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MAGYAR TÜKÖR
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSE

Pénteken választják meg a
polgármestert és helyettesét
„
A
nagybecskereki képviselő-testület pénteken
tartja második ülését. Az
ülés napirendjén szerepel a város polgármesterének a megválasztása is. Az új polgármester
személyét illetően hivatalosan
még nem történt meg a jelölés,
de egyes források és sajtóértesülések szerint Simo Salapura
veszi át a város vezetését. Simo
Salpura az előző mandátumban
a polgármester sport ügyekkel
megbízott tanácsosa volt.
A polgármesteren kívül az
alpolgármestert és a városi ta-
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nács tagjait és a képviselő-testület titkárának a helyettesét is
megválasztják a tanácsnokok.
Az ujonnan megválasztott képviselő-testület augusztus végén tartotta meg alakuló ülését, de akkor a képviselő-testület elnökét választották
csak meg Čedomit Janjić személyében.
A tanácsnokok az alakuló
ülésen megválasztották a képviselő-testület új titkárát is.
A következő négy évben ezt a
tisztséget Svetlana Grujić tölti be.

Az elkövetkező négy évben
a következő lesz a helyi képviselő-testület összetétele:
Szerb Haladó Párt: 42
mandátum, Szerb Szocialista
Párt-Egységes Szerbia 11 mandátum, Metla 2020 5 mandátum, Vajdasági Front 4 mandátum, Vajdasági Magyar Szövetség 3 mandátum, Szuverenisták 2 mandátum.
A VMSZ tanácsnokai az új
összetételű képviselő-testületben Kovács Dianna, Sztojkó József és Puskás János lesznek.

»»Az alakuló ülés
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Levél a Nagybecskereki Egyházmegye
papságához, híveihez
A
Bánát Hangja magyar nyelvű oldal című projektum
résztámogatója Magyarcsernye
Község Önkormányzata. A lapban megjelent cikkek a szerkesztőség véleményét fejezik
ki és nem feltétlenül azonosak
a támogató véleményével.
világméretű koronavírus-járvány, amely hónapok óta
foglalkoztatja a világot, sok negatív következménye mellett
arra is felhívta a figyelmünket,
hogy milyen fontos az egészségünkre vigyázni és azt gondozni.
Erre a nagy igazságra nekem
sajnos már a járvány előtt rá kellett jönnöm. Fájdalmas felismerés volt. Tavaly ősszel éreztem,
hogy valami nincs rendben az
egészségemmel. Orvoshoz fordultam, és abban reménykedtem, hogy segítségével gyorsan
visszatérek majd a megszokott
kerékvágásba. Sajnos nem így
történt. Ahogy ezt most már
mindenki tudja, az eredetileg
két hónapra tervezett betegszabadság több hónapra meghosszabbodott. Egészségi állapotom nem javult kellőképpen.
Állandóan fáradt voltam, nem
érdekelt semmi és fizikailag is
legyöngültem. Orvosaim szerint egyszerűen ki voltam „égve” s javasolták, hogy változtassak az életemen, a munkatempón és a munka mennyiségén.

A több hónapos gyógyulási folyamatról természetesen a
Szentszék mindvégig tudott és
márciusban úgy döntött, hogy
apostoli kormányzót nevez ki a
Nagybecskereki Egyházmegye
vezetésére, aki helyettem intézni tudja a napi feladatokat úgy,
hogy közben engem továbbra is
meghagy megyéspüspöknek.
Így került msgr. Roos Márton, nyugalmazott temesvári püspök apostoli kormányzóként az egyházmegyénkbe.
Sajnos a COVID-járvány miatt
nem tudta az elképzelések szerint kifejteni áldásos tevékenységét, de ettől függetlenül, amikor csak lehetett, jelen volt és
jelenlétével erősítette a papokat, a szerzeteseket és minden
katolikust a Bánátban.
Hálával tartozunk neki ezért
az áldozatos munkájáért. Imádkozzunk érte továbbra is, akkor
is, ha mától az ő nevét kives�szük a kánonból, hiszen szolgálatát itt, közöttünk, az egyházmegyénk javára befejezte.
A járvány miatt húzódott el
az én hazajövetelem is. Bár orvosaim tanácsára én már március végén munkába szerettem
volna állni, a Szentszék jobbnak
látta, ha még pihenek, így az
illetékesekkel folytatott megbeszélés alapján hazajövetelem időpontját augusztus 25ére helyeztem.

