, 
valamint adományokkal segítették a közmunkát. Régi idők közmunkájának hangulatát idézte. Köszönjük minden-
kinek! 

XII. évfolyam 5. oldal 



Adventi gyertyagyújtások 

 Az előző évekhez hasonlóan megtartottuk az ad-
venti vasárnapokon az esti ünnepélyes gyertyagyújtást 
a templomtéren. Az első alkalmat a bérmálkozók, a 
másodikat az idősebb korosztály, a harmadikat az ifjú-
ság, a negyediket a gyerekek és szüleik készítik elő.  

Készüljünk együtt karácsony ünnepére! 

Karácsonyi szeretetmorzsa – december 18. 

 Jót tenni jó! - A Szent István Szervezet szomba-
ton 7. alkalommal szervezte meg a Karácsonyi szeretet-
morzsát, amelynek keretében 50 tartós élelmiszercso-
magot (egyenként 60 lej ér tékben) osztottak ki: 
egyedülélő, rászoruló, idős-szépkorú falustársaknak. A 
civil szervezetek év végi ajándékait: újságot, zsebnap-
tárt szintén önkénteseink osztották ki. 

Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk 

 Ezekben a napokban – mindenszentek és halottak napja körül – figyelmünk elhunyt szeretteink felé, a teme-
tők 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.” 

Beszámoló a Szent Ilona-kápolna idei munkálatairól 

A kápolna építésének engedélyeit idén január 20-án kaptuk meg a Gyulafehérvári Érsekségtől  és a helyi 
Önkormányzattól. Nagy kihívás volt az engedélyek megszerzése után, hogy hogyan tudja megközelíteni a kivite-
lező a helysz  ٕ ínt. Sajnos, teljeskörű megoldást nem kaptunk sem helyi, sem megyei szinten. Ezért későtavasszal 
az önkormányzattól kaptunk a vasúti átjáróig anyagköltségre finanszírozást, a munkadíjat a Szervezet fizette. A 
vasúti átjárón kívüli szakasz teljes költségét fel kellett vállaljuk. A munkálatokat a Sazy Centrum útépítő cég vé-
gezte. A Szervezetre nagy terhet rótt az útjavítás, mint előre nem látott és be nem tervezett kiadás (43 412,58 lej.) 
Sokba került, de azt tudtuk, hogy út nélkül nincs kápolnaépítés. 

Április 21-én megkötöttük a csíkszeredai Impex Aurora 
Kft-vel megkötöttük  a kivitelezési szerződést, július 11-én letet-
tük az alapkövet és benne az időkapszulát. 

A kivitelező pirosba felépítette a kápolnát, ahogy vállal-
ták a tervek és a szerződés alapján. Aki járt a helyszínen és látta, 
megállapíthatta, hogy szép és minőségi munkát végeztek. 

A folytatáshoz további támogatásokra számítunk, nem 
lesz egyszerű a további kivitelezési munka sem, de bízunk tá-
mogatóinkban, a hívek és elszármazottak támogatásában. 

Az eddigi munkálatok a számok tükrében: a területvásár-
lástól a tervezésen keresztül az engedélyekig, 2015-2021 között 
a közbirtokosság, pályázatok és magánszemélyek támogatása 
által: közel 70.000 lejbe került. A kápolna területe mellett továb-
bi területeket vásároltunk, amelyeket a tulajdonosok részben adományoztak. A kivitelezés jelenlegi fázisa 
„pirosban” 228.658,84 lej. Főtámogatóink: Bethlen Gábor Alap (pályázatok révén: 7,8 millió Ft), Csíkszentmihá-
lyi Közbirtokosság (76 513,63lej), hívek adománya 22 730 lej (eddig 77 család adományozott, volt aki egyszer, 
voltak, akik kétszer adakoztak).  

Sok látogatót vonzott az épülő kápolna, főleg a sajtóban és az interneten megjelent cikkek hatására. 
Hálásan köszönjük támogatásukat, bízunk abban továbbra is, hogy közösségi összefogásból megépül a 

Szent Ilona szentélye. 

Önkéntes tűzoltók beszámolója 

Ebben az évben két sikeres pályázatunk volt, amely által eszközfelszerelésünk gyarapodott. A Hargita me-
gyei Önkormányzat pályázati támogatásából fejszét, tömlőt, kesztyűt és védőruhát tudtunk vásárolni. A Bethlen 
Gábor Alap pályázatából egy 750 kg-os remorkát, egy avar oltásra alkalmas fújógépet, 2 reflektort sikerült besze-
rezni. Ezenkívül a magyarországi testvér tűzoltócsapat jóvoltából gyarapodott a felszerelésünk: 10 db. védősisakot 
és 5 mászó övet, amelyeket ezúton is köszönünk a kötegyáni csapatnak. 

Csapatunk részt vett a szentmihályi tűzoltó versenyen, amelyet októberben szerveztek meg. Ezen a verse-
nyen III. helyezést értünk el. Hála Istennek ebben az évben nem volt nagyobb árvíz vagy tűzeset falunkban. 

