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Стр. 6.

ЧЕТВРТИ ФЕСТИВАЛ КРАЈИШКИХ
ПЈЕСАМА “КРАЈИШКИ БИСЕРИ”
Четврти фестивал одржан је у
част 150 година од рођења
Николе Тесле.
Страна 4.

TESLIJANSKA AKADEMIJA
Лички вишебој - Апатин 2007.

Стр.13.

СТАТУС
Избеглица, прогнаник
или држављанин?

РАЗГОВОР СА ПРЕДСЕДНИКОМ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ,
Г-ДИНОМ ЗОРАНОМ ВОРКАПИЋЕМ

Страна 15.

Страна 3.

Страна 5.

POMEN

У организацији ЗУК “Никола
Тесла” већ 7 година обележава се 5. август, дан
прогона и страдања Срба
Крајишника.

Београд, 04.08.2007.

Стр. 14.

Стране 5. и 14.

Билтен као своје гласило издаје Завичајно удружење прогнаних и избјеглих Крајишника
“Никола Тесла” Пландиште. Ове године билтен излази као двоброј и прати активности
удружења за 2006. и 2007. годину.

“K
R FE
A

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА

I”
MA E R

AJI[KIH
L KR
P
IVA [ K I B I JESA
ST J I
S

“Н И К О Л А Т Е С Л А”
ПЛАНДИШТЕ
PLANDI[TE

УВОДНИК О УДРУЖЕЊУ
Завичајно удружење прогнаних и избеглих Kрајишника „Никола Тесла“ је невладина нестраначка и
аполитичка организација која има за циљ помоћ
прогнаним и избеглим Крајишницима, очување културне баштине и традиције Срба Крајишника.
Удружење активно делује већ седам година и до
сада има 724 регистрована члана. Наравно, поред
прогнаних и избеглих, удружење окупља и све оне
који су пореклом са крајишких простора.
За ових седам година председништво удружења
је уложило много труда, ентузијазма, времена и интелектуалног рада. Као резултат тих напора, остварени су веома значајни резултати. У сарадњи са
локалном влашћу, владиним структурама и невладиним сектором покренута су многа питања и
проблеми са којима се сусрећу прогнани и избегли
Крајишници. Пружана је правна помоћ и упућивани
су људи где и како да реше своје проблеме. Мислим
да када узмемо у обзир околности у којима удружење живи и ради морамо бити задовољни јер се више
у овим условима није ни могло. Хтео бих на овом
месту да истакнем да удружење нема простор у
коме би могло да обавља своје активности, да нема
запослених, те да чланови председништва све
активности раде волонтерски. Наравно, све активности које удружење обавља финансирамо из средстава добијених из буџета општине и донацијских
средстава. Морам овде да напоменем да иако је у
2006. години било несугласица, ове 2007. године
смо задовољни сарадњом са општином. Због свега
што је учињено имам потребу да овим путем похвалим председника општине господина Зорана Воркапића и његове сараднике.
Желим да кажем да сам, имајући у виду услове
у којима удружење функционише, задовољан до
сада оствареним резултатима. Са друге стране, не
могу бити потпуно задовољан јер сматрам да се мора
далеко више учинити за популацију коју удружење
окупља, а верујем да уз мало добре воље и разумевања у томе можемо успети.
Чинимо добра дела, боље ћемо се осећати, и
живот ће нам бити лепши!

Његово преосвештенство Епископ Банатски господин
Никанор и Никола Везмар, председник Завичајног
удружења Крајишника „Никола Тесла“

ИЗДАВАЧ: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
АДРЕСА: Војводе Путника 38 - 26360 Пландиште
ЖИРО РАЧУН: 340-5342-06; ПИБ:10 12 39 410
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ
ПРЕДСЕДНИК: 063/86-94-919
СЕКРЕТАР: 064/33-48-444
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Билтен уредили:
НИКОЛА Г. ВЕЗМАР
МИЛАН Г. БРУЈИЋ
Припремио за штампу:
ГОЈКО Н. ВЕЗМАР

