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Városi Civil Korzó és Gyer-
meknap

Május 28-án került megren-
dezésre a Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap a Sétáló-

utcában, ahol a város apraja-nagy-

ja megtalálhatta a maga szórako-
zási lehetőségét. A sokszínű prog-
ramok, szórakozási lehetőségek 
és a meleg nyári idő mind-mind 
hozzájárult ahhoz, hogy a rendez-
vényre ellátogató gyerekek és fel-

nőttek jó emléket és élményeket 
vihettek magukkal haza. 

A Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. ezúton is köszönetét 
fejezi ki mindenkinek, aki mun-
kájával és közreműködésével hoz-
zájárult a szombati Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap rendezvény 
sikeréhez.

Név szerint: 

Cserhát Mentőkutyás Egyesület, 
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics 
Gabriella, e-MultiCoop Szociális 
Szövetkezet, Andi Színjátszósai 
Egyesület, Palóc Néptáncegyüt-
tes, Izolda Népi Játékai, Iglice Tánc-
együttes, T.C.D. Táncegyesület szé-
csényi és balassagyarmati csoport- 
ja, Léna Táncosai, Street Dancers, 
Paramisi Társulat, Őszi Alkony Nyug-
díjas Klub, Szerva ASE, Benczúr-
falváért Egyesület, Szécsény Vá-
rosi Rendőrkapitányság, Szécsény 
Városi Tűzoltó Raj, Agrohelp Kft., 
Szécsény Városfejlesztő Kft., Szé-
csényi és Pösténypusztai Polgár-
őrség, valamint Szécsény Város 
Önkormányzata.

Köszönjük mindenkinek, aki ellá-
togatott a rendezvényre!

Szécsényi Hírek
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Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. hírei

Balla Mihály képviselő úr beje-
lentette, hogy Szécsény város 
a TOP-3.2.2-15- NG1-2016-

00002 pályázaton 253 millió 653 
ezer 425 forintot nyert energetikai 
fejlesztésre. Dr. Harikné, dr. Havasi 
Beáta alpolgármester ismeri a rész-
leteket, milyen fejlesztésekről van 
szó konkrétan?
Először is hadd mondjam el, hogy 
én ezt egy nagyon nagy siker-
nek tartom, ez a pályázat a szív-
ügyem. És nemcsak azért, mert 
negyedmillió forint értékű beru-
házást nyert a város, hanem azért 
is, mert aki egy kicsit is ismer tud-
ja, hogy elkötelezett híve vagyok 

a környezetvédelemnek. Ezzel a 
pályázattal egy új szintre lépünk 
Szécsényben a megújuló energi-
ák használatában.

Körülbelül egy évvel ezelőtt készí-
tettünk Önnel egy interjút arról, 
hogy mennyire rossz Nógrád me-
gyében 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, el-
marad a várt eredmény. Ez is azt 
mutatja, hogy szemléleti fordu-
latra van szükség, ezért kulcskér-
dés, hogy példát mutasson az ön-
kormányzat. Nem titkolt célunk 
a fejlesztéssel, 
hogy az új típu-
sú energiaellátás 
a nagyközönség 
számára megte-
kinthető legyen, 
ezzel is elősegítve 
a szemléletfor-
málást, a műszaki 
információk, ta-
pasztalatok ter-
jesztését. És akkor 

konkrétan a kérdésére válaszolva. 
Szécsény Város Önkormányzata 
a projekt keretében nyolc ingat-
lan energetikai korszerűsítését 
valósítja meg a nyertes pályá-
zatnak köszönhetően.  Ezekből 
hét ingatlan az önkormányzat 
tulajdonában áll, míg egy ingat-
lan a szintén városi érdekeltségű 
Egészségügyi Centrum tulajdo-
na. A Művelődési Ház, Kézműves 
Ház, a Páter Bárkányi János Ka-
tolikus Iskola, a polgári iskola, a 
pösténypusztai orvosi rendelő, 
az Önkormányzat épülete és az 
egészségügyi centrum energia-
ellátását napelemek biztosítják 
majd. A Cseperedő Óvoda és Böl-
csőde, valamint a pösténypusztai 
orvosi rendelő megújuló energi-
ával történő fűtése is ezen prog-
ram keretében valósul meg.
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Újabb félmilliárd forint érkezik Szécsénybe