XII. évfolyam 6. oldal 



De ezúton is kérjük a falustársakat, hogy ne gyújtsanak 
tüzet a mezőn, erdőn felügyelet nélkül ne hagyják. Ha 
mégis baj történik, rögtön hívjanak, hogy segíthessünk 
időben, hiszen azért vagyunk. 
 Szintén idén sikerült egy 3 méteres székely zászlót 
felállítani Sándor-oldalába, a honvédkeresztek mellé, ma-
gánterületen. Köszönjük az adományozóknak a segítséget! 
Szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak az emlí-
tett pályázati támogatásokért, valamint a Csíkszentmihályi 
Közbirtokosságnak, a pályázati önrészek kifizetéséért. To-

vábbá köszönjük magánszemélyeknek: Bartis Attilának, Fodor Lajosnak, Sipos Imrének, Szőgyör Lorándnak a 
támogatásokat. 

Nagyon örülünk, hogy az önkormányzat felépítette az új szertár épületet, melybe hamarosan betehetjük a 
tűzoltóautót, fűtött garázsba, így a tartálya mindig tele lehet vízzel. Köszönet a hivatalnak! 

Továbbra is vigyázzunk a saját és mások javaira, hogy kár ne keletkezzen bennük. 
Békés, boldog karácsonyt és boldog új évet kíván az ajnádi tűzoltók csapata! 

XII. évfolyam 7. oldal 

Teljesen megújult a szentmihályi plébániatemplom,  
megáldását dr. Kerekes László segédpüspök végezte 2021. szeptember 29-én 

 A csíkszentmihályi műemléktemplom felújítási munkálatai szükségesek és időszerűek voltak, hiszen kisebb 
munkálatok, tetőjavítások zajlottak, de nagyobb szerkezeti beavatkozásokra, műemlékvédelmi munkálatokra nem 
volt eddig lehetőség. 
 Krónikája: - 2016 márciusában indult el a felújítás első fázisa: a kutatási, tervezési folyamat (a temp-
lom állapotának felmérése, építészek, statikusok, régészek, művészettörténészek, restaurátorok készítettek tanul-
mányokat). Ez az előkészítő munka 95.000 lejbe került.  
 - 2018-ban az engedélyeztetés zajlott, megyei és országos műemlékvédelmi bizottságnál, a bukaresti minisz-
tériumba, végül 2019 őszén elfogadták a felújítási terveket, és megadták a műemlékengedélyt.  
 - 2019. november 29-én a helyi önkormányzat bocsátotta ki az építkezési engedélyt, december  5-én ke-
rült sor a szerződéskötésre a főkivitelezővel, a csíkszeredai Impex Aurora Kft-vel.  
  - a munkálatok 2020 januártól 2021. szeptemberig zajlottak 21 hónap alatt, ér téke meghaladta a 2.5 
millió lejt:  
 Megújult teljesen a templom és az erődfal, valamint új kockakő-járda került az épület köré. A templom ge-
rendáiból és szarufáiból mintát vettek, dendrokronológiai vizsgálatnak vetették alá, hogy megállapítsák a faanyag 
kivágásának korát (legrégebbi fákat 1491/1492 telén vágták ki). Szükséges volt a sekrestye alapjának megerősí-
tése, aláöntése, ezt r égészeti ásatás előzte meg, aminek következtében középkor i (1300-as évekbeli) sírok ke-
rültek elő. A külső restaurálások segítették templomunk egykor i díszeit megjeleníteni: fr ízek, freskók (a be-
teget ápoló/gyógyító Szent Erzsébet, vagy a szoptató Madonna), évszámok (tornyon 1714, oldalkápolna bejárat 
fölött 1856), egykori napóra nyomai a templomhajó déli oldalán. A kőrestaurálás során a támpillérek helyreállítá-
sa, a szentélyben a bordázat tisztítása, javítása, a bejárati kőkeretek  és keresztelőkút (1747) restaurálása, valamint 
a templomkertben levő régi sírkövek tisztítása. A templomban levő freskók (Szent László, Kálvária) feltárása, res-
taurálása korábban zajlott (2018/2019), és előkerült a szentélyben két medalion 1934-ből (Angyali üdvözlet, Utol-
só vacsora jelenete). A templomban a fűtés egyetlen elfogadott módja a villanyfűtés/padfűtés. A műemlékvédelmi 
előírások nem engedik meg a csempe, vagy más tüzelési módokat, mivel A kategóriás műemlékről van szó. Telje-
sen megújult a külső és belső világítás, külső és belső hangosítás. Az orgona felújítása és restaurálása is megvaló-
sult, új homlokzati sípokat kapott (mivel 1916-ban elvitték, később csatornából pótolták ezeket), és visszakapta az 
eredeti színét (1832), valamint a hiányzó díszítő elemeit is. Utolsó nagy mozzanat volt a templomkert teljes felújí-
tása, födése, vakolása; a templom körüli járda elkészítése, valamint a ker t és templom körüli szigetelés, te-
rületrendezés. 
 Hála a jó Istennek, hogy adott nagylelkű támogatókat, adományozó híveket, segítségeket, munkájukat 
szerető jó szakembereket, megbízható cégeket. Elmondhatjuk, hogy alapos, igényes munkát hagytak ma-
guk mögött. Hálásan köszönet az egyházközség nevében!  (Bogos Róbert projektfelelős - Tankó Szilveszter plé-
bános) 
Ajánljuk: elindult a Plébánia honlapja és facebook oldala 

