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Во програмата зедоа учес-
тво играорците од фолк-
лорниот ансамбл "Китка", 

кои се претставија со "Комит-
ското оро", претходно спуш-

Пишуваат: 
Томе ПОСТОЛОВ
Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ

На 27 август 2004 година, во предвечерието 
на големиот христијански празник Успение на 
Пресвета Богорица, во кругот на манастирот 
"Свети Ѓорѓи", кој се наоѓа на два километра од с. 
Ораовица - Радовишко, се одржа четиринаесетата 
по ред традиционална Комитска вечер.

Дворот на манастирот беше претесен за 
да ги прими сите оние кои дојдоа и на оваа 
комитска вечер, која по правило ја организира 
Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, но на 
која покрај членовите и симпатизерите на оваа 
партија присуствуваа и многубројни гости, кои 
доаѓаат да ги искажат своите патриотски чувства 
кон сè она што значи македонско. А комитството 
секако е дел од македонското минато, кое се 
разбира побудува такви чувства.

тајќи се со факели во ра цете од 
сите страни на Ко ријата.

Беше прикажан и сценско-
музички рецитал по повод 
111-годишнината од форми-
рањето на ВМРО, 101-годиш-
нина од Илинденското вос-
тание и 60- годишниот јубилеј 
од АСНОМ.

Актерот од театарот "Скрб и 
утеха" Тихомир Стојановски нас-
тапи со монолози за Алек сан-
дар Македонски, Филип, Са му-
ил и други славни лич ности од 
македонската слав на и долга 
историја, а Симеон Иванов - Кан-
го ја кажа химна та Мактеон. И 
двајцата беа бур но поздра ве ни.
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Оваа четиринаесетата по ред средба, на 
ко ја покрај луѓето од Радовиш и од Ораовица, 
присуствуваа и голем број граѓани од државава, 
помина во најдобар ред.

Посебен впечаток оставија момчињата кои беа 
облечени во автентична војничка униформа од 
времето на Александар Македонски, познати како 
"Македонска фаланга", кои за таа цел низ улиците 
одржаа едночасовно дефиле, кое предизвика 
големо внимание пред радовишани. Непосредно 
пред почетокот на манифестацијата, пред 
бистата на Стамен Темелков, познат како Стамен 
војвода, која се наоѓа во с. Ораовица, делегација 
на ВМРО-ДПМНЕ положи букет свежо цвеќе. Со 
пристигнувањето на "Македонската фаланга", 
која беше бурно поздравена, всушност почна и 
културно - забавниот и уметничкиот дел за кој се 
погрижи посебен организационен одбор.

Во забавниот дел, покрај ФА 
"Китка", учество зедоа и пејач-
ката група од Бугарија, чии чле-
нови беа во посета на ФА "Кит-
ка", како и пејачот Кир чо Поп 
Лазаров, кој го при дружуваа 
чле новите на инструментални-
от состав "Ти ка-така" од Радо-
виш, кои се по грижија вечерта 

да помине во најдобар ред.
Во политичкиот дел свое 

поздравно обраќање имаше 
претседателот на ОК ВМРО-
ДПМНЕ Томе Даневски, а на 
присутните им се обрати и 
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ гос-
подинот Никола Груевски, кои 
заедно со претседателот на 

Светскиот македонски кон-
грес господин Тодор Петров, 
беа специјални гости. Со чи-
нот на нивното доаѓање и 
при  суство тие направија Ко-
митската вечер да добие по-
ши роко значење, не само за 
Радовишко-Струмичкиот ре-
гион, туку и пошироко.


