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Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. hírei

.

nőttek jó emléket és élményeket
vihettek magukkal haza.
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ja megtalálhatta a maga szórako- A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ezúton is köszönetét
zási lehetőségét. A sokszínű progfejezi ki mindenkinek, aki munájus 28-án került megren- ramok, szórakozási lehetőségek kájával és közreműködésével hozdezésre a Városi Civil Kor- és a meleg nyári idő mind-mind zájárult a szombati Városi Civil Korzó és Gyermeknap a Sétáló- hozzájárult ahhoz, hogy a rendez- zó és Gyermeknap rendezvény
utcában, ahol a város
apraja-nagyvényre ellátogató
gyerekek
és fel- Szécsénybe
sikeréhez.
Újabb
félmilliárd
forint
érkezik

Városi Civil Korzó és Gyermeknap

M

a környezetvédelemnek. Ezzel a
pályázattal egy új szintre lépünk
Szécsényben a megújuló energiák használatában.

B

alla Mihály képviselő úr bejelentette, hogy Szécsény város
a TOP-3.2.2-15- NG1-201600002 pályázaton 253 millió 653
ezer 425 forintot nyert energetikai
fejlesztésre. Dr. Harikné, dr. Havasi
Beáta alpolgármester ismeri a részleteket, milyen fejlesztésekről van
szó konkrétan?
Először is hadd mondjam el, hogy
én ezt egy nagyon nagy sikernek tartom, ez a pályázat a szívügyem. És nemcsak azért, mert
negyedmillió forint értékű beruházást nyert a város, hanem azért
is, mert aki egy kicsit is ismer tudja, hogy elkötelezett híve vagyok

Körülbelül egy évvel ezelőtt készítettünk Önnel egy interjút arról,
hogy mennyire rossz Nógrád megyében a levegő minősége, főként
azért, mert vannak, akik műanyag
tartalmú rongyokkal fűtenek. Ez a
fajta tüzelési mód pedig egyenesen
rákkeltő.
Így van, sajnos a helyzet egyelőre
nem javult, hiába bűncselekmény
eltüzelni veszélyes hulladékot, a
nehéz felderíthetőség miatt, elmarad a várt eredmény. Ez is azt
mutatja, hogy szemléleti fordulatra van szükség, ezért kulcskérdés, hogy példát mutasson az önkormányzat. Nem titkolt célunk
a
fejlesztéssel,
hogy az új típusú energiaellátás
a nagyközönség
számára megtekinthető legyen,
ezzel is elősegítve
a
szemléletformálást, a műszaki
információk, tapasztalatok terjesztését. És akkor

. .
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ki, vagy ha igen, semmiképp sem
vitték ki, csak másnap, mert általa
a tyúkok rontásnak lettek volna kitéve. Zagyvarékasiak szerint tilos
nagypénteken mosni, mert a háziállatok elhullanak, tilos az állatok
befogása, mert a közlekedés sikertelen lesz, ugyanezért tilos szántani, boronálni, de még fésülködni
vagy fejet mosni is. Csak olyan tevékenység lehet sikeres, ami a nap
szakralitásához illeszkedik. Így a
haszontalan diófákat Jézus szenvedését mintázva tették termékennyé. Nagypénteken többszőr
fejszét vertek a fába: „Olyan volt,
mintha vérzett volna a diófa, úgy
kiforrott.” Jézus mindent átható
szenvedése, vérrel verítékezése a
diófán is meglátszott, mint ahogy
termékenységet hozó feltámadása is: „attól kezdve jobban ter-

mett, nem vet(et)te el a virágját”.
Nagypénteken valaha a parazsat
is hagyták kialudni, és tilos volt
újra gyújtani, vagy kenyeret sütni, mert Krisztus halva fekszik. Ha
valaki - „nagyon elvetemedett istentelen nép” - mégis sütött, amikor megszegték, a kenyérből vér
bugyogott, mert érvényesült a palócság eucharisztikus szemlélete,
és Krisztus megváltó kínszenvedése mindent áthatott. Áthatott és
túláradt az év egészére, az összes
péntekre hatályban tartva több
tilalmat. A Húsvéti Bárány véráldozatát mintázta a bárányok leölése
húsvétra, legtovább a juhászattal
intenzíven foglalkozó barkók körében. A gyászidőt még inkább
hangsúlyozta, hogy az anyajuh
is fájdalmas bégetéssel kereste,
siratta eltűnt fiát.

