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Ünnepi koncerttel Ünneplik az évfordulót

80 éves a csíksomlyói kegytemplom orgonája
Minden szentmise állandó sze-
replője. Kíséretében esküvők, 
szerzetesi ünnepek, pap- és püs-
pökszentelések alkalmával szeb-
ben száll a dallam, karácsonykor, 
húsvétkor magasztosabb az ima, 
a pünkösdi búcsúkor eggyé ko-
vácsolja a világ minden tájáról 
Csíksomlyóra zarándoklók lelkét, 
a különböző kéréseket egyetlen 
akarattá és hódolattá fogalmaz-
za: „Édesanyánk, Hozzád jöttünk, 
/ lángadozva, mert szerettünk.” 
A csíksomlyói kegytemplom or-
gonája 2011. szeptember 8-án, 
Kisboldogasszony napján 80 éves.

Erdély harmadik legnagyobb 
orgonája feltehetőleg az 
ötödik a sorban a törté-

nelem folyamán, amely betölti a 
kegyhelyet gyönyörű hangjával. 
1535-ben már kellett lennie or-
gonának, mert ebből az évből az 
orgonista neve ismert: Bányai Fe-
rencnek hívták. A legrégibb or-
gonát, amelyről tudomásunk van, 
1659-ben Kájoni János vásárolta 
a kegytemplomnak Prázsmáron, 
1664-ben pedig maga Kájoni épí-

tett új orgonát a tatárdúlás után. 
A régi orgonát 1858–1859-ben 
P. Simon Jukundián cserélte ki. A 
kétmanuálos, pedálos, 24 szóló-
változattal ellátott, elég nagynak 
számító orgona készítője Kolonics 
István kézdivásárhelyi orgonaépí-
tő volt.

A jelenlegi, immár 80 éves 
orgonát 1930–1931 között épí-
tették: tervezője Geyer József 
budapesti orgonatervező, a kivi-
telezők pedig Wegenstein Lipót 

és fiai voltak. A 40 regisztert, 3 
manuált és 2842 sípot számláló 
orgonát Wegensteinék saját gyá-
rukban építették fel. Eredetileg 
36 szólóváltozata volt, amelyből 
4 nyelvsíp. Egy 1990-ben vég-
zett általános javításnak és átala-
kításnak köszönhetően – amely 
dr. Walter Kindlnek, a temesvári 
alsóvárosi dóm karnagyának és 
Hermann Binder nagyszebeni or-
gonaépítő mérnöknek a nevéhez 
fűződik – az orgona most már 40 

szólóváltozattal és 2824 síppal 
rendelkezik.

Az orgonaavatásra 1931. szep-
tember 8-án, Kisboldogasszony ün-
nepén került sor. Az ünnepségről 
a Csíksomlyói Ferences Kolostor 
archívumában található Erdélyi Fe-
rencesek Útja, a rendtartomány ak-
kori hivatalos közlönye 1931. szep-
temberi száma is megemlékezik: 
„Mintha az egykori orgonaépítő 
barát, Kájoni János nagy lelke lebe-
gett volna szeptember 8-án az ünne-
pi díszbe öltöztetett nagytemplom 
minden talpalatnyi helyén, melyet 
ősök imája, kegyeletes búcsújárása 
avatott bűnbánó lelkek szentélyévé. 
Ezen a napon szólalt meg a Geyer-
Wegenstein konstrukciójú orgo-
na, miután Rendtartományfőnök 
Atyánk [P. Imets Károly OFM 
1884–1967] ünnepélyes felszente-
lés és szentbeszéd után átadta ma-
gasztos rendeltetésének. Szem nem 
maradt szárazon, amikor az orgona 
zengő tuttija mellett felhangzott 
Simon Jukundián éneke, a »Hoz-
zád fohászkodunk…«. Az ünnepi 
misén a csíkszeredai ifjúság zene-
kara és vegyes kara Domokos Pál 

Péter karnagy vezetésével Gruber 
Szent Cecília miséjét énekelte pá-
ratlan precizitással. Az orgonán 
Schmidthauer Lajos budapesti or-
gonaművész játszott művészi tem-
póval és rátermettséggel.”

„Nagy nap volt ez, méltó a dicső 
múlthoz, méltó a nagy alkotáshoz, 
és méltó a célhoz, melyet lelkiség-
ben és művészetben az új orgona 
szolgálni fog” – áll az ismeretlen 
ferences szerzetestől származó tu-
dósításban. Ennek a jeles napnak 
az emlékére és a csíksomlyói kegy-
templom orgonája által az elmúlt 80 
évben beteljesített lelki és művészi 
igényeknek az örömére 2011. szep-
tember 8-án este 8 órakor Lászlóffy 
Árpád Székelyudvarhelyen élő or-
gonaművész, zenetanár tart kon-
certet, amelynek keretében Bach-, 
Pachelbel- és Liszt Ferenc-művek 
csendülnek fel.