ШТАМПA: Штампарија “ТУЛИ”
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РАЗГОВОР СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ,
ГОСПОДИНОМ ЗОРАНОМ ВОРКАПИЋЕМ
Господине председниче, да ли сте расположени
да за лист “Крајишник” одговорите на неколико
питања?
Као председник општине имам обавезу да
информације о свом раду учиним доступним
за јавност и то под једнаким условима за све
новинаре и сва јавна гласила. Са друге стране,
посебно ми је задовољство да се обратим
вашим читаоцима.
Молим вас, пре свега, да се представите нашим
читаоцима (ваша кратка биографија)?
Рођен сам 1965., у Вршцу. У Великој Греди сам
завршио основну школу, IX и X разред у Пландишту, а III и IV разред Гимназије у Вршцу.
Дипломирао сам на Машинском факултету у
Новом Саду. На жалост, у досадашњем току свог
радног века нисам се много бавио струком.
Мој улазак у политику био је случајан.
Прво сам постао члан Савета МЗ Велика Греда,
а након тога и председник Савета. У трку за
изборе за председника општине Пландиште сам
ушао на подстицај бројних познаника. Као што је
познато, бирачи су у мојим сарадницима и мени
препознали тим који може успешно водити нашу
општину, па су нам на последњим локалним
изборима и поклонили поверење.
Ваше мишљење о нашем удружењу и активностма које проводимо?
Удружење “Никола Тесла” је једно од првих
удружења регистрованих на нашим просторима.
Само формирање и регистрацију помогла је и
локалана власт која има сталну сарадњу са
невладиним сектором кроз партиципацију финансирања пројеката.
Можете ли нам рећи шта сте до сада урадили и
шта намеравате урадити на побољшању живота
прогнаних и избеглих крајишника?
Општина Пландиште је у једном тренутку имала
преко 1000 избеглих и прогнаних лица. Много
активности је било у овом периоду и спроводиле
су се највећим делом путем ОО Црвеног крста:
редовна хуманитарна помоћ, затим низ пројеката
као што су семена за пролећну сетву, алатке за
избегличке породице, шпорети за грејање, угаљ
за колективне центре у Хајдучици и Великој
Греди, помоћ у куповини пластеника, обезбеђење одеће и обуће, програм високостеоних
јуница, новогодишњи пакетићи и слично.
Пројекат микропозајмице за покретање посла
је у току, а реализује се већ три године. У току је
интеграција избеглих лица у Војводини, која се
спроводи и код нас, тачније у Милетићеву куповином кућа и њиховом адаптацијом за
потребе вишечланих избеглих породица. Поменућу и 16 објеката у Милетићеву, подељених по
принципу “кључ у руке”, као и доделу стамбених
јединица у Великом Гају са самоизградњом коју

