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ЧЕСТВУВАЊЕ НА ЃУРЃОВДЕН ВО ШТИПСКО

ПРАЗНУВАЊЕ
ПРАЗНУВАЊЕ

ТАПАНОТ И ГАЈДАТА ГИ 
ОБЕДИНИ МАКЕДОНЦИТЕ 

ВО СЕЛОТО ВРТЕШКА

"Со молитва упатена кон Господ и све тителот Ѓорѓија, за време на 
богослужбата во црквата, со крштевки кои почнаа да се прак тикуваат 
во "Св. Ѓорѓи" по нејзиното об новување и надградба, со дарови, оваа 
Господова 2006, ќе остане запомнета во мемо ри јата на сите при сут ни. 
Со здравје и довидување до следниот Ѓурѓовден бе ше поздравот со 
кој со тешко срце се раз делија присутните оставајќи еден дел од нив 
на прекрасната Плач ко вица", истакна господинот Зоран П. Чит кушев. 

Чествувањето на праз ни-
кот Св. Ѓорѓи отсе ко гаш 
ги поврзувал бла го чес-

ти   вите христијани, без разлика 
на нивниот соци ја лен статус, 
политичките убе ду  вања и би-
ло каква друга припадност и 
определби.

Оваа година чествувањето 
на овој христијански ден осо-
бено беше одбележан во се-
лото Вртешка, Штипско, каде 
традиционално секоја годи на 
се собира мноштво народ од 
земјава и од дијаспората. 

За ѓурѓовденското честву-
вање во с. Вртешка разго ва-
равме со еден од органи за-
торите, господинот Зоран П. 
Читкушев, кој вака го опиша 
ова традиционално праз ну ва-

дар Санев, успешен бизнис-
мен и алпинист, не штедеа 
време, пари и внимание во 
подготовките и на го динаш-
нава манифестација", истакна 
Читкушев.

Посебен белег на овие тра-
диционални чествувања е ам-
биентот кој владее меѓу при-
сутните, за што Читкушев ве ли:

"Овде, во прекрасен ам-
биент, длабоко во дамарите, 
Македонците имаат несекој-
дневна можност да го по-
чувствуваат звукот на гајдата 
и на тапанот. Бројните вер-
ници и годинава уште еднаш 
се уверија и ја почувствуваа 
таа енергија на поврзување, 
среќа и спокојство".

По чествувањето во црк-

ње на штипјани и на сите на-
шинци од дијаспората:

"Празникот е повод да дој дат 
овде, во нивниот роден крај, да 
се потсетат на нај раните дет-
ски години, да се видат со своите 
соселани, со пријателите од 
Штип и од околните градови, 
со оние кои доаѓаат од дија-
спората, да разменат спо ме-
ни, сеќа вања за убавите де-
нови, да си приспомнат на 
оние кои веќе не се со нив".

Годинава ктиторите на црк-
вата се погрижија праз никот, 
од носно неговото одбеле жу-
вање да биде збогатено со 
неколку гостувања на поз на-
ти естрад ни ѕвезди и групи. 
На честву вањето беа пока не-
ти позна тите македонски ес-
трад  ни умет  ници Зуица Ла зова, 
Ефто Пу пиновски и Ран ко Ран-
гелов. Посебен ква ли тет на 
севкуп ната манифес тација й 
даде гос тувањето на хорот 
"Св. Злата Мегленска", пред-
воден од диригентката Летка 
Димовска-Полизова. Исто та-

ка, гостуваше и штип скиот етно 
состав, предводен од младиот 
виртуоз на народ ните тра ди-
ционални маке дон ски ин стру -
менти, Горан Ангелов. 

"Нашинецот од Сиднеј, 

Трај че Алексов, бизнисмен, 
еден од најдобрите маке дон-
ски алпинисти, кај нашите бра-
ќа и сестри во Австралија 
познат како Алекс и неговиот 
штипски побратим Алек сан-

вата "Св. Ѓорѓи" присутните 
гости својата веселба ја про-
должија во планинарскиот 
дом, каде бендот "Boogie-
woogie band" ги забавуваше 
до раните утрински часови. 


