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У организацији Удружења буњевачких Хрвата "Дужијанца", данас је на Градском тргу одржана
Централна свечаност прославе 108. Дужијанце, на којој су овогодишњи бандаш и бандашица
предали градоначелнику хлеб од новог жита.

Свечаност је започела благословом овогодишњих носилаца жетвених свечаности, бандаша
Марка Крижановића и бандашице Марије Пијуковић, у цркви Светог роке, након чега се
свечана поворка упутила од катедрале Свете Терезије Авилске према Тргу Слободе,
предвођења бројним културно-уметничким друштвима из нашег града и региона. На каруцама
окићеним житом, пристигли су бандаш и бандашица, а по старом обичају дочекали су их газда
и газдарица, те пошкропили водом и мекињама.
- Осећај је диван, једна врста благослова и није мала ствар када си бандаш и то још у години
јубилеја - рекао је бандаш Марко Крижановић.

Пред великим бројем званица, гостију и суграђана, они су предали градоначелнику Богдану
Лабану хлеб, направљен од новог брашна. Након што је га, како обичаји налажу, приказао на
све четири стране света, градоначелник је поручио да је Дужијанца пут и начин за упознавање
идентитета Суботице, која је поносни дом свих њених грађана.

- Суботица је заједнички именилац свих честитих, марљивих и посвећених људи. Суботица је
место у којем не истичемо различитост, већ негујемо посебност. Управо та посебност
представља полугу нашег заједништва, нашу потребу и жељу да напредујемо и да се развијамо
поштујући једни друге. Симболично данашња светковима у име жита има метафоричку, вишу
вредност. Суботица се може подичити да, налик класу у житу, чува идентитет свих њених
грађана, без обзира на њихову вероисповест или националну припадност. Марљивост,
посвећеност и преданост коју су организатори Дужијанце показали кроз низ засебних догађаја
спојених у једну целину, шаље једну поруку, а то је порука приврежености. Само ако
поштујемо уникатност можемо бити повезани и градити Суботицу којом ћемо се поносити и
која ће бити срећни дом будућим генерацијама - поручио је Лабан.

Потпредседник Покрајинске владе АП Војводине, која је покровитељ овогодишње Дужијанце,
Михаљ Њилаш је истакаоо да је очување националне културе, уметничког стваралаштва и
манифестација као што је Дужијанца од велике важности, јер доприносе неговању
различитости у Војводини.

- Дужијанца као светковина постоји већ више од века. Она је сведочанство старих обичаја
жетве, када се још увек радило руком, напорно и вредно, када се другачије и једноставно
живело, када је време некако спорије текло. Награда за успешно обављен посао, симболично
представљена у плетеном венцу од новог покошеног жита, била је јемство да се обезбедио
"крух свагдашњи". Дужијанца је својеврсни спој молитве, захвале Богу и похвале човеку за
његов рад, спој обичаја и културних вредности. О њој се много писало, добијала је признања и
инспирисала је уметнике, али је вероватно најзначајније то што чува драгоцену нит прошлости,
обичаја и традиције, плете их са временима и оставља то ткање као залог за будућност истакао је Њилаш.
Чланови Удружења буњевачких Хрвата "Дужијанца" и поштоваоци Блашка Рајића, вечерас ће у
19 часова посетити његов гроб, док ће се од 20 часова на Градском тргу одиграти
традиционално Бандашицино коло.