Зоран Воркапић, председник општине Пландиште
је финансирао УНХЦР. Данас има око 200 регистрованих прогнаних и избеглих лица о којима
се и даље води рачуна. Побољшање инфраструктуре у насељима,стварање повољних услова за
развој привреде и ефикасније услуге локалне
администрације воде ка побољшању животног
стандарда свих становника.
Да ли сте у могућности да за старије и лошије
стојеће прогнане и избегле Крајишнике обезбедите интервентну помоћ?
Путем центра за социјални ред, а уз подршку
општине и Фонда за социјалне иновације у
току је реализација пројекта “Међуопштинском
сарадњом до помоћи у кући” којом су обухваћени сви грађани ове општине, без обзира на
статус. Пројекат “Социјално становање” који за
сада општина финансира у целости такође је
намењен свима који имају ову врсту проблема.
Како оцењујете сарадњу нашег удружења и
општине?
Општина нема посебну одлуку о сарадњи са
невладиним сектором, али буџетом имамо предвиђена средства за рад удружрња грађана.
Лично сматрам да добро сарађујемо са вашим
удружењем, финансирањем дела трошкова
ваших манифестација и пружањем логистичке
подршке од стране КОЦ-а “Вук Карађић”.
Да ли ћете се поново кандидовати за председника општине?
Наравно, јер не желим да оставим недворшеним
послове које сам започео.
Господине председниче, хвала вам на одговорима и времену које сте нам посветили.
Хвала вама. Желим вам успешан рад и да дуго
година са успехом негујете традицију и културу.
Са друге стране, желим да се у потпуности интегришете у средину и да делите све
благодети и терете са домицилним становништвом ове наше мале шаролике општине.
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ЧЕТВРТИ ФЕСТИВАЛ “КРАЈИШКИ БИСЕРИ”
Четврти фестивал „Крајишки бисери“ посвећен је 150. годишњици рођења Николе Тесле.
Организација фестивала одвијала се уз велике финансијске потешкоће. Фестивалска
традиција настављена је захваљујући крајњим напорима организационог одбора. Због
ових потешкоћа драстично су смањене планиране активности. Учешће је узело девет
изворних певачких група.
ним сектором, политичким странкама,
Дана, 8. јула 2006. године, у оргалокалном самоуправом, покрајинском
н и з а ц и ј и З а в и ч а ј н о г уд р у ж е њ а
институцијама, институцијама владе
Крајишника „Никола Тесла“ у ПландиР. Србије, институцијама међународне
шту је четврти пут за редом одржан
заједнице, итд.).
фестивал крајишких пјесама „Крајишки
бисери“. Организација фестивала
Без обзира на све ове околности,
одвијала се уз велике финансијске
на крају желимо да изразимо своје
потешкоће. Ипак, уз крајње напоре
задовољство са квалитетом и значаорганизационог одбора фестивал је
јем одржаног фестивала. Посебно смо
на сву срећу одржан, те је тако
задовољни и срећни што смо имали
настављена традиција. Због навдених
могућност да се кроз посвећивање
потешкоћа драстично су смањене
фестивала Теслином рођењу, захвапланиране активности, као и број
лимо том човеку за све што је за нас
учесника.
учинио.
Фестивал је званично отворио Nikola Tesla (1856-1943)
Фестивал су медијски пропратили
председник удружења, Никола Везмар: „Драги Краји- ТВ „Банат“ - Вршац и радио „Бумбар“ - Пландиште,
шници, драги наши пријатељи, изузетна ми је част и на чему им се овом прилоком јавно захваљујемо за
допринос у популаризацији фестивала и очувању
велико задовољство што вам се у својству домаћина
обраћам са ове говорнице, те што ми је указано културе и традиције Срба Крајишника. Овим путем
поверење да отворим четврти фестивал „Крајишки желимо да изразимо посебну захвалност донаторима, спонзорима и појединцима, без којих бисмо
бисери“ - Пландиште 2006. Драги пријатељи како вам
били беспомоћни. У нади да ћемо у будуће имати
је већ познато, наше удружење носи име нашег
више разумевања, те да ћемо наредни фестивал
славног генија Николе Тесле, а како се ове године
навршава 150 година од Теслиног рођења, одлучили организовати са мање тешкоћа, крећемо у активносмо да овај четврти фестивал „Крајишки бисери“ сти за припрему петог јубиларног фестивала.
одржимо у част рођендана нашег великана. Никола
Учесници 4. фестивала „Крајишки бисери“:
Тесла рођен је у Смиљану, у Лици, 9. на 10. јул 1856.
године у свештеничкој породици. Није случајно то што
1. ИГ „КРАЈИШНИЦИ“ - Велика Греда
наше удружење носи име Николе Тесле, човека који је
2. ИГ „СОКОЛОВИ“ - Пригревица
3. ИГ „ВИТОРОГ“ - Будисава
својим изумима, доброчинством и човкољубљем
4. ИГ „СИНОВИ КРАЈИНЕ“ - Будисава
освојио читав свет. Ово је само мали вид захвалности
5. ИГ „КРАЈИШКЕ ДЕЛИЈЕ“ - Гудурица
према човеку који је учинио толико доброг за човеча6. ИГ „ЗЕМЉАЦИ“ - Темерин
нство, за свој српски род и за своју Лику.“
7. ЖИГ „КАРАЂОРЂЕВЧАНКЕ“ - Бан. Карађорђево
Дакле, четврти фестивал одржан је у светлу
8.
ЖИГ - КУД „ДУНАВ“ - Апатин
прославе 150. годишњице Теслиног рођења. На
9. ИГ „ВЕСЕЛИ ВРБЉАНЦИ“ - Темерин
фестивалу је учествовало девет изворних крајишких
Организацију фестивала помогли су:
група. Фестивал је одржан пред препуном салом, и
као и предходна три испунио свој задатак и очеки1) ФОНДАЦИЈА ХЕМОФАРМ - Вршац
вање организатора. Иако је, због наведених непри2) АД ПИВАРА - Вршац
лика, наступио нешто мањи број учесника, квалитет
3) ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
4) МЗ Велика Греда
фестивала нимало није доведен у питање.
5) ДОО „SHARK - Пландиште
Иако је 2006-а била година у знаку Николе
6) АД ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ
Тесле, око удружења се створила врло негативна
7) КОЦ „Вук Караџић“ - Пландиште
политичка клима која је допринела финансијским
8) ОШ „Доситеј Обрадовић“ - Пландиште
тешкоћама око организације фестивала. На срећу,
9) АД МЛИН „НАПРЕДАК“ - Велика Греда
након све те буре и несугласица све је разјашњено
10) МПИ - ДОО „1. ОКТОБАР“ - Пландиште
11) ХОЛДИНГ „АГРОБАНАТ“ - Пландиште
и доведено у оквире функционалности. Заправо,
12) МЗ Пландиште
удружење по свом карактеру је нестраначка, аполи13) ШТАМПАРИЈА „ТУЛИ“ - Вршац
тичка и невладина организација и као такво мора и
14) ТВ „БАНАТ“ - Вршац
да делује, да би могло опстати. Наравно, удружење
15)
РАДИО „БУМБАР“ - Пландиште
мора и има обавезу да са свима сарађује (невлади-
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5. AVGUST 2006.

У просторијама удружења књижевника у Београду, у организацији Теслиног меморијалног центра
са седиштем у Њујорку, 20.10.2006. године, одржана
је Теслијанска академија. На свечаној академији у
част Николе Тесле говорили су Др Љубо Вујовић,
секретар Теслиног меморијалног центра из Њујорка,
Др Љубинко Илић, председник ЈУПИН-а, и други
угледни професори, научници и уметници из Србије и
иностранства. На академији се представио и канадски вајар Les Dryzdale, аутор највећег до сада
споменика посвећеног Николи Тесли. Споменик је
постављен на канадској страни Нијагариних водопада.

