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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ВО ПОСЕТА НА ВАЛАН    

НÈ ПРЕПОЗНАВААТ ПО КА 

Кога ќе се спомне градот 
Валандово, прво нешто 
на што се помислува се 

ка лин ки те, кои овде успешно 
ви реат. Но, исто така, овој 
град е поз нат и по долгата му-
зичка тра диција, а фести ва-
лот "Фолк Фест" тука се од р-
жу ва веќе 21 година. За нас-
танувањето на Валандово по-
стојат многу пи шани до ку-
менти. Според ед ни, името му 
потекнува од збо рот ва лан-
дер, кој во бук вална сми сла 
значи град на цвеќето, а не-
кои сметаат дека името до аѓа 
од некој поп Вландо. 

Валандовскиот крај е пре-
тежно земјоделски. Поради 
медитеранската клима и по ч-
вените услови нема нешто 
што во него не успева, но се-
пак освен поволната клима, 
не смее да се заборави и тру-
дољубивоста на валандов-
чани. Тамошното население 
се занимава со лозарство, со 
одгледување винова лоза. 
Повеќето валандовчани сами 
произведуваат вино, ракија, 
кои ги пласираат на пазарот. 
Одреден период имаше про-
блем околу откупот на вин-
ската сорта грозје, што сега е 
регулирано по приватизаци-
јата на "Анска Река". Освен ка-
линката, во овој град успева и 

Освен калинката, во градот Валандово успева и ја-
понското јаболко, чие одгледување е во по го-
лема експанзија од калинката, и е многу ле ко-
вито. Калинката е еколошки заштитена од пес-
тициди, а во Валандово успеваат и другите ра-
ноградинарски производи, домати, пи пер ки...

Домот на културата "25 Мај" е единствена про фе-
сионална организација во која се обединуваат 
сите културни содржини во градот, Општината 
и пошироко.

јапонското јаболко, кое е 
многу лековито и чие одгле-
дување е во експанзија. Ка-
лин ката е еколошки зашти те-
на од пестициди, а во Валан-
дово успеваат и раногра ди-
нарските производи, домати, 
пиперки...

ЖИВОТЕН КОЛОСЕК

Во Општина Валандово 
има околу 12.000 жители, а 
само во гратчето 5.000. До 
1990 година секој трет та мо-
шен човек бил вработен, број 
кој денес е преполовен. При-
чините се познати - процесот 
на транзиција го зеде својот 
долг. Во Валандово има по ве-
ќе населени места. Тоа е оп-
штина со солидна комуника-
циска поврзаност. Градот има 
најдобра инфраструктура, не-
ма место во кое не е изгра-
дено ново современо учи лиш-
те, или амбуланта. Во 1983 го-
дина валандовчани со опш-
тински самопридонес изгра-
диле болница, а биле спро-
ведувани и други само при-
донеси. Во рамките на Домот 
на културата "25 мај" има лет-
на фестивалска сцена, кино са-
ла... За едно мало мес то тоа 
навистина е голем под виг. Им 
недостасува уште фис кул тур-

на сала, која е почната со град-
ба, покриена, а валан довчани 
се надеваат дека со помош на 
новата општинска власт, и таа 
ќе профунк цио нира. Домот на 
културата фун к ционира око-

во која се обединуваат сите 
културни содржини во градот, 
Општината и поши роко во 
државата. Од него во то фор-
мирање до денес До мот кон-
цепциски ја задржал струк-

лу 25 години. Според об јас-
нувањето на ди ректорот на 
Домот, Мирчо Карамучев, тој 
е формиран во 1980 година 
со здружување на пора неш-
ниот пионерски дом (каде 
што тој денес е ло циран), ки-
но салата која била во по-
себна организација и Радио 
Валандово. Од нив из раснал 
Културниот центар "25 Мај", 
сега Дом на култура. Тој е 
единствена професио нална 
ор  ганизација во Валан дово, 

турата на активности, но се-
пак во одредени сегмен ти се 
прилагодил на новото време, 
на новите содржини, кои се 
потребни за моментот во кој 
живееме, со цел да се за до-
волат културните потре би на 
младите генерации. 

"Основни содржини по 
кои Домот на културата '25 
Мај' во Валандово е познат не 
само во овој град и во земјава, 
туку и надвор од нашата тат-
ковина, во дијаспората, е тоа 

ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "25 МАЈ" 

PRIKAZNI OD MAKEDONIJA        
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   ДОВСКИОТ КРАЈ

ЛИНКИТЕ И ПО ПЕСНАТА! 

