
17.05.2019. 
У Краљеву се петнаести пут плесао квадрил   
 

Петнаеста генерација краљевачких матураната послала је у свет прелепу 
слику младости која на централном градском тргу плеше „плес четворки“. Осам 
стотина седамдесет младих Краљевчана из девет средњих школа и ове године 
надметало се за обарање Гинисовог рекорда у броју учесника у „квадрилу“.  

Осиму Краљеву, ове године су истовремено плесали ученици завршних 
разреда средњих школа из још петнаест градова у Србији.  

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је подсетио на то да је 
наш град први у Србији започео организацију „Матурског плеса“.  

„Матуранти свих краљевачких средњих школа обележавају завршетак свог 
школовања на Тргу српских ратника. Очекујем да ће се ова традиција наставити и 
да ћемо сваке године имати велики број деце који ће на овако леп начин 
завршавати своје средњошколско школовање“, рекао је Терзић изразивши наду да 
ће велики број садашњих матураната наставити школовање, завршити високе 
школе и факултете и да ће се највећи број њих вратити у Краљево „да наставимо 
зајендо да радимо за боље сутра града Краљева“.  

„Ви сте најбоља омладина - која зна да се радује, весели, игра... Очекујем 
да ћете бити добри студенти, добри радници, да ћете се вратити у Краљево и да 
ћемо сви заједно радити на развијању нашег најлепшег града. Драги моји 
матуранти, желим вам срећну матуру, сваки успех у даљем школовању, у животу и 
у раду и да прославите овај најлепши дан како доликује“; поручио је непосредно 
пред почетак плеса градоначелник др Праедраг Терзић.  

Руководилац Школске управе Бојана Маринковић је истакла да је, у 
сарадњи са професорима из средњих школа, посебна пажња посвећена 
безбедности и ученика и суграђана, како не би дошло до нарушавања јавног реда 
и мира.   

„Надамо се да ће нас наши драги матуранти учинити још једном поносним и 
да ће поштовати и себе и друге. Плесаће на нашем лепом тргу и послати једну 
веселу, лепу, радосну слику нашег града“, рекла је Бојана Маринковић. 

Након „Матурског плеса“, млади Краљевчани су на Тргу српских ратника 
заиграли и неизоставни „моравац“. 

И овогодишњи плес је имао хуманитарно обележје – куповином златне 
круне од картона краљевачки матуранти, али и сви грађани Краљева, подржали су 
хуманитарну акцију прикупљања средстава за оне којима је помоћ потребна.   
 


