
Tlačová správa

XII.Budárske dni v SlankamenskýchVinohradoch

V malebnej vojvodinskej dedinke v Slankamenských Vinohradoch, ktorá leží
doslova v objatí vínnej révy pri Dunaji, v ktorej dnes žije približne 270 Slovákov
sa aj tento rok uskutočnili Budárske dni , v nedeľu, dňa 23.augusta v poradí už XII.
ročník.

Vôňa prírody, príjemní ľudia, miesto žitia a bytia našich starých otcov a materí
akoby nám potvrdzovali, že tu žili a že my sme možno 6 - 7, alebo 8 generácia,
ktorá si zachováva Dedovizeň, všetko to, čo tu pre nás naši predkovia zanechali a o
čo sa musíme starať, aby sme to my zanechali pokoleniam po nás.

Každoročná oslava má za cieľ zachovať tradície Budárských dní v
Slankamenských Vinohradoch a tým chrániť slovenské tradície,zvyky a jazyk



budárov.Zároveň vyhľadávať pôvodné činnosti, ktoré už tradične boli prvkom
spájania sa ľudí, vzájomnej pomoci s dôrazom na oblasti tradičnej kultúry,
amatérskej umeleckej tvorby a neprofesionálnej kultúry.

Motiváciou slávností je nielen zábava, zážitok z gurmánskych pochúťok, ale
prostredníctvom stretávky spoločenstva Slovákov z rôznych kútov Vojvodiny aj
zachovanie materinského slovenského jazyka medzi obyvateľmi, zachovanie
zvykov a dobrých tradícií starých rodičov.

Oslava budárov sa začala myšlienkou predsedu slovenského kultúrno umeleckého
spolku Janka Macha a Janka Alexiho,terajšieho predsedu MS Slankamenské
Vinohrady a pár nadšencov pred 12-timi rokmi.



Počas ročníkov sa skvalitňovali podmienky účinkujúcich aj hostí. Tento rok sa celý
program uskutočnil na vynovenej a zastrešenej tribúne vďaka Opštine Indija.Táto
slávnosť bola v okrese Indija ocenená ako jedna z najlepších kultúrných slávností a
je príkladom pre druhé národnostné menšiny v okrese, ale aj vo Vojvodine. Jej
kvalitu a veľký prínos pre prezentáciu Slovenska v zahraničí potvrdili aj aj účasťou
významní predstavitelia z kultúrneho aj politického života zo Srbska aj zo
Slovenska.

A kto sú to budári? Ľudia, ktorí sa venujú vinohradníctvu, žijú počas leta v malej
chate vo vinohrade, chránia úrodu hrozna od vtákov, chorôb a nepovolaných
hostí sa priblížia ...

Budárske dni,a ko každoročne začali službmi Božími v kostole.tento rok sa
zúčastnili zástupcovia ECAV Padina so spevokolom a velebným p. Farárom Jánom
Cickom.



V deň slávností sa súťažilo o najlepšiu rybaciu polievku,najlepšie víno a najkrajšiu
budársku palicu ,,BUDÁRKU“. Anna Simonovićová, ako moderátorka spríjemnila
svojim hlasom tento vzácny večer budárov. K prítomným sa prihovorili Petar
Filipović, predseda obce Indjija a Mirolsav Kožik, podpredseda NR SNM.

Na slávnostiach vystúpili detska tanečna skupina, spevaci, detska spevacka
skupina,detskiy orchster a ženska spevacka skupina Združenia žien SKUS hrdinu
Janka Čmelika zo Starej Pazovy,

mladežnicky folklorny subor a spevaci KUS Zvolen z Kulpina, detský tanečný
súbor dr Djordje Natošević z Noveho Slankamenu, rómsky orchester rodiny
Petrović ľudovy orchester Pazovsky kacuri hral do tanca pre všetkych
navštevnikov



Toto už tradičné letné podujatie navštívi veľa turistov, domácich, ale aj Slovákov
z druhých osád, ako napríklad z Padiny. Jeho cieľom je aj podpora tvorivosti,
predaja domácich výrobkov a tým aj rozvoj turistického ruchu v Slankamenov. Je
to jedinečné stretnutie na ktorom sa môžu stretnúť naši Slováci z blízkeho aj
ďalekého okolia, aj zo Slovenska. Predstavili sa tu napríklad už po druhý raz
insitný maliar Juraj Lavroš z Padiny, Štefan Toman z Kovačice aj Lídia Lavroš,
ktorá prezentovala ručné práce z papiera.

Prínos projektu pre krajanskú komunitu je v rovine duchovnej aj kultúrnej.V
prvom rade je veľkým prínosom upevňovanie tradície festivalu na ktorý sa počas
celého roka tešia Slováci. Budárske dní poznajú Slováci v komunite,vedia kedy sa
uskutočňuje a kde.Je to festival o ktorom vedia hádam všetci, že sa môžu počas
slávnosti stretnúť so svojimi priateľmi.
Projekt sa realizoval vďaka podpore Opštiny Indija, NRSNM, USZZ, AERD
Padina, ktorá písala aj projekt na USZZ. Dovidenia o rok...
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