A csíksomlyói ferences szerze-
tesek a zenekedvelő érdeklődőket 
és a kegyhelyhez ragaszkodó kedves 
híveket szeretettel várják az ünnepi 
orgonakoncertre.

Borsodi L. László
ferences sajtóreferensw

A kegytemplom orgonáját Geyer József tervezte és Wegensteinék építették fel fotó: csíki zsolt

Az Energia Nagykövetek visszajelzései

Az Energia Nagykövetek észrevételeinek és tapasztalatainak rövid 
ismertetése. Az ő véleményük a végeredményekkel kapcsolatban és a 
megérzéseik a sikerrel kapcsolatban. Ha az embereknek voltak kifogá-
saik, akkor mik voltak azok.

Svédországban a legjobb eredmény a Svéd Házbérlők Egyesületé-
től származik, akik több eseményt szerveztek ahova elhívták a bérlőket, 
hogy energetikai szakemberekkel találkozzanak, és hasznos tanácsot 
kapjanak az energiatakarékossággal kapcsolatban. Az akadály az volt, 
hogy a villanyszámla csak egy kis része egy háztartás havi költségeinek, 
míg a fűtés- és vízköltségek a lakbérbe vannak foglalva.

Franciaországban a szociális munkások nagyon érdeklődtek az 
energia téma iránt. Még ha nem is számítanak szakembereknek (tudnak 
hivatkozni az energia tanácsadó központra minden komolyabb esetnél), 
lehetőségük van eszközöket megismerni melyek segítenek nekik a csalá-
di problémák megoldásában, platform-játékokkal, bemutató anyagok-
kal és informáló dokumentumokkal.

Dániában a szociális munkásokat a város szociális pszichiátriai köz-
pontja toborozta, tanította és alkalmazta. A központ legtöbb lakója el-
kötelezettségi, számolási és papírmunka-problémákkal küszködik. En-
nek ellenére volt érdeklődés az energiatakarékossági problémák iránt, 
az energia nagykövetek rájöttek, hogy ez is egy módja az emberekkel 
való kapcsolattartásnak.

Bulgáriában az Energia Nagykövetek több mint 1700 háztartást 
kerestek fel a főváros közvetlen környezetében. Az Energia Nagyköve-
tek észrevétele az volt, hogy az akció hasznos volt és időszerű azoknak 
a klienseknek, akik több figyelmet fordítottak az egyszerű energiameg-
takarító módszerekre és változtattak a szokásaikon a beszélgetéseknek 
és tanácsadásoknak köszönhetően. A második látogatássorozat már el-
kezdődött, hogy felmérje azt, hogy a tanácsokat sikerült-e gyakorlatba 
ültetni és hogyan. 

Görögországban az Energia Nagykövetek munkája egy kicsit 
nehezedni látszik a utóbbi hónapok nagy közigazgatási változtatásai 
miatt. Ezek a változtatások az Energia Nagykövetek munkáját is be-
folyásolják, mivel hozzá kellett szokjanak az új munkahelyhez és az új 
célcsoporthoz.

Az Egyesült Királyságban az Energia Nagykövetek lehetőséget 
láttak a tanácsadásban nyilvános rendezvényeken keresztül, és néhány 
kulcsüzenetet foglaltak a munkájukba. Minden komplexebb probléma 
esetén, amivel a kliens szembekerülhet, a forró vonalra fognak hivatkoz-
ni. Sok kliensnek nincs lehetősége arra, hogy módosításokat végezzen a 
lakásán, mivel nem tulajdonos.

A HEMPS rendezett két találkozót az Energia Nagyköveteknek a 
szemináriummal egy napon, a Székely Családok Napjának alkalmával, 
2010. május 15-én és 2010. október 9-én, ahol a beszélgetések fő témái 

azok a problémák és a problémák megoldásai voltak, amivel az Energia 
Nagykövetek találkoztak.

Romániában az egyik legnagyobb nehézség, mellyel az Energia 
Nagykövetek találkoztak a munkájuk során, az a kérdőívek begyűjtése 
volt, mivel nem lehetett könnyen meggyőzni a szociális munkásokat, 
hogy a kérdőíveket vigyék magukkal.

Mivel a tanácsadás a hátrányos helyzetű családokban történik ala-
csony jövedelemmel és alacsony oktatási szinttel, akik aggódnak a prob-
lémák leküzdése miatt, az Energia Nagyköveteknek nehéz volt elmagya-
rázni, hogy hogyan lehetnek képesek ugyanazt a hatást elérni kevesebb 
pénzzel, és még az életminőségen is javítani. 

Annak ellenére, hogy az Energia Nagykövetek a háztartásokhoz a he-
lyi hatóságokon keresztül jutottak el, meg kellett győzzék őket a munka 
hasznáról és a tényről, hogy így a fafogyasztás csökkenni fog. 

