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АМБИЦИЈАТА ГО ВНЕСЕ В 

Пишува: 
Ламбе МАРТИНОСКИ

МЛАДИОТ ИГОР ТОЛОМА    

Во Соединетите Амери-
кански Држави има мно  -
гу македонски биз нис-

мени кои поседуваат огро-
мен капитал, но по нив треба 
да се трага, за нив да се пи-
шува, односно пред јавноста 
и светот да се презентира де-
ка и Маке дон ците се ус пеш-
ни надвор од сопствената 
земја. Меѓу нив е и човекот 
кој заслужува вни мание и за 
кој го треба да се проговори, 
младиот Ма кедонец Игор То-
ломаноски. Неговиот пат до 
ветената земја е интересен, 
тежок и трнлив, но амби ци-
јата била посилна од сè и таа 
на крај резултирала со успех. 

Игор вели дека со труд, чесност се постигнува сè 
во животот. Во овој момент тој е задоволен, 
но не застанува тука, планира и натаму да ги 
реализира своите идеи за бизнисот.

Игор Толоманоски е роден во Црна Гора, живеел 
во Скопје, а сега се наоѓа во Соединетите 
Аме рикански Држави, но никако не ги за бо-
рава родното место на татко му, селото Кура-
тица кај Охрид, ниту пак Струга, Скопје, Ма-
кедонија, како и Струмица, огништето на 
мајка му.

Не е чудно што во раз ви-
ениот Запад, односно во Со-
единетите Американски Др-
жави, Њу Џерси, свое место 
си најде и тој, впуштајќи се 
во водите на бизнисот. Игор 
има три бизниси.

Роден е пред 30 години, 
на 8 март 1975 година во гра-
дот Бар во Црна Гора. Него-
виот татко Леон Толоманоски 
е од илинденското село Ку-
ратица - Охридско. Како ра-
бот  ник во ГП "Маврово"- 
Скопје, тој морал извесно 
вре ме да гради и да зара бо-
тува во Бар. Неговата мајка 
Златка Толоманоска по по-
текло е од Струмица, инаку 
домаќинка.

Во 1978 година семеј ство-
то се преселило во Скопје, а 

во 1980 година се вселиле во 
сопствениот стан. Во метро-
полата на денешна независна 
Република Македонија, Игор 
останал до својата шесна-
есетта година. Во Скопје за-
вршил основно училиште и 
првите две години во средно 
економско училиште. Уште 
од мал спортувал. Од 12. до 
14. година тренирал во ФК 
"Вардар", а од 14. до 16. го ди-
на тренирал во ФК "Слога - Ју-
гомагнат". Освен тоа што бил 
вљубен во спортот, тој имал 
и визија еден ден да стане 
познат и успешен угостител. 
Но, на тие години и без сред-
ства не можел да ја ре али-
зира својата замисла. Сепак, 
се надевал и копнеел некако 
да дојде до ветената земја 
Америка, за што имал и по-
ткрепа во тројцата чичковци 
кои веќе се наоѓале во САД.

ОСТВАРЕН СОН

Во 1991 година му се ука-
жала можност и на 16 - го-
диш на возраст ја преминал 
барата и дошол во земјата 
каде што почнал да го ос-
тварува својот сон. За доа-
ѓањето во САД особено е за-
служен неговиот чичко Кире 
Толоманоски, кој има своја 
градежна фирма со повеќе 
вработени. Кај него, во Ир-
вингтон, Игор останал 6 го-
дини. Работел во угости тел-
ството за да го испече идниот 
занает. И другите двајца чич-
ковци сесрдно му помагале 
кога му било најтешко. Тоа се 
Слободан Толоманоски, кој 
работи и живее во Чикаго, и 
Гоце Толоманоски некогаш-
ната фудбалска надеж на ФК 
"Охрид", а во Њу Џерси фуд-
балски дијамант на ФК "Ма-
кедонија". Игор вечно ќе им 
биде благодарен на овие свои 
тројца роднини. 

Две години живел во Њу-

јорк и работел во ресторан, а 
истовремено го завршил и 
средното образование, со-
владувајќи ги јазикот и пис-
мото, без што не можел да се 
вклучи во никаков бизнис. 
Во 2000 година ја запознал 
идната сопруга Верче Лаза-
роска од село Мороишта, 
Струшко. Верче е дипло ми-
ран микробиолог. Во Скопје 
направиле свадба која долго 
ќе се памети. Тие имаат две 
ќерки - Викторија, две го ди-
ни и Андријана, два месеца.

Во септември 2000 година 
Игор ја купил пицеријата: 
PIZZA RESTAURANT "BOTANY 
VILLAGE" CLIFTON N.J.07011, 
266 PARKER AVENUE, каде 
што работат 6 лица. Во неа се 
подготвуваат сите видови ита   -
лијански специјалитети.

УПОРНОСТ

Во 2004 година Игор То ло-
маноски со својот шура Го-
ран Лазароски од село Мо-
роишта, отвориле уште една 
пицерија "MAMMA MIA'S PIZ-
ZA" на улица Lanza Ave br.174 
vo Garfi eld, Њу Џерси, во која 
работат шест лица. Тој е мно-
гу задоволен од постиг нати-
те резултати. Во сеп тември 
2004 година Игор со Алфре-
до Коста, роден во Неапол, 

ПРЕД ПИЦЕРИЈАТА "МАМА МИА", ИГОР СО НЕГОВИОТ ШУРА ГОРАН 
ЛАЗАРОСКИ
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  О СВЕТОТ НА БИЗНИСОТ
  НОСКИ УСПЕШЕН ВО САД

Ита лија, кој е многу почи-
туван работник во пице ри-
јата во Клифтон, отвориле 
трет бизнис, всушност ку пи-
ле фризерски салон, непо-
средно до пицеријата на 260 
Parker Avenue. Во салонот кој 
е прекрасно уреден се вршат 
разни услуги за понежниот 
пол. Вработени се 4 лица. Ус-
пешниот пат на Игор Толо-
маноски заслужува пофалба 
и почит, а тој треба да прет-
ставува пример за многу ми-
на нашинци кои стравуваат 
да ризикуваат и да се зафатат 
со водење бизнис било во 
западниот свет, било  во тат-
ковината. А, Игор вели дека 
со труд, чесност се постиг ну-

ва сè во животот. Во овој мо-
мент тој е многу задо во лен, 
но планира и натаму да ги 
реализира своите идеи за 
некои други бизниси. 

Игор Толоманоски е ро-
ден во Црна Гора, живеел во 
Скопје, а сега се наоѓа во Со-
единетите Американски Др-
жави, но никако не ги за бо-
рава родното место на тат ко 
му, селото Куратица кај Ох-
рид, ниту пак Струга, Скопје, 
Македонија, како и Струмица, 
огништето на мајка му.

Често пати доаѓа во Ма-
кедонија и ги посетува овие 
места. Денес живее во Вејн, 
Њу Џерси, каде има соп стве-
на куќа. 

ИГОР СО СЕМЕЈСТВОТО

ДОБИТНИК НА ЧЕТВРТИОТ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ" Е ГОСПОДИНОТ ИГОР ТОЛОМАНОСКИ 
КОЈШТО ЖИВЕЕ И РАБОТИ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ. ЗА НЕГО МОЖЕТЕ ДА 

ПРОЧИТАТЕ ВО ПРИЛОЖЕНИОТ НАПИС.
АКЦИЈАТА НА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И НА "ТАБЕРНАКУЛ" ПРОДОЛЖУВА.