Így érkezünk el húsvéthoz, amely
megújít, és áldást hoz mindnyájunk számára.
Limbacher Gábor

Szent Sír nagyszombaton feltámadás előtt

Benczúrfalván megélhetjük a keresztutat

Báró Lipthay Antal
2016-ban
áldották
meg
Benczúrfalván a Szent Antal Fogadalmi Keresztutat, amelyet Lipthay
Antal báró úr álmodott meg. Lesznek-e idén esetleg olyan programok, amelyek a keresztúthoz kötődnek?
Nagyböjt van, ez a keresztút járás ideje. Ilyenkor lehetőség van
arra, hogy lélekben közeledjünk
Krisztushoz. Tudatosabban éljük
meg saját keresztjeinket, fájdalmainkat, nehézségeinket. Ahogy
a Biblia fogalmaz „Ha valaki utá-

nam akar jönni, vegye föl keresztjét és kövessen engem”. A keresztutat nem azért hoztuk létre, hogy
ott programokat szervezzünk,
hanem azért, hogy lehetőséget
teremtsünk mindenki számára
a keresztút mondanivalójának
megéléséhez. Ha valaki végig járja a stációkat és végig elmélkedi
azokat, akkor saját botlásaira,
bűneire tud emlékezni, amelyet
a Megváltó magára vesz. A szenvedés mindig titok marad. Misztérium. S ha nem azt kérdezzük:
„Miért engedte Isten?” hanem
azt: „Miért szenvedett Ő?” akkor
minden megfordul. Az Isten a
mi bűneinket vette át, mert ő a
megértő, szenvedő Isten. A szenvedés vállalásának végső célja az
Üdvösség elérése, aminek lehetősége mindenki számára adott, de
mindenki szabadon választja azt
az utat, amelyen jár.
-8-

Nagyböjt idején a templomokban
is szokás a keresztútjárás.
A világon több szabadtéri keresztút is van. A benczúrfalvi is
ezek sorába tartozik. A szabadtéren más élményt kap a keresztútjáró, mint egy templomban. A
szabadtéren jobban megélhető
a Golgota élménye, amikor egy
nehéz, meredek úton vitte fel a
hegytetőre Krisztus a keresztet. A
benczúrfalvi keresztúton is megélhető, hogy milyen az egyre nehezedő, emelkedő úton feljutni a
domb tetejére. A keresztút végén
XV. stáció a feltámadásba vetett
reményt hirdeti.
A keresztút végén épül a Fájdalmas
Szűzanya kápolna. Hogy állnak az
építkezéssel?
A kápolna fala épül, rövidesen
eléri a koszorú magasságát. Az
építők télen is dolgoztak, amiért
külön is nagyon hálás vagyok
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nekik. Az építkezés második szakaszában vagyunk. A koszorú
elkészülte után lehet a kupolát
készíteni. Ez már a harmadik szakasz lesz. A negyedik szakasz a
belső és külső vakolás. Az ötödik
szakasz az ablakok, padló, oltár,
padok, berendezés. A hatodik lépés a belső udvar készítése, amit
zárt fal vesz körül. A kápolna falától még hat méterre lesz a kerítés.
Természetesen ezek a szakaszok
olyan ütemben épülnek, ahogy a
megvalósításhoz szükséges anyagi források érkeznek.

amely mindenkit szolgál. Arra
hívok minden jóakaratú embert,
hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez,
használja
ezt
a lehetőséget,
hogy a Szűzanyán keresztül
közelebb kerüljön Krisztushoz.
Ez a kápolna
egy engesztelő áldozat a békéért.

Mi lesz a kápolna sorsa?
A kápolna szolgálja az embereket,
hogy Istenhez forduljanak. Beer
Miklós püspök úr többször nyilatkozta, hogy ez a hely a Szentkútra vezető zarándokút tematikai
bővítése. Ilyen bővítések máshol
is vannak, például a Szent Jakab
zarándokút mentén. Végrendeletemben úgy rendelkeztem, hogy
a kápolnát és a keresztút négy és
fél hektáros területét a Váci Egyházmegyére hagyom. Amíg élek
gondozom és ápolom a területet.
Ez érthető, hiszen én vagyok a
gazdája.
Hogy állnak anyagilag?
A kezdeményezés az enyém volt,
de ez a hely a közjó része, amihez
mindenki hozzájárulhat. A kápolna és a keresztút nyitott hely,
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Látványterv

Már eddig is többen csatlakoztak
ehhez az ügyhöz és adományukkal segítették a megvalósulást.
Minden egyes adománynak örülünk, a legkisebbnek is. Van, aki
egy krajcárral odaadja mindenét,
mint az özvegyasszony a Bibliában. A fontos, hogy minél többen csatlakozzanak az ügyhöz, a
béke ügyéhez, amiért bátran kell
a Szűzanya közbenjárását kérni.
A kápolna építéséről tájékozódni
lehet a honlapján.
www.kapolnachapel.org
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