Као и предходних година, у организацији Завичајног удружења крајишника „Никола Тесла“, у Пландишту је 5. августа 2006. године обележено 11
година прогона у акцији Хрватске војске и полиције,
названој „Олуја“. Одржан је помен жртвама које су
пале у Крајини и за Крајину. Парастос у цркви св.
Рафаила Банатског служио је Његово Преосвештенство Епископ Банатски, Господин Никанор, уз
саслужење месног пароха јереја Душана Нишевића.
Теслин споменик на Нијагариним водопадима (канадска
страна), откривен 9. јула 2006. Тесла стоји на АС мотору,
једном од 700 својих изума.

Господин Les Dryzdale, опчињен ликом и делом
Николе Тесле изузетно је надахнуто говорио о
Теслином раду, као и споменику који је посветио
нашем и светском великану. Проучавајућу Теслин
животни пут, он је стекао сазнања о Лици и Личанима, и о Србима као народу, те је на најпозитивнији
начин настојао да изнесе своје импресије како о
Тесли тако и о Србима. Домаћин ове манифестације
је био секретар Теслиног меморијалног центра за
Балкан, наш угледни писац, господин Жељко Сарић.
Манифестација је обогаћена учешћем истакнутих
уметник а, слик ара и
музичара. У склопу културног дела наступила
је и изворна пјевачка
група „Традиција“, која је
извела песме из Лике и
песму посвећену Тесли.
Гост на академији био је
и Никола Везмар,председник Завичајног удружења Крајишника „Никола
Тесла“, који је у разговору са гостима академије
упознао исте са нашим
удружењем,kao и активностима које оно спроLes Dryzdale и Никола Везмар води.

У акцијама „Бљесак“ и „Олуја“ убијено је око
2800 недужних људи, и протерано из Републике
Српске Крајине и западне Босне око 405.000 Срба.
Спаљено је више десетина хиљада српских кућа,
школа, домова културе, верских и пословних објеката.

Сваке године 5. августа дајемо помен жртвама,
које су пале бранећи своје куће и своје породице, онима који су на свом кућном прагу ликвидирани само зато што су Срби и онима који
у избеглиштву умреше од туге и бола за својим
родним крајем. Нека им је свима вечна слава!
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PETI JUBILARNI FESTIVAL

KRAJI[KI BISERI
И ове године, у организацији Завичајног удружења Крајишника „Никола Тесла“, у Пландишту је
одржан фестивал „Крајишки бисери“. Фестивал протекао у знаку малог јубилеја: пет година
постојања. Учешће су узеле 23 изворне певачке групе и један оркестар, а као гости фестивала
наступили су чланови фолклорног ансамбла КУД „Вук Караџић“ Пландиште. Фестивал отворио
председник општине Пландиште, господин Зоран Воркапић.
Како је већ познато, фестивал је требало да
се одржи у месецу мају, али је због објективних
и субјективних разлога померен датум одржавања. Но без обзира на потешкоће и недостатак
финансијских средстава, пети јубиларни
фестивал крајишких пјесама „Крајишки Бисери“
одржан је, у недељу 7. октобра 2007. године. На
фестивалу су учествовале 23 изворне певачке
групе, један оркестар и фолклорни ансамбл
КУД-а „Вук Караџић“ из Пландишта.
По доласку у Пландиште, према српској традицији, гости су дочекани хлебом и сољу. Након
кратког предаха одржан је договор и упознавање учесника са детаљима сценарија. Фестивал
је почео у 18 часова. На почетку фестивала
водитељи програма укратко су упознали публику са Завичајним удружењем Крајишника
„Никола Тесла“, као и са претходна четири
одржана фестивала. Након овог излагања,
скупу се обратио председник удружења, господин Никола Везмар, који је у својству домаћина
присутнима пожелео добродошлицу и захвалио
се свима онима који су на било који начин
помогли организацију фестивала. Такође,
председник Везмар се кратко осврнуо на рад
удружења и проблеме са којима се сусреће. По
завршетку свог говора, председник Везмар
позвао је председника општине Пландиште да
отвори фестивал. Председник општине,
господин Зоран Воркапић захвалио се на
указаној части, осврнувши се притом укратко на
долазак Крајишника на ове просторе, након
чега је свечано отворио пети јубиларни
фестивал „Крајишки Бисери“.
На почетку програма публици се представио
оркестар „Крајишки пријатељи“ са сплетом
крајишких мелодија, а као солиста на фрули
свирао је млади Крајишник Жељко Пјевач. У
наставку, водитељи су поменули донаторе,
спонзоре и заслужне појединце, и у име организатора изразили им захвалност. Даље је све
ишло по утврђеном сценарију. Свака од група
извела је по две песме у укупном трајању до 8
минута. На крају програма сви учесници
изашли су на сцену и отпевали песму „Нема
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Свечано отварање фестивала