што веќе 21 година го орга ни-
зира првиот фестивал на но-
во  создадени македонски пес-
ни во државава, 'Фолк фест' - 
Валандово. Тоа е најзна чајна 
музичка манифестација од ва-
ков вид во нашава земја. Поч-
нувајќи од 1985 година, па до 
денес градот успеа да ја за-
чува традицијата, односно да 
ја негува и да ја афирмира 
македонската песна, да ја об-
лагородува со нови содр жи-
ни, но сепак во духот да се за-
чуваат нејзините основни ка-
рактеристики. Кога гово рам 
за длабоката музичка тради-
ција на Валандово, ми слам на 

староградски песни "Рас пеа ни 
валандовчани", кој сега ра бо-
ти во состав на До мот на кул-
турата. Тоа е ква литетен сос-
тав, кој во 1974 го дина сними 
плоча која се пре зентираше 
во рамките на еми сијата "Рас-
пеани градови", еми  тувана на 
Телевизија Ско п је", вели Ка ра-
мучев.

ГОСТУВАЊА

КУД "Гоце Делчев" гостувал 
на многу манифестации во 
земјава и во странство. Ан-
самблот "Распеани валан дов-
чани" во периодот 1974-77 го-

Друштвото 'Гоце Делечев' се 
подготвува за турнеја во 
Турција во текот на јули, а 
Детскиот фолклорен ансамбл 
има свои настапи во Опш-
тината и во земјата. Ние сме 
организатори на многу ли ков-
ни колонии, од кои 2 се пре-
зентирани во рамките на дру-
гите меѓународни ко ло нии во 
Турција, едната во Ан кара, а 
другата во Некшиќи. А Турција 
ни возврати со две нивни 
групни изложби на уметници 
од Здружение на ликовни 
уметници. Во Ан ка ра, за мојот 
портрет збору ва ше дирек то-
рот на Институтот за фолклор, 

ции, а на него учес тву вале 
КУД "Гоце Делчев", ан самблот 
"Рас пеани валандов чани", 
Дет скиот фоклорен ан самбл 
и многу ансамбли од земјава 
и од странство. 

Во рамките на Домот на 
кул  турата во Валандово се ор-
га низираат изложби, а за вр-
еме на манифестацијата "Фо-
лк Фест"- Валандово 2005 мо-
же ше да се види изложбата 
"Ку мановски графики", пре зе-
мена од Националниот цен-
тар за култура во Куманово. 
Во состав на Домот работи и 
библиотеката "Гоце Делчев" 
со литературен фонд од 

она што се случувало и меѓу 
двете светски војни со там-
бурашките оркестри. Тој кон-
тинуитет е одржан до де нес. 
Културно-уметничкото друш-
тво "Гоце Делчев" е фор ми ра-
но во 1946 година и ед но од 
најстарите во државава. Тоа 
работи во рамките на До мот 
на културата, исто така, фор-
миравме и детски фол клорен 
ансамбл, кој ја опфаќа мла-
дата популација од 7 до 14 
години. Би го истакнал и реак-
тивирањето на ансам блот за 

дина настапувал во Ку куш, а 
во осумдесетите го дини во 
Валандово гостувало кул тур-
но-уметничкото друш тво од 
Ќемина - Грција, каде населе ни-
ето е претежно ма кедон ско. 

"Тие контакти повторно се 
воспоставуваат. Ние сме бли-
ску до граница - додава Ка ра-
мучев - тука ни е Дојран, Гев-
гелија, Струмица, ние сме еден 
вид раскрсница: ансам блот 
"Рас пеани валандовчани" го-
динава учествуваше на Илин-
денски денови во Би то ла. 

Ирфан Насратин Оглу, кој е и 
најмногу заслу жен за нашата 
соработка, а Општината Ва-
лан  дово му до дели високо 
признание".

Десет до дванаесет отсто 
од населението во Валандово 
се Турци. Карамучев обја сну-
ва дека кога станува збор за 

30.000 книги, кој пред сè ги оп-
служува ученците од ос нов-
ното и од средното обра зо-
вание, но и граѓаните. Исто та-
ка, во рамките на Домот фун  к-
ционира и музејска зб ирка 
каде се наоѓа мал бр ој од 
пред метите најдени во 43 ар-
хеолошки локалитети кај Ва-

културната соработка со Тур-
ција во селото Чанакли, Ва лан-
довско, за време на Ѓур ѓов ден 
(од 4 до 6 мај),  се од ржува ин-
тернационалниот фестивал 
"Пролетни веселби", каде Тур-
ците ја презентират својата 
култура и традиција. Иако е 
фестивал на Турците, тие ги 
по  читуваат и нашите тра ди-

ландово, од кои 3 се за шти те-
ни со Закон. Тоа се Ис ар - Мар-
винци, Кулата над Ва лан дово 
и Астахина Чеш ма. Ос тана ти-
от дел од архео лош ко то бо-
гатство, најквали тет ни от, се 
на оѓа во Музејот на Ма ке до-
нија, но и во му зеите на со-
седните градови, Стру мица и 
Гевгелија.

ГРАДОТ ВАЛАНДОВО

МИРЧО КАРАМУЧЕВ