Azóta tehát újból itthon vagyok és folytatom főpásztori
munkámat.
Hálát szeretnék mondani a
jó Istennek, hogy ez a visszatérés megtörténhetett. A Mindenható nagyon sok jó embert
küldött mellém a betegségem
alatt, akik teljes odaadással segítették gyógyulásomat. Nagy
támogatás volt ebben az a tudat
is, hogy Egyházmegyénkben, és
nem csak itt, sokan imádkoztak
értem. Isten fizesse meg nektek
és mindenkinek a sok türelmet
és imát, amely segített abban,
hogy ma újból köztetek lehetek.
Két dologra szeretnék még
most kitérni ebben a levelem-

ben: a járványra és a zsinatunkra.
Mindenkit nagyon szépen
kérek, tartsuk be a járvány megfékezésére hozott állami és egyházi előírásokat! Nem olyan
nagy áldozat a maszk helyes viselése a templomban. Ha bevásárláskor, bankban, zárt közterületen úgy is viselni kell, miért
lenne a templomban ez kivétel?
Ne vegyük félvállról és ne várjuk
meg, míg egy szeretett személy
megfertőződik, és ne adj Isten
életveszélyes állapotba kerül. Inkább tartsuk be az előírásokat.
A zsinati folyamatunk a betegségem és a járvány miatt egy
kissé „megakadt”. Ezt szeretném most újból nagyobb sebességbe kapcsolni. A lehetőségek szerint arra kérlek benneteket, hogy kis csoportokban,
most míg jó az idő, a templomainkban, az udvaron, beszéljük meg a már kiküldött dokumentumokat az anyanyelv
használatáról és a médiamunkánkról az egyházmegyében.
Az animátorok a közeljövőben
új anyagokat is fognak kapni,
melyet azonban már nem kell
megbeszéljenek, hanem ez számukra továbbképzés jellegű.
Október közepén kiküldjük a
zsinati előkészületünk utolsó
dokumentumát az anyagi javakról és a struktúrákról. A befejező, zsinati napokat pedig, a
járvány miatt, elhalasztottam
2021. május 28-30-ra.
Imádkozzunk egymásért,
vigyázzunk egymásra!
Mindenkinek püspöki áldásomat küldöm!
DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD
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»»Szentmise Muzslyán

Búcsú volt a hétvégén
Muzslyán
S
zeptember 12-én, Szűz
Mária Szent Neve ünnepnapján és másnap, 13-án tartották meg Muzslyán a templombúcsút és a falunapi ünnepséget. A szombati ünnepi szentmise szónoka Palatinus István atya, a szabadkai
Szent György plébánia plébánosa, a Mária Rádió igazgatója, a vasárnapié pedig
Király Tibor padéi atya volt.
A papság és a hívők találkozása.
A templombúcsú napja szombaton, szeptember
12-én volt. Tekintettel a pillanatnyi járványhelyzetre,
szép számban jelentek meg
a hívők, cserkészek és a papok is. A szentmisét Palatinus István atya, szabadkai
plébános celebrálta. Homíliájában kiemelte „De Maria numquam satis!” – Szűz
Máriáról soha nem beszélünk eleget. Mi Mária né-

pe vagyunk. Szent István
királyunk Mária oltalmába ajánlott bennünket. Ott
ahol alázatosság van, szerénység és jóság, ott van az
igazi boldogság is, ezt az Istenbe vetett hit biztosítja –
hangzott el többek között.
Az ünnepi szentmisén
részt vettek a helyi közösség
és a civil szervezetek képviselői is. A Helyi közösség Tanácsának díszülésén, amelyen jelen voltak az egyház
képviselői is, kiemelték a két
közösség kiváló együttműködését. A plébánia és az
Emmausz kollégium vendégei voltak a szerbiai Fokoláré mozgalom képviselői és a Vajdasági Cserkészszövetség tagjai.
A nagyobb méretű búcsúi ünnepség a faluban az
idén elmaradt a hatályban
lévő óvintézkedések miatt.
JANEZ JELEN SDB

A FELÚJÍTOTT ZÁRDA ÉPÜLETÉBEN

Foglalkozások indulnak
a gyermekekkel
M
ivel a Bega közelében
felújult a volt Zárda épülete lehetőség nyílt,
hogy az udvaron és a benti
termekben gyermek programokat szervezzenek. A
programok már ezen a héten pénteken délután 16,3018,00 beindulnak. Helzsyín:
Narodnog Fronta 3. Ezen a
héten az érdeklődő gyermekeket és szüleiket egy Piknikre invitálják.
Szép idő esetén a foglal-

kozás kint lesz az egykori
Zárda udvarában, esős idő
esetén bent a nagyteremben
lesz megtartva.
Lesz közös játék, beszélgetés és finomság.
Reméljük felkeltették a
figyelmüket. A szervezők
nagy szeretettel várnak mindenkit aki ott szeretne lenni a gyermek- szülő programon.
A foglalkozásokat Cecília nővér vezeti.

TORDA

Kukorica fesztivál
szombaton
S
zombaton szeptember
19-én rendezik meg Tordán a hagyományos Kukorica fesztivált.
A rendezvény, melyet Torda Helyi Közössége és az Orgonavirág Hagyományápoló Egyesület
szervenek, reggel kilenc

órakor kezdődik ünnepélyes megnyitóval. A kukirica törő verseny tízórakor
veszi kezdetét. A főzőverseny 12 órakor kezdődik, az
eredményhirdetés 17 órakor lesz.
A szervezők minden érdeklődöt szeretettel várnak.

A Bánát Hangja magyar nyelvű oldal című projektum résztámogatója Magyarcsernye Község Önkormányzata. A lapban megjelent cikkek a szerkesztőség véleményét fejezik ki és nem feltétlenül azonosak a támogató véleményével.