Március 15.
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Benczúrfalván megélhetjük a keresztutat

ki, vagy ha igen, semmiképp sem 
vitték ki, csak másnap, mert általa 
a tyúkok rontásnak lettek volna ki-
téve. Zagyvarékasiak szerint tilos 
nagypénteken mosni, mert a há-
ziállatok elhullanak, tilos az állatok 
befogása, mert a közlekedés siker-
telen lesz, ugyanezért tilos szánta-
ni, boronálni, de még fésülködni 
vagy fejet mosni is. Csak olyan te-
vékenység lehet sikeres, ami a nap 
szakralitásához illeszkedik. Így a 
haszontalan diófákat Jézus szen-
vedését mintázva tették termé-
kennyé. 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 feltáma-
dása 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 süt-
ni, mert Krisztus halva fekszik. Ha 
valaki - „nagyon elvetemedett is-
tentelen nép” - mégis sütött, ami-
kor megszegték, a kenyérből vér 
bugyogott, mert érvényesült a pa-
lócság eucharisztikus szemlélete, 
és Krisztus megváltó kínszenvedé-
se mindent áthatott. Áthatott és 
túláradt az év egészére, az összes 
péntekre hatályban tartva több 
tilalmat. A Húsvéti Bárány véráldo-
zatát mintázta a bárányok leölése 
húsvétra, legtovább a juhászattal 
intenzíven foglalkozó barkók kö-
rében. A gyászidőt még inkább 
hangsúlyozta, hogy az anyajuh 
is fájdalmas bégetéssel kereste, 
siratta eltűnt fiát.

Így érkezünk el húsvéthoz, amely 
megújít, és áldást hoz mindnyá-
junk számára.

Limbacher Gábor

Szent Sír nagyszombaton feltáma-
dás előtt

2016-ban áldották meg 
Benczúrfalván a Szent Antal Foga-
dalmi Keresztutat, amelyet Lipthay 
Antal báró úr álmodott meg. Lesz-
nek-e idén esetleg olyan progra-
mok, amelyek a keresztúthoz kö-
tődnek?
Nagyböjt van, ez a keresztút já-
rás ideje. Ilyenkor lehetőség van 
arra, hogy lélekben közeledjünk 
Krisztushoz. Tudatosabban éljük 
meg saját keresztjeinket, fájdal-
mainkat, nehézségeinket. Ahogy 
a Biblia fogalmaz „Ha valaki utá-

nam akar jönni, vegye föl kereszt-
jét és kövessen engem”. A kereszt-
utat nem azért hoztuk létre, hogy 
ott programokat szervezzünk, 
hanem azért, hogy lehetőséget 
teremtsünk mindenki számára 
a keresztút mondanivalójának 
megéléséhez. Ha valaki végig jár-
ja a stációkat és végig elmélkedi 
azokat, akkor saját botlásaira, 
bűneire tud emlékezni, amelyet 
a Megváltó magára vesz. A szen-
vedés mindig titok marad. Misz-
térium. 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 szen-
vedés vállalásának végső célja az 
Üdvösség elérése, aminek lehető-
sége mindenki számára adott, de 
mindenki szabadon választja azt 
az utat, amelyen jár.

Nagyböjt idején a templomokban 
is szokás a keresztútjárás.
A világon több szabadtéri ke-
resztút is van. A benczúrfalvi is 
ezek sorába tartozik. A szabad-
téren más élményt kap a kereszt-
útjáró, 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 meg-
élhető, hogy milyen az egyre ne-
hezedő, 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 

Báró Lipthay Antal
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nekik. Az építkezés második sza-
kaszában vagyunk. A koszorú 
elkészülte után lehet a kupolát 
készíteni. Ez már a harmadik sza-
kasz lesz. A negyedik szakasz a 
belső és külső vakolás. Az ötödik 
szakasz az ablakok, padló, oltár, 
padok, berendezés. A hatodik lé-
pés a belső udvar készítése, amit 
zárt fal vesz körül. A kápolna falá-
tól még hat méterre lesz a kerítés. 
Természetesen ezek a szakaszok 
olyan ütemben épülnek, ahogy a 
megvalósításhoz szükséges anya-
gi források érkeznek.

Mi lesz a kápolna sorsa?
A kápolna szolgálja az embereket, 
hogy Istenhez forduljanak. Beer 
Miklós püspök úr többször nyilat-
kozta, hogy ez a hely a Szentkút-
ra vezető zarándokút tematikai 
bővítése. Ilyen bővítések máshol 
is vannak, például a Szent Jakab 
zarándokút mentén. Végrendele-
temben úgy rendelkeztem, hogy 
a kápolnát és a keresztút négy és 
fél hektáros területét a Váci Egy-
házmegyére 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 ká-
polna és a keresztút nyitott hely, 

amely minden-
kit szolgál. Arra 
hívok minden jó-
akaratú embert, 
hogy csatlakoz-
zon ehhez a kez-
deményezéshez, 
használja ezt 
a lehetőséget, 
hogy a Szűz-
anyán keresztül 
közelebb kerül-
jön Krisztushoz. 
Ez a kápolna 

egy engesztelő áldozat a békéért. 

Már eddig is többen csatlakoztak 
ehhez az ügyhöz és adományuk-
kal segítették a megvalósulást. 
Minden egyes adománynak örü-
lünk, a legkisebbnek is. Van, aki 
egy krajcárral odaadja mindenét, 
mint az özvegyasszony a Bibliá-
ban. A fontos, hogy minél töb-
ben csatlakozzanak az ügyhöz, a 
béke ügyéhez, amiért bátran kell 
a Szűzanya közbenjárását kérni.

A kápolna építéséről tájékozódni 
lehet a honlapján. 
www.kapolnachapel.org 

Látványterv
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