Spanyolországban az Energia Nagykövetek tanácsot adnak a csalá-
doknak, bár a családok elismerik, hogy nem a legfőbb prioritásuk az ener-
giaszegénység. 

A HEMPS rendezett két találkozót az Energia Nagyköveteknek 
2011 januárjában és márciusában, ahol a nagykövetek elmondták a prob-
lémákat, amivel a munkájuk során találkoztak.

A romániai Energia Nagykövetek legnagyobb problémája az volt, 
hogy a családok nem értették a kérdőíveket, és el kellett nekik magyaráz-
ni részletesen, ami több időt vett fel. Mivel csak néhány jó munkabírású 
Energia Nagykövet gyűjti be a kérdőíveket, lassan haladnak a munkával, 
sokkal lassabban, mint ahogy azt tervezték.

A tanácsadói bizottsági találkozók hatása

Különböző helyzeteket lehet megfigyelni minden részt vevő ország 
esetében. Mióta az Energia Nagykövetek program elterjedt Svédor-
szágban egy nagy földrajzi területen, lehetetlenné vált egy találkozó 
megszervezése, ahol mindenki részt tud venni, ezért több kisebb ta-
lálkozót szerveztek az energia nagykövetekkel való kapcsolattartásra. 
Franciaországban ezek a találkozók segítettek a szociális dolgozóknak, 

hogy jobban tudjanak együtt dolgozni, és hogy újabb közös projektek-
ben vegyenek részt. A szociális munkások tanácstalanok az energia-
szegénység problémájával kapcsolatban. A találkozók segítettek nekik 
a megoldások elsajátításában, egy helyet biztosítottak a tapasztalatok 
megosztására és lehetőséget adtak arra, hogy tanácsot kapjanak minden 
problémájukra. Dániában a szociális pszichiátriai központ Samsóban 
lett az Energia Nagykövetek „nagykövetsége”. A központ lakói részt 
vesznek a találkozókon, és érdeklődnek a projekt állása után más or-
szágokban. A nagyköveteknek az energetikai tanácsadás és a szociális 
munka párosítása új, és fel szeretnék hívni a politikusok figyelmét is. A 
találkozókat Bulgáriában információs jelleggel szervezték a háztartások 
látogatása előtt és után, ez hasznosnak bizonyult a kliensek kérdéseinek a 
megválaszolására és megbeszélésére. Hasznosnak bizonyult még az Ener-
gia Nagykövetek közötti információcserére, azzal kapcsolatban, hogy 
mennyire tartják fontosnak a tevékenységüket és mik a közös eljárások. 
A legtöbb görög Energia Nagykövet nagyon motivált volt a legutolsó ta-
lálkozó után, ahol több európai partner tapasztalatai voltak bemutatva. 
A nehézségek, amikkel a többi európai partner találkozott és a problé-
mák megoldásai motiválták a görög Energia Nagyköveteket a munkájuk 
folytatásában és az akadályok leküzdésében. A tény, hogy mindenkinek 
vannak problémái, és hogy az energiaszegénység nem egy könnyen meg-
oldható probléma, arra ösztönözte a görög Energia Nagyköveteket, hogy 
keményebben dolgozzanak a problémák megoldásán, hozzájárulva a 
közös cél eléréséhez. Spanyolországban az Energia Nagykövetek ta-
lálkozója a szociális munkások heti gyűlésének keretén belül van meg-
szervezve. A romániai találkozók alkalmával az Energia Nagykövetek 
ötleteket kaptak a családokkal való kommunikációra, és hogy milyen 
eszközöket használjanak a munkájuk során. Ezek a találkozók után a 
munkájuk sokkal könnyebb lett, és a hozzáállásuk is megváltozott. Az 
Egyesült Királyságban a találkozókat rendszeres időközönként szer-
vezték, és tematikus beszélgetéseket folytattak, például Az alternatív 
energiák a háztartásban címmel. Az Energia Nagykövetek hasznosnak 
találták ezeket a találkozókat, mert beszélhettek a tapasztalatokról és 
a különböző technikákról, amik a klienseket segítik.

Minden eszköz, dokumentum és hasznos anyag letölthető vagy letölt-
hető lesz a következő weboldalon: www.energyambassadors.eu

Energia Nagykövetek Kampány

partnerek
SWEA (Gloucester, UK) – www.swea.co.uk 
Centre for renewable energy sources and savings – Cres 
(Pikermi – Attiki, Greece) – www.cres.gr

Prioriterre (MEYTHET, France) – 
www.prioriterre.org

Samsø Energy Agency (Samsø, Denmark) – www.seagency.dk Energikontor Sydost (Växjö, Sweden) – www.energikontorsydost.se

Sofia Energy Centre (Sofia, Bulgaria) – www.sec.bg ECOSERVEIS (Barcelona, Spain) – www.ecoserveis.net

Ecuba (Bologna, Italy) – www.ecuba.it HEMPS (Harghita, Romania) – www.spme.ro