раја без роднога краја“. Приказани програм пратила је препуна сала публике и угледне
званице из културног, привредног и политичког
живота. Фестивал је званично затворо председник удружења, Никола Везмар.
На самом крају фестивала извучене су награде за три срећна гледаоца (1. награда: личка
капа, а 2. и 3. награда: DVD трећег фестивала).
У другом делу програма, у ресторану ОШ
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште, приређена је
свечана вечера за учеснике, донаторе и госте
фестивала. Пре вечере у име организатора
председник Везмар се захвалио учесницима и
изразио велико задовољство, поводом одржаног фестивала. Похвалио је све извођаче за
квалитет извођења и сценски наступ. Посебно
је похвалио најмлађе учеснике жпг „Личанке“ из
Вршца, које су ученице четвртог и петог разреда
основне школе, мпг „Соколићи“ из Будисаве који
су ученици трећег разреда, чланове КУД-а „Вук
Караџић“ ученике петог и шестог разреда, као и
младог фрулаша који је ученик осмог разреда.
Председник Везмар рекао је да су oни гарант
да ће наша култура и традиција опстати и
заједно са њом и ми као народ.
Након тога председник Везмар уручио је захвалнице учесницима, донаторима, спонзорима и заслужним појединцима. За учешће на
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свих пет фестивала учесници, донатори и спонзори су, поред захвалница добили и плакете.
Након поделе захвалница и плакета настављено је дружење уз песму и игру.

„Наравно да нам то ласка, али и обавезује све
нас да сви заједно дамо још већи допринос како
би заиста постигли врхунске резултате, а све то
у циљу промовисања фестивала „Крајишки
бисери“ и очувања културне баштине и традиције Срба Крајишника.“
За протеклих пет година организовано је пет фестивала и постављен је темељ изузетно значајној и
веома квалитетној манифестацији. Фестивал
„Крајишки бисери“ постао је репрезент и чувар
традиције Срба Крајишника. За ових пет година,
како је већ речено, фестивали су организовани уз
велики напор ентузијаста и помоћ донатора. Жеља
и циљ организатора је да фестивал уврстимо у
календар културних догађања Републике Сбије и да
буде редовно финансиран из буџета Министарства
за културу Р. Србије, покрајнског секретаријата за
културу Војводине и буџета општине. Мишљења
смо да овај фестивал има и значај и квалитет, који
задовољава критеријуме за буџетска финансирања.
Очекујемо и верујемо да ћемо бити подржани у
овом нашем пројекту.

Водитељи програма: Николина Везмар и Гојко Везмар

По пројекту било је предвиђено да фестивал
буде такмичарски и да буде одговарајући жири
и, наравно, адекватне награде. Међутим, због
недостатка финансијских средстава и великог
броја учесника организатор је био принуђен да
драстично смањи предвиђене активности. Тако
да је фестивал одржан као ревијални. Најважније је да смо успели да га одржимо и на тај
начин још чвршће утврдимо темеље једној
веома значајној и изузетно квалитетној културној манифестацији.
Генерална оцена фестивала је, да је фестивал био изузетно добро припремљен, као и да
су учесници програма били на висини задатка.
Потврда тога је и пуна сала публике, где је,
поред Срба Крајишника, било и Македонаца,
Мађара, Румуна и наравно Срба староседелаца
Баната. За одличну организацију на рачун организатора упућене су похвале и честитке од
стране учесника, гостију и донатора. „Ово је
одрађено на професионалном нивоу, и од вас
сви треба да учимо“ - речи су једног од одушевљених учесника.
„Све ове похвале и честитке веома нам годе,
нарочито када знамо колико смо труда, ентузијазма, знања и интелектуалних способности
уложили у организацију фестивала“, истичу у
организационом одбору фестивала, и додају:

Да би „Крајишки бисери“ сјали пуним сјајем
свој допринос дали су предузећа, институције и појединци, на чему им се овим путем
организатор фестивала јавно захваљује, а
то су:
Ø Општина Пландиште
Ø Министарство за културу Реп. Србије
Ø Фондација Хемофарм
Ø СЛ Пивара - Вршац
Ø ДОО „Shark“ - Пландиште,
Ø КОЦ „Вук Караџић“ - Пландиште
Ø ОШ „Доситеј Обрадовић“ - Пландиште
Ø МЗ Велика Греда
Ø МЗ Пландиште
Ø АД Вршачки Виногради
Ø ДОО „Мудрић“, стовариште грађевинског
материјала - Вршац
Ø Т.Р. „РАДА“ - Марковићево
Ø АД „Банатпласт“ - Пландиште
Ø СТР „Бионсен“ Пландиште
Ø Студио „М“ - Београд
Ø Медијски спонзор фестивала: Радио
„Бумбар“ - Пландиште
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U~esnici petog festivala “Kraji{ki biseri”
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Orkestar “Kraji{ki prijateqi”
solista na fruli: @eqko Pjeva~

