
УДРУЖЕЊЕ „ЕТНОДОМ ГОРОЦВЕТ" ИНЂИЈА

Златовез на Црвеном тргу
Удружење „Етнодом Горо-

цвет" из Инђије пред-
ставило је свој рад у

оквиру манифестације „Дани
Београда", која је одржана у
периоду од 24. до 28. маја у
Москви. Посета Русији резул-
тат је десетогодишње сарадње
са Етно мрежом, чији су пред-
ставници одлучили да „Горо-
цвет", као једно од удружења
са којим имају најквалитетнију
сарадњу, представи свој рад
на њиховом штанду. Пред-
седница Јованка Шовљански
истиче да су имали прилику
да, на шеталишту недалеко од
Црвеног трга, прикажу све оно
по чему је наша земља препо-
знатљива.- Програм се састојао од
фолклора, спортских активно-
сти и представљања неких срп-
ских брендова, између осталог,
и Етно мреже , са којом ми
имамо -одличну сарадњу већ

деценију уназад - каже Јован-
ка Шовљански и додаје:- С обзиром на то да сам
само ја, као председница Удру-
жења боравила у Москви,
желела сам да прикажем оно
што најбоље радимо и по чему
смо препознатљиви. Мислим,

пре свега, на израду азбуке у
златовезу.

Удружење „Етнодом Горр-
цвет" постоји већ десет година
и до сада су реализовали низ
пројеката који се тичу очувања
традиције српског народа. Како
истиче председница, ускоро

очекују да ће им бити одобрена
средства од Општине Инђија за
реализацију пројекта „Лицен-
циране радионице". Циљ је да
се оспособе радионице у про-
сторијама Удружења, на којима
ће сва заинтересована лица
моћи да науче основе веза и
златовеза.- Обука ће бити организова-
на у групама и очекујемо неко-
лико наступа на манифестаци-
јама у нашој општини али и ван
ње. Такође, до краја године,
организоваћемо једну врсту
обуке и за најмлађе. Као и
ранијих година, сарађиваћемо
са инђијским основним школа-
ма ,Душан Јерковић" и „Петар
Кочић", као и са ОШ „Слобо-
дан Бајић Паја" из Нових Кар-
ловаца - каже за крај Јован-
ка Шовљански, председница
Удружења „Етнодом Гороцвет"
Инђија.

М.Ђ.
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