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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

О проблемима и плановима чанадских Срба

Школа у Чанаду поново
у власништву државе?

Уколико се остваре неке најаве, Основна школа у
Чанаду, у којој функционише и настава српског
језика, промениће трећег власника у року од
неколико година

Предавање Норберта Бугарског
у мохачком Српском клубу

Алармантне вести из Мохача

Откривена велика оштећења
на српској цркви

Иако се оштећења не виде споља, стручњаци тврде
да је читава црква озбиљно напукла, а тешко је
оштећена и кровна конструкција

Н

а недавно одржаној клупској
вечери мохачких Срба, главни
гост мештана, односно чланова
Самоуправе Срба и Српске читаонице, није био непознат. На молбу Зорице Степанов, потпредседнице бираног тела Срба у овом граду, гостовао
је Норберт Бугарски, старатељ Српске православне цркве и председник
Самоуправе Срба у Мајшу. Он је овога пута одржао предавање о српским
културно-историјским споменицима
у Мохачу.

Поткровље мохачке цркве

Бугарски се већ годинама брине о
судбини српске православне цркве и
ради на спашавању културно-историјских споменика српског народа у
Мохачу. Будући да је запослен у Канцеларији градоначелника, настоји да
подржи напоре малобројне српске
заједнице у овом граду. Недавно су
му чак неки мештани упутили и критике да превише помаже Србе.
Норберт Бугарски је придике „добронамерних” одбио јасним аргументима: у граду Мохачу постоји седамнаест споменика културе од којих
пет припадају српској заједници и
српском народу. Ови споменици су,
по њему, важни за град и заслужују
да буду обновљени и спасени од пропадања.

Бугарски је говорио о спасавању
српске гробљанске капеле која је била у веома лошем стању, али је захваљујући залагању и добровољним
прилозима српских православних
верника обновљена. Реновирање је
трајало дуго, о чему су сведочили
приказани слајдови и фотографије.
Приказано је и тренутно стање српске цркве у Мохачу.
Оно што је овај млади Мохачанин
изнео, више је него запрепашћујуће.
Читаво здање је озбиљно напукло,
оштећена
је
кровна
конструкција, недостају црепови. Неопходна
је, дакле, хитна
санација штете,
односно измена
главне греде и
гвоздених шипки, које су такође оштећене.
Споља се сва
оштећења
не
виде,
али
стручњаци Завода за заштиту
споменика културе и Норберт
Бугарски регистровали су све појединости.
Средства је у овим временима
беспарице тешко наћи. То је признао
и сам Бугарски, који је подвукао да
само израда планова за санацију износи од 500 до 700 хиљада форинти.
Вредност укупних радова се мери
милионима.
Многи примери до сада показали
су да се, ипак, удруженим снагама
може доћи до жељеног циља. Надајмо се да ће тако бити и у случају
српске православне цркве у Мохачу,
која је изграђена 1732. године и сматра се једним од најлепших културно-историјских споменика града Мохача и Жупаније Барање.

С

амоуправа Срба у Чанаду 16.
априла одржала је своје редовно заседање. На Дневном реду
седнице, којом је председавао
Фрањо Колар, нашле су се бројне тачке. Прва и можда најважнија тема
била је судбина месне Основне школе.
Чанађани су и раније имали доста
мука због начина организовања образовне установе у којој се предаје српски и румунски језик. Како локална
самоуправа није била у могућности
да финансира Основну школу, она је
пре неколико година доспела у власништво Реформатске цркве. Сада,
међутим, постоји могућност да Основна школа у Чанаду пређе у државно власништво. Шта ће то значити
за српску заједницу, још увек је непознаница.
Српска самоуправа потписала је
Споразум о сарадњи са локалном самоуправом села и нови уговор је
оцењен као позитиван и користан за
ово српско тело. Наиме, раније је Самоуправа Срба у Чанаду била обавезна да плаћа режијске трошкове Народносног клуба, а сада ће то чинити
сеоска самоуправа.
На седници се разговарало и о
прослави храмовне славе, Ђурђевдана. Пошто се ове године тај празник поклапа са Ускрсом, Чанађани
су одлучили да заштитника светог
храма прославе 11. маја, када се
очекују гости из других делова
Мађарске и суседне Румуније. Оба

Чанада (румунски и мађарски) гаје
веома блиску, пријатељску сарадњу.
Овогодишње празновање црквене
славе поново ће увеличати црквени
хор из Румуније, а очекује се и тамбурашки састав из суседне земље,
који ће се побринути за славско весеље.
Чланови бираног тела Срба су на
седници са задовољством констатовали да ће, на основу пописа становништва из 2011. године, у Чанаду бити
и даље могуће формирање Српске
самоуправе. Имајући у виду да је раније било регистровано смањење
броја Срба у овом насељу, ово је свакако вест која је обрадовала мештане.
Чланови Српске самоуправе се
надају да ће у наредном периоду
бити обавештени о позитивном исходу њихових молби на конкурсима
за финансијска средства. Мештани
такође, прижељкују и успех на
пољу диференцијалног финансирања народносних самоуправа у
Мађарској, што би пружило реалну
могућност и за оснивање сталне изложбене поставке, која ће промовисати историјат и културу Срба у
овом насељу.
На крају седнице, чланови Српске
самоуправе у Чанаду су се договорили о реализацији осталих традиционалних годишњих програма. Сада је,
међутим, на првом месту храмовна
слава – Ђурђевдан.
Предраг Мандић

Скуп у Вашархељу

Б

Братски састанак
свештенства две епархије

ратски састанак
Разговор је вођен о
свештенства Бустању у појединим падимске епархије
рохијама
Будимске
ове године је одржан у
епархије, а братски саВашархељу, 22. априла.
станак није могао да
Претходила му је свешпротекне без разговора
теничка исповест и свео прослави Ускрса. Изта архијерејска литурнета је молба да се усгија, коју је у српском
кршња богослужења
православном храму, у
објаве на српском и
присуству верника, слумађарском језику, као и
жио епископ будимски
да се служи у свим свеЛукијан.
тињама где живи српУ чин протонамесниски народ.
ка произведен је јереј
Братски
састанак
Светомир Миличић, па- о. Светомир Миличић
окончан је ручком, тзв.
рох дешчански и адмитрпезом љубави, а донистратор вашархељске и новосенти- маћини су овом приликом били прованске парохије. Потом је свештен- тонамесник Светомир Миличић и
ство будимске и темишварске епар- Душица
Пандуровић-Шевић,
хије одржало састанак на којем је потпредседница Српске православбило речи о проблемима који се тичу не црквене општине и старатељ надуховно-богослужбеног живота у ше светиње у Вашархељу.
П. М. парохијама.
П. М.