“Kraji{nici” - Velika Greda

“Sokolovi” - Prigrevica

“Zemqaci” - Temerin

“Kraji{ke delije” - Gudurica

“Vitorog” - Budisava
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“Li~anke” - Vr{ac

“Maj~ino krilo” - KUD “Vuk
Karaxi}” - Temerin

“Sinovi Krajine” - KUD “Branko
]opi}” - Kucura

KUD “Kordun” - Beograd

“Kraji{ki izvor” - KUD
“Kordun” - Beograd

KUD “Krajina” - Beograd
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KUD “Krajina” - Beograd

“Sokoli}i” - Budisava

“Kraji{nici s Fru{ke
gore” - Beo~in

KUD “Banija” - Beograd

“Zavi~aj” - In|ija

“Kraji{nici” - Neuzina
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“Izvor” - ^estereg

“Kozara” - Futog

“Sana” - Ka}

“Li~ka kapa” - Ban. Kara|or|evo

“Kraji{nici” - KUD “Jandrija
Tomi} ]i}” - Kraji{nik

“Tradicija” - Plandi{te
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Gosti festivala: Folklorni ansambl KUD “Vuk Karaxi}” - Plandi{te

Publika je sa odu{evqewem pratila nastupe grupa, dok su je na noge
podigle melodije orkestra “Kraji{ki prijateqi”

Nagrade za najsre}nije gledaoce izvukli su najmla|i u~esnici
programa. Kao prva nagrada uru~ena je li~ka kapa.
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ЛИЧКИ ВИШЕБОЈ - АПАТИН 2007
На теренима бање Јунаковић, у Апатину, 21. Јула
2007. године, седми пут за редом одржана је
културно-спортска манифестација „Лички вишебој“,
чији је организатор Завичајно удружење Срба из
Лике „Матица Личка“ - Апатин. „Лички вишебој“ је
спортско такмичење у народним дисциплинама,
кроз које се исказује племенитост и витешки дух
Личких Срба.
Завичајно удружење Крајишника „Никола Тесла“
ове године је по пети пут учествовало са својом
екипом. Истина, вратили смо се без значајнијих
спортских резултата (које реално и није било могуће
остварити, имајући у виду какве горостасе смо
имали за противникe), али смо својим учешћем
допринели очувању ове манифестације и учврстили
пријатељство са домаћином.
На 7. „Личком вишебоју“ учествовало је укупно 13
екипа. Манифестација је протекла у духу витештва и
толеранције. Вратили смо се препуни позитивних
утисака и са нестрпљењем чекамо да поново посетимо Апатин, на осмом Личком вишебоју.

Екипа “Никола Тесла” - Пландиште

Чланови екипе: Гојко Везмар, Бранко Вукас, Никола
Драганић, Стевица Батинић, Дамир Батинић, Дане
Батинић, Драго Качавенда, Марко Јованчевић,
Предраг Брујић, Милан Брујић, Славко Русић, Јован
Јованчевић, Милан Везмар, Богдан Вукас, Новица
Машић, Стево Грубић, возачи Дејан Чоловић и
Жељко Митровић и вођа пута Никола Везмар.
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У Београду је 4. августа 2007. године одржан парастос жртвама у Крајини. У препуној цркви св.
Марка парастос су служили Њихова преосвештенства Митрополит Амфилохије Радовић, Епископ
Банатски Никанор и Викарни Епископ Хвостански
Атанасије Ракита, уз саслужење свештеника. Поред
многобројних Крајишника и грађана Београда
парастосу су присуствовали и премијер Војислав
Коштуница и министри из Владе Србије. Такође, каo
и претходних година, парастосу су присуствовали
представници нашег удружења.

Након парастоса окупљени су кренули ка Тргу Николе Пашића

Парастос у цркви св. Марка у Београду

Након богослужења у цркви, колона народа упутила се Булеваром Краља Александра до Трга
Николе Пашића, где је одржана академија. На
академији је истакнуто да Хрватска још увек крије
2650 убијених Крајишника и да, без обзира на то
што је од прогона прошло 12. година, „Олуја“ још
увек траје!