Elkészült a Csíkszentmihály-Ajnád egyházközség honlapja; melynek célja, hogy tájékoztassa a híveket az 
egyházközség híreiről, a szentmisék rendjéről és a szentmihályi műemléktemplom felújítási munkálatairól.
(https://www.csikszentmihaly.ro/plebania/) 

Megjelent a felújítást bemutató 150 oldalas könyv, sekrestyében kapható: ára 35 lej. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.csikszentmihaly.ro%2Fplebania%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-oWVCSndooCs5Y6TjsAJ44uA7qbsVJpEWj5ZOh15TkMF3j4RGY4RWE-k&h=AT0FLDdDQu22xmD_Rhm1cSKlaItTbrxgYWVcGchaOLzAn3kkFsmoB7vEtv4W0oFMZLooMTTdqclO-jcRpPXbaCCflHDxJOw69B-1Z7


8. oldal XII. évfolyam 

Ajnád statisztikai adatai 2021-ban 

  
Születés Házasságkötés  

május 25.: Gál Lóránt és Ágota második kislánya: Nóra; 
szeptember 21.: Almasán László és Lenke első gyermeke: 
Hanna-Andrea; 
június 25.: Fodor Fülöp és Sinka Bernadett kislánya: Fanni; 
 

Közösségünk legifjabb tagjait, Isten éltesse sokáig!  

augusztus 28.: Bartis Robinson és László Erika 
 
 

Gratulálunk, sok boldogságot! 

 

Elhalálozás 

január 16.: Geréd-Csáki Attila ajnádi lakos (szül. 1981), 
Csíkszereda, 39 éves 
február 5.: Kedves Ignác (szül. 1949), 72 éves 
március 12.: Koncz Vendelné Klára (szül. 1945), 76 éves 
május 24.: Szőgyör Benjamin (szül. 1930), 91 éves 
június 2.: Csáki Mária (szül. 1942), 79 éves, egykori ajnádi 
lakos 
június 12.: id. Máté Józsefné Erzsébet (szül. 1948), 73 éves 
június 22.: Erőss Istvánné Mária (szül. 1964), 57 éves 

július 28.: Kurkó Antal (szül. 1945), 76 éves, Csíkszereda  
szeptember 24.: özv. Szőcs Imre Zoltánné Anna (szül. 
1954), 67 éves 
október 8.: özv. Szőgyör Gyuláné Julianna (szül. 1934), 87 
éves 
október 10.: Bogos Mártonné Klára (szül. 1954), 67 éves 
október 14.: Kósa István (szül. 1968), 53 éves 
október 21.: Bartis Vilmos (szül. 1939), 82 éves 
november 14.: özv. André (szül. Császár) Veronika (szül. 
1932), 89 éves 

Akik  már  nem  lehetnek  közöttünk, nyugodjanak békében! 

A Szent István Szervezet 2021-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: Izsák Imre és Ágnes, Fodor Lajos, Kósa Antal, Bilibók Jolán, Tankó Szilveszter, Szőgyör Lo-
ránd, Kovács Árpád és Mária (Magyarország), valamint a kápolnaépítést támogató hívek és elszármazottak. 
 
Médiapartnerek: Csíki Hírlap, Hargita Népe, Romkat.ro, Szépvíz Rádió. 
 
Partnerszervezetek: Csíkajnádi Önkéntes Tűzoltóegyesület (CSÖTE), Csíkajnádi Ifjúsági Szervezet (CSISZ), 
Csíkvacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület (VIKE). 

      

      

Hálásan köszönjük az idei 3,5 %-os adófelajánlásukat! 2022-ben is várjuk támogatásukat, hogy adónk 
3,5%-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 

Kiadja a csíkajnádi Szent István Szervezet. Szerkesztette: Bogos Róbert, Szőgyör Zoltán.  Tördelte: Pál László (Csíkszereda) 
Felelős kiadó: Szőgyör Loránd elnök 
Elérhetőség: Csíkajnád, 146/A, 537202, Hargita megye. 
Honlap: www.csikajnad.ro, e-mail: csikajnadiszisz@yahoo.com, tel: 0745329593, 0742393452 
Bankszámlaszám: RO52RNCB0152113702690001, BCR, M-CIUC 

RO68RNCB0152113702690004 (HUF), RNCBROBU (swift kód) 
Nyomtatva a csíkszeredai Tipographic nyomdában. 


