
ЈИНВИЈА « ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ УДРУЖЕЊА „ЕТНОДОМ ГОРОЦВЕТ"

Чува рке тради ције златовеза
Удружење „Етнодом Гороцвет" Инђија основано је марта
2007. године и окупља жене са територије инђијске оп-
штине са циљем да се очувају традиција и стари занати

М. Балабановић

Златне руке жена из Удружења „Ет-
нодом Гороцвет" из Инђије изве-

зле су азбуке, минијатуре и обележи-
ваче у техници златовеза, а радови
су представљени прошле недеље на
изложби у Галерији Кући Војновића.
Повод је био јубилеј, односно дееет
година постојања и рада удружења
које на најлепши начин чува нашу
традицију и обичаје. Изложба под
називом "Златне нити традиције" је
део пројекта коју је удружење "Горо-
цвет" спровело кроз јавне радове у
периоду од 01. јуна до 30. септембра
у сарадњи са Етно мрежом, НАЛЕД-ом
и општином Инђија.

- Удружење „Етнодом Гороцвет" Ин-
ђија основано је марта 2007. године и
окупља жене са територије инђијске
општине са циљем да се очувају тра-
диција и стари занати. Жене израђују
предмете који су карактеристични у на-
шој традицији али такође прилагођава-
ју и примењују традиционалне мотиве
у савременом животу - подсетила је на
изложби Јованка Шовљански, пред-
седница удружења и истакла да је оп-
штина Инђија препозната као једна од
најбољих општина за сарадњу са „Ет-
но-мрежом".

Изложби је присуствовала и Виоле-
та Јовановић, председница НАЛЕД-а
која је том приликом поручила да се
минијатуре и азбуке које је ово удруже-
ње направило користе као лротоколар-
ни поклони.- Данас, после десет година, могу ре-
ћи да сам веома задовољна са оним што
смо овде успели да направимо. Велику
захвалност дугујемо овим вредним же-
нама које су развијале удружење али
бих истакла и значајну улогу локалне
самоуправе која у континуитету подр-
жава њихов рад - изјавила је пред-
седница НАЛЕД-а и додала да се кроз
удружење запошљавањају жене али и
чувају традиционалне вредности.

Свечаном отварању изложбе и обе-
лежавању десетогодишњице рада удру-

Азбуке, минијатуре и обележивачи
жења Гороцвет присуствовали су пред-
ставници општине Инђија.- Локална самоуправа пружа подр-
шку и помоћ свим удружењима са те-
риторије наше општине и тако ће бити
и убудуће. Рад на очувању и неговању
традиције колико оплемењује жене из
удружења толико је битан и важан за
нашу заједницу и за друштво у цели-
ни - поручила је Драгана Радино-
вић, заменица председника" општине
Инђија.
«1 * Општина Инђија

! препозната као јел-
на оа најбољих општина за
саралњуса „Етно-мрежом"

Жене т удружења
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