Поводом 12. годишњице масовног етничког чишћења, геноцидног прогона српског народа из
Крајине, у злочиначкој војно-полицијској операцији
„Олуја“, избеглице
прогнаници и избегличка
удружења из Хрватске, окупили су се на протестном
скупу испред Хрватске амбасаде и амбасаде САД-а
у Београду. Том приликом службеницима амбасаде
уручено је протестно писмо упућено Сабору
Републике Хрватске, председнику Републике и
председнику Владе Републике Хрватске, од којих се
захтева да хитно, у интересу будућности, мира и
европске перспективе, поврате насиљем одузета
предратна, људска и историјска права српском
народу, те да се омогући слободан повратак српском
народу у своје стољећне завичаје. Захтеви су
наведени у 14 тачака. Ово писмо упућено је и свим
међународним институцијама и амбасадама у
Београду.

PARASTOS
Plandi{te, 05.08.2007

Поводом 12-годишњице прогона и геноцида над српским народом, у Пландишту је у организа цији Завичајног удружења
Крајишника „Никола Тесла“, у цркви св. Рафаила Банатског, одржан
парастос свим Крајишницима који су страдали од злочиначке руке
и свима онима који су преминули од туге и бола за својим
завичајем. Парастос су служили јереј Душан Нишевић и свештеник
Ненад Милић. Поред Крајишника и ове године парастосу су
присуствовали и грађани Пландишта. Најмање што можемо да
урадимо за све жртве овога сулудог рата, јесте да им одржимо
помен и упалимо свеће. Нека им је свима вечна слава и хвала!
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САБОР КРАЈИШКЕ ПЈЕСМЕ ИГРЕ
И ОБИЧАЈА - ВРБАС
У Врбасу је 24. фебруара 2007. године, одржан
први сабор крајишке пјесме игре и обичаја. Како ми
као удружење имамо за циљ очување културе,
традиције и обичаја Срба Крајишника, наша пјевачка
група „Традиција“ учествовала је на овој манифестацији. Са групом као гост манифестације био је и
председник удружења Никола Везмар.

GOSTOVAWE U BUDISAVI
Већ неколико година за редом у Будисави се
одржава вече крајишке пјесме. Организатор и
домаћин ове манифестације је изворна пјевачка
група „Виторог“. У име Завичајног удружења „Никола
Тесла“, на овој манифестацији 7. јула 2007. године
учествовала је изворна пјевачка група „Традиција“.
Гост на овој вечери био је и председник удружења
Никола Везмар. На вечери уз доделу захвалница
присутнима се обратио председник Везмар,
похваливши домаћине за добру организацију, а

Фотографија са домаћином вечери крајишке пјесме

учесницима честитао на доприносу у очувању
крајишке песме. Везмар је посебно апострофирао
искрено пријатељство са члановима групе „Виторог“.

СТАТУС
Избеглица, прогнаник или држављанин?
Како је ове године 12-а година од прогона једног
читавог народа са његовог вековног огњишта, имамo
потребу да овом приликом кажемo неколико речи о
нашем статусу. Наиме, злогласним војно-полицијском акцијама „Олуја“ и „Бљесак“ убијено је око
2800 недужних људи и протерано из РСК и Западне
Босне око 405.000 Срба. Око 2650 несталих Срба
Хрватска и даље крије. И пре „Олује“ и „Бљеска“
било је још доста таквих акција у којима је део по
део српског становништва истериван из Хрватске.
Дакле, најмањи прогнанички стаж је 12 година, а
неки имају и по коју годину више. Распадом државе
и ратним дејствима дошло је до прогона становништва, и то становништво подељено је у две
категорије: избеглице и прогнани. Није нам до краја
јасно чему та подела и у чему је разлика. Заправо, и
избегли и прогнани морали су, да би спасили голе
животе и животе својих породица, да напусте
властите куће и завичај.
Ако бисмо направили пресек догађања на укупном простору заједничке државе СФРЈ, долазимо
до закључка да су Срби из Републике Хрватске
најлошије прошли. Избацивањем Срба из Устава
Хрватске као конститутивног народа, све до тада
кроз историју стечено пало је у воду. Насилним
укидањем статуса равноправности српског народа
са хрватским начињено је правно насиље, које је
проузроковало и сва друга насиља. Срби су са овим
чином понижени и обесправљени. Своју равноправност са Хрватима Срби су стекли кроз бурна
историјска догађања а уставно им је то загаранто-

вано формирањем Републике Хрватске у саставу
СФРЈ. Чин избацивања из Устава проузроковао је
реакцију Срба, који су покушали да заштите своја
права формирањем Републике Српске Крајине.
Све време постојења РС Крајине, хрватска војска
и полиција вршиле су нападе и агресију на
територију која је била под заштитом УН-а. Међутим,
ни заштита УН-a није била препрека за Хрватску
власт, да изврши страшан злочин и прогна читав
народ са његовог вековног простора. Сав овај народ
стигао је у Републику Србију, како би у матици
нашао спас. И заиста, нашли смо спас пре свега
захваљујући родбини, пријатељима и људима добре
воље. Истини за вољу, помоћи је било и од
државних органа, али не у довољној мери. Тако
постадосмо избеглице и прогнани.
У међувремену многи од нас узели смо држављанство Републике Србије, како би могли да
решавамо многа питања која су се нашла пред
нама: од запослења, па до лечења, школовања деце
и слично. Сада смо подељени у три групе: избеглице, прогнаници и држављани. Но, без обзира
у коју од ових група се убрајали, велики број још увек
није решеио горуће питање: стамбено збрињавање.
Истина, неке породице добиле су смештај, али
већина тих решења просторно не одговарају према
броју чланова. Други су пак, искористили своје
способности и могућности и направили себи
сопствени кров над главом. Но, још увек већина, ако
узмемо у обзир и оне који су узели држављанство
тај проблем нису решили. Заправо, како сада ствари

