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У фрушкогорском насељу Буковац на сремској страни Новог Сада јуче је одржан 17.
"Завичајни збор-косидба", манифестација очувања обичаја и његовања вриједности
крајишких Срба, којој је присуствовало око 2.000 људи.

  

  

Отварајући Збор, министар рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Србије
Александар Вулин рекао је да Срби треба да његују различитост свог поријекла, које их
чини такве какви јесу.

  

"Српски народ данас живи на различитим просторима и сходно томе је градио своју
историју и своју различитост те управо на тај начин сачувао своју посебност и своју
културу, односно учинио нас таквим какви јесмо", истакао је Вулин и сам поријеклом из
крајишких крајева Републике Српске.

  

Он је додао да су крајишки Срби, као и Срби из Републике Српске који су дошли некад
"трбухом за крухом", а некад бјежећи пред "камом и јамом" донијели у Србију најбоље
што су имали да дају.

  

"У Србију и Војводину Срби су донели своју храбрсст, вредноћу, традицију и своју
културу. Донели су начин на који говоре српски језик. Дали су прилику и Војводини и
Србији да буде поносна на честите и добре људе који су овде отхранили своје
породице", рекао је Вулин.
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Према његовим ријечима, држава Србија мора очувати, заштити и помоћи сваког свог
грађанина да не би постали само дио глобалне заједнице у којој се не зна ко је и одакле
дошао. 

 "Треба да оно најбоље што имамо у себи сачувамо, негујемо, како би управо кроз ту
различитост показали колико је Србија добра држава за живот. И то не само кад је у
питању неговање односа већинског народа према мањинским народима, већ и односа
српског народа унутар самог себе", рекао је Вулин.

  

  

У име Владе Републике Српске и Представништва Републике Српске у Србији
"Завичајни збор" поздравио је Борислав Максимовић, стручни сарадник у
Представништу Републике Српске.

 Ранка Милић Срдић, предсједник Савеза крајишких удружења поздравила је присутне
као домаћин манифестације, док је у име Покрајинске владе то учинио потпредсједник
Ђорђе Миличевић.

 "Завичајни збор-косидба" оджан је на фрушкогорској заравни Селиште изнад Буковца.

  

  

Одржана су и такмичења у спортско-витешким дисциплинама, као и косидби, а у
културно-умјетничком дијелу програма наступе су имала културно-умјетничка друштва,
пјесници, гуслари, етнички појци, диплари, фрулаши, тамбураши и мајстори двојница.
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Манифестацију на Фрушкој гори организовали су Завичајно удружење "Мањача" и
Савез крајишких удружења, а Представништво Републике Српске у Србији је подржало
ову манифестацију.
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