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Обележиле девети рођендан
Пре девет година неколико жена из

Инђије окупило се са истом идејом
очувања и неговања традиције и старих
заната, израде рукотворина и подучава-
ња у техникама старих заната, па је шестог
марта 2007. године у Инђији основано Удру-
жење „Етнодом Гороцвет" које данас броји
око двадесет активних чланица. Оне кроз
активности на најлепши начин чувају од за-
ворава традицију и обичаје. Према речима
Јованке Шовљански, председнице овог
удружења, након толико година рада и по-
стојања, жене су више него задовољне про-
јектима које су успешно реализовале.- Пре девет година, неколико жена из
Инђије је покренуло иницијативу да се
оснује једно удружење са идејом да се по-
светимо изради рукотворина и да од тога
зарађујемо - почиње причу председница и
каже да је основни мотив био очување на-
ше традиције.- Радиле смо то што волимо и некако
нас је пут водио нашим активностима,
најпре кроз сарадњу са "Етно мрежом" и
кроз ту сарадњу смо пуно научиле о изра-
ди рукотворина. Потом је стигла подршка
и од локалне самоуправе, што је било од
великог значаја за наш даљи рад - каже
Јованка и истиче да су квалитетом и радом
успеле да опстану све ове године.

Подсећамо, просторије Удружења „Ет-
нодом Гороцвет" се налазе у улици Вој-
воде Степе у дворишту Црвеног крста у
Инђији, где се жене окупљају сваког по-
недељка од 15 до 19 часова.- Наша најстарија чланица има 76 го-
дина а најмлађе чланице су четврти раз-
ред основне школе. Не постоји старосна
граница, тако да све жене које желе да се
друже и науче неке технике могу да дођу
код нас и укључе се у радионице, прича
председница.

Чланице удружења су, уз скромну за-
куску, обележиле девети рођендан, а ове
године их је посетио и председник општи-
не који им је том приликом уручио лап-топ
рачунар.- Потом смо ишле у Палату Србије на
свечану примопредају рукотворина изра-
ђених за потребе протокола Владе и Мини-
старства спољњих послова. Реч је о радо-
вима које су наше жене направиле током
јавних радова у 2015. години. Од 46 жена
из целе Србија у овом пројекту који носи
назив „Традицијом до економске незави-
сности жена" наших шест жена је предало
радове, па могу рећи да смо јако поносне
што смо биле део овог пројекта - истиче
председница.

Јованка подсећа на још неке пројекте у
којима је њихово удружење учествовало.- Током 2013. године у сарадњи са Фон-
дацијом „Траг" смо имале пројекат који је
подразумевао радионице у школама. Тај
пројекат је настављен и у 2014. године, да
би 2015. добили средства од општине за
одржавање радионица у три основне шко-

ле. Реч ]е о пројекту „Мала школа изра-
де традиционалних рукотворина" који смо
реализовали током јесењих месеци, када
су ученици имали прилику да науче ста-
ре технике попут ткања, пустовање, веза,
плетења, хеклања и технику прављења
предмета од глине. Када је цео пројекат
био завршен учествовали смо на завр-
шним изложбама на новогодишњим база-
рима у школама.

Како наводи председница, радови које
праве жене из удружења се могу видети

у њиховим просторијама, у просторијама
Туристичке организације општине Инђија
као и на свим манифестацијама које се ор-
ганизују у току године.- Осим поменутог пројекта, прошле
године смо имали и пројекат „Златне ни-
ти традиције" који је подржан од стране
покрајинских институција али и пројекат
јавних радова у сарадњи са „Етно мре-
жом". Управо из тог разлога имамо доста
наших радова, али немамо продајни про-
стор и изложбену галерију. Постоји идеја
да се направи једно такво место, где ће
сва удружења жена из наше општине мо-
ћи да представе своје рукотворине - каже
председница.

На крају разговора она, у име свих чла-
ница, каже да су презедовољне њиховим
заједничким радом, јер се труд исплатио и
резултати су видљиви.- Ми смо сада једна група која вредно
ради, препознати смо од стране наше оп-
штине, од стране неких институција у Бе-
ограду и Новом Саду и постале смо пре-
познатљиве по нашим радовима истиче
председница на крају и верује се да ће
следеће године свечано прославити деце-
нију рада и постојања удружења.

М. Балабановић

Нови чланови
Од прошлог лета, удружењу се при-

дружила и 63-годишња пензионерка
Драга Митић, која са одушевљењем
каже да су је жене у удружењу лепо
прихватиле и да сада размењују иску-
ства у изради ручних радова.- Сасвим случајно сам упознала
председницу удружења, која ме је по-
звала да дођем у дуружење и видим
шта оне то раде. Одувек ме занимају
старе технике, многе сам знала од пре
јер годинама радим радове а сада сам
их усавршила - каже Драга и истиче
да од како је у пензији има више вре-
мена да им се посвети. Лепо је стећи
нова знања и поделити их са женама
које имају иста интересовања, а члан-
ство у удружењу је лепа прилика да
се дружимо, учествујемо у манифеста-
цијама и покажемо шта умемо.
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Са прославе деветог рођендана
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