15

“K
R FE
A

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА

I”
MA E R

AJI[KIH
L KR
P
IVA [ K I B I JESA
ST J I
S

“Н И К О Л А Т Е С Л А”
ПЛАНДИШТЕ
PLANDI[TE

стоје, многи ће тај проблем врло тешко решити.
Дакле, већ 12 и више година, осуђени су на
подстанарство или колективни смештај. Да ли
постоји решење за ове људе? Мишљења смо да би
право решење било да држава Србија овај проблем
реши тако што ће дати бескаматне кредите свима
онима који су кредитно способни, а за оне који то не
могу да изгради станове солидарности. Држава би
кроз овај програм могла укључити и међународну
заједницу. Овде треба истаћи и то да се у Војводини
спроводи програм откупа напуштених сеоских
домаћинстава. То није лоше решење, уз напомену
да се претежно ради о кућама старије градње и
насељима која имају слабу могућност за егзистенцију. Ипак, то није решење за све, јер не могу сви

на село. Многи су живели и радили у граду и многи
су и овде успели да се запосле у градовима, али с
обзиром на мале зараде и високе станарине не могу
да обезбеде уштеду за самостално скућавање. За
ову категорију, без обзира да ли су још увек
избеглице или прогнаници или су узели држављанство, једино решење је горе поменути бескаматни
кредит. Верујемо да ће људи који воде ову државу
размишљати у овом правцу и на тај начин нам
помоћи да заиста постанемо држављани Републике
Србије.
„Треба учинити све да тај народ нe нестане!“
/ Никола Тесла /

НИКОЛА ТЕСЛА
Порекло
Никола је рођен у Смиљану крај Госпића од оца Милутина, православног свештеника, и мајке Георгине,
у некадашњој Војној Крајини Аустријског царства, у данашњој Хрватској. Крштен је у Српској православној
цркви Св. Петра и Павла. Име Никола је добио по једном и другом деди. Према крштеници је рођен 28.
јуна (по јулијанском, 10. јула по грегоријанском календару) 1856.
Николин отац, по занимању православни свештеник, био је такође надарени писац и поета који је поседовао богату библиотеку у којој је и сам Никола проводио своје детињство читајући и учећи стране језике.
Са друге стране, Николина мајка била је вредна жена са много талената која је и сама била креативна јер је
својим изумима олакшавала живот на селу. Сматра се да је Никола Тесла управо од мајке наследио
склоност ка истраживачком животу. Његови родитељи су осим њега имали сина Данета и ћерке Ангелину и
Милку, старије од Николе и Марицу, најмлађе дете у породици Тесла. Дане гине при паду са коња кад је
Никола имао пет година и то оставља велики траг у породици. Верује се да је то основни разлог што отац
дуго није пристајао да га пусти на школе технике далеко од куће.
По наводима Јована Дучића, Тесле су пореклом из Старе Херцеговине, од племена Пилатоваца у
данашњој никшићкој општини. Међутим, о Теслином пореклу постоји и верзија да су Тесле пореклом од
братства Драганић, по некима Комненић из Бањана у Старој Херцеговини.
Цитати
„Ако будем имао среће да остварим барем неке од својих идеја, то ће бити доброчинство за цело
човечанство. Ако се те моје наде испуне, најслађа мисао биће ми та да je то дело једног Србина.“ (Никола
Тесла у време посете Београду 1892. Године).
„Ja сам, као што видите и чујете, остао Србин и преко мора, где се испитивањима бавим. То исто треба да
будете и ви и да својим знањем и радом подижете славу српства у свету.“ (Никола Тесла, 2. јуна 1892
године у говору студентима Велике школе у Београду)
„Поносан сам што сам потекао из земљорадничког витешког народа, који je y непрестаној љутој борби за
своје идеале и европску културу задужио Европу и свуда заслужио част и поштовање читавог света,
нарочито велике Америке.“ (Никола Тесла, 1936. године у отпоздраву Удружењу југословенских инжењера и
архитеката, које му je упутило честитке поводом 80. рођендана)

Rada
TRGOVINSKA RADWA

Markovi}evo
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