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PÜNKÖSD

Az alábbi történet egy dohányárusnál esett meg: Minden reggel egy férfi
pontosan abban az időben belépett az üzletbe. Hosszasan keresgélt a zsebében,
majd elővett egy doboz cigarettát, kihúzott egy szálat, és meggyújtotta a falon
pislákoló gázlámpa tüzében, végül elköszönt. Napokig ment ez így, míg
egyszer a bolt tulajdonosa megkérdezte tőle, miért tesz így minden reggel. A
válasz az volt, hogy ő csak egy kis tüzet vesz magának.
Ugyanígy vannak azok a keresztények is, akik csak egy kis lángocskát
visznek magukkal a hétköznapokba: karácsonykor egy kis melegségért,
szilveszterkor egy kis romantikáért, nagypénteken egy kis meghittségért,
húsvétkor egy kis optimizmusért térnek be a templomba. Kérdően néznek
akkor, amikor pünkösdre terelődik a szó…
Pünkösdkor ünnepli az egyház a születésnapját. Jézus ekkor köszönt el
tanítványaitól, és örökségül hagyta nekik a Szentlelket. A Lélek lángja pedig
betöltötte a tanítványokat, csodákat tettek, gyógyítottak, hitüket haláluk árán is
megvallották. Az ő szeretetük már nem a pislákoló gázlámpa tüze…
Bár a pünkösd manapság a wellnes-programok, a szabadtéri vigasságok
hosszú hétvégéje. Nekünk, keresztényeknek ne csak ez legyen, hiszen akkor
magunk is olyanok leszünk, mint a dohányárus reggeli vendége. Kérjük
pünkösdkor, hogy minden napunk szentlelkes legyen!
Téglás-Hajós Éva - Pünkösdi szonett
Ott ülnek ők, magukra hagyottan,
a csüggedt-gyáván összebújók,
az arcukra titkon kámzsát húzók,
vacogó félelembe fagyottan,
legott rohanó szél vad erejétől
zúgva hasad fel a menyei kárpit,

s lángnyelvek ragyogó tüze válik
férfi-merészség védpajzsává. Hevétől
olvad a dermedt szó, hittel hirdetik
— útjukat fehér galambok követik —
száz nép nyelvén a Mester tanát…
Kellenének most is láng-szemű fények,
hogy Földünkön értse milliárd lélek
a tűz-áldotta Béke szavát!

Emlékezés a főjegyzőre
Emléktábla-avatás, és keresztszentelő Badacsonytördemicen

2010. március 27-én, Badacsonytördemicen megemlékezést tartottak az
1945-ben meggyilkolt dr. Péczer Sándor egykori főjegyző emlékére.

Péczer Sándor 1926 augusztusában kezdte
hivatását Lesencetomajon, mint jegyzőgyakornok.
1930-ban
bevonult
katonának,
1931-ben
Nagykanizsán lakott, 1933-tól visszakerült újból
Lesencetomajra. 1932-ben avatták doktorrá
Budapesten, 1933-ban szerezte meg jegyzői
oklevelét. Először Gyenesdiás segédjegyzője volt,
majd 1937-től Nemestördemicen körjegyzőként,
később pedig főjegyzőként tevékenykedett.
Területéhez tartozott Szigliget is.
Debreczenyi Gyula egykori plébánossal a térség fejlesztését
szorgalmazta, az ő idejében villamosították Nemestördemicet, és ekkor
kezdődtek Szigligeten az ívóvízhálózat kiépítésének munkálatai is. 1943.
március 27-én vette feleségül Winkler Máriát. Két gyermeke született.
A sors kegyetlensége, hogy második házassági évfordulóján érte
halála. A befagyott Balatonon az orosz tankok egyre közelebb kerültek
Tördemic és Szigliget községekhez. Mintha érezte volna a tragédia
közelségét, családját Szigligetre menekítette el, és a hivatali iratokat
biztos helyre rejtette el a közeledő oroszok elől. Motorkerékpárjával
visszatért Tördemicre, a jegyzőségre, hogy kifizesse a szegényeknek járó
pénzt. A munkája végeztével Szigliget felé haladt családjához, amikor az
oroszok kegyetlenséggel lelőtték. Értékeit, ruháit, motorját elvették tőle, és
otthagyták az árokparton. A golyó ütötte sérülés következtében a
harmincnyolc éves főjegyző elvérzett. Nagypénteken temették el a
nemestördemici temetőben.
A
márciusi megemlékezés a temetőkertben kezdődött, ahol
koszorúkat, és virágokat helyeztek el a főjegyző sírjára. Ezután a
badacsonytördemici templomban szentmisét mutattak be, majd a
résztvevők közösen vonultak ki a 71-es úthoz, a kereszt és az emléktábla
megáldására.

Elsőként dr. Horváth Imre idézte fel Péczer Sándor életét,
munkásságát, és tragikus halálát, majd Kovács Károly esperes-plébános
szentelte fel a keresztet, és a főjegyző tiszteletére állított emléktáblát. A
kereszt jelen esetben nemcsak szakrális értékekkel bír, hiszen köveit a
szomszédos községek – Badacsonytördemic, Gyenesdiás, Nemesgulács,
Szigliget -, és egy távolabbi település, Vasasszonyfa településeinek közös
adakozása alkotja, jelezve ezzel a települések összefogását, a jó célok
közös megvalósítását. A kereszt Péczer Sándor kivégzésének helyétől nem
messze áll, ezért egyben az ő emlékezetét is őrzi.
A koszorúk, és a virágok elhelyezése után Kondor Katalin tartotta
meg beszédét, aki elmondta, régebben a politikai rendszer nem tette
lehetővé, hogy megemlékezzenek a főjegyző úrról, de a községek így sem
feledkeztek el mártírjaikról. Ha egy nemzetnek elveszik a történelmét,
mindenét elveszik vele. Nem szabad, hogy a kultúránk, történelmünk,
anyanyelvünk, és velük együtt hős mártírjaink elvesszenek. Sorokat idézett
Péczer Sándor 1945. március 15-i beszédéből, amelyből kirejlik, hogy a
főjegyzőnek is hasonlóak voltak az elképzelései, mint a márciusi ifjaknak:
legyen béke, szabadság, egyetértés. Nemcsak hivatali személyek kerültek
ilyen tragikus helyzetbe, hanem a lakósság közül is sok áldozata volt az
akkori rendszernek.
Ezután Witner Mária országgyűlési képviselő tartott megemlékező
beszédet. Párhuzamot vont a nagyböjt, és a magyar nemzet között. Majd
egy verssel folytatta: „vannak világító mécsesek a sötét éjszakában.”
Végül a Péczer család köszönetét fejezte ki, hogy édesapjuk emlékét
ilyen méltóképpen megőrizték a települések.

Túrmezei Erzsébet - Pünkösd után
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

Reményik Sándor: Kegyelem
S akkor - magától - megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat - hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor - magától - szűnik a vihar,
Akkor - magától - minden elcsitul,
Akkor - magától - éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától - friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.

HIRDETÉSEK

Május 22-én 10 órakor Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát
szenteli fel a Szent Márton Várkápolnát.
Pünkösd vasárnapján és hétfőjén az ünnepi szentmisék
Szigligeten délelőtt 10 órakor kezdődnek.
Szentháromság vasárnapján (május 30-án), a Szőlőhegyi
Kápolna búcsúnapján a szentmise délelőtt fél 12-kor kezdődik a
Kápolnában. Ezen a napon a falusi templomban nincs szentmise.
E-mail cím: hit.elet.szigliget@gmail.com

