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Удружење ''Сабор Бурсаћа'' је у суботу, 25.јуна 2016.г, одржало свој 17. Сабор.
Ово удружење је основано почетком 2000.године и од тада је сваке године, без иједног
прекида, током јуна месеца, одржавало своје Саборе Бурсаћа. Удружење окупља лица са
породичним презименом Бурсаћ, одржава контакте између њих, омогућава међусобно
дружење, проучава породично порекло и развија свест о заједничком пореклу свих Бурсаћа.
Руководство удружења је одлучило да се овогодишњи 17. по реду Сабор, одржи у Иригу.
Разлог за ово је жеља да се што више презимењака из мањих средина укључи у организацију
оваквих дружења. Сабор је одржан у ресторану ''Александер'' у Иригу и окупио је 63
презимењака из Ирига, Шапца, Руме, Хртковаца, Новог Сада, Земуна, Новог Београда,
Батајнице и Зрењанина, па је најмлађи учесник Андреј имао само 3 године, а најстарији
Душко чак 87 година. Програм Сабора је почео наступом женске певачке групе КУД ''Бранко
Радичевић'' Нови Бановци, која се представила изворним народним песмама. Потом се
присутнима обратио члан Организационог одбора 17.Сабора, Митар Бурсаћ из Ирига,
званично отварајући Сабор. Затим је председник удружења Владимир Бурсаћ, поднео
извештај о раду у претходној години, наглашавајући да су два нова рада (''Досељавање
породице Бурсаћ у Шабац и Мајур 1919-1941'' и ''Рад о становништву Плавна на основу
матичних књига 1845-1859.'' објављена на сајту удружења. Присутне је обавестио о
резултатима генетских тестирања 2 презимењака и једног носиоца сродног презимена чиме је
потврђено заједничко порекло, као и записана предања о заједничком пореклу Бурсаћа са
сродним презименима (Зељковић). Присутне су у наставку програма забављале мушке певачке
групе са репертоаром крајишких песама, као и сјајни тамбураши из Врдника. У склопу
Сабора су представљена два нова рада: ''Досељавање Бурсаћа у Ириг 1948-1995'', као и
''Бурсаћи у Плавну средином 19.века, извор матичне књиге 1845-1859.''
Главни циљеви Сабора Бурсаћа, остају очување ове лепе традиције, омасовљење удружења,
подмлађивање чланства и довршавање пописа свих људи који носе презиме Бурсаћ, а који
сада обухвата већ 17 општина у нашој земљи.

