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СЕ ОДРЖА ШЕСТИОТ ТРАДИЦИОНАЛЕН МЕЃУНАРОДЕН ДЕТСКИ
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ОРО ВЕСЕЛО"

  ПРИКАЗНИ ОД МАКЕДОНИЈА

Почитувајќи ги старите верски традиции празниците да се 
слават со песна и со оро, и годинава "Оро весело" се прослави на 
таков начин, а во чест на празникот на Радовиш, Света Троица. 

Во деновите на "Оро весело" градот празнуваше со широко от-
ворени врати, примајќи ги младите фолклористи во домовите, пол-
ни со топлина и добредојде, со желба за повторни средби.

Пишуваат: 
Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ
Томе ПОСТОЛОВ РАДОВИШ НЕ Е   

ВО ДРЖАВАТА, 
 ПО КУЛТУРНИ 

убавини останало да прет-
ставуваат вистинско ужи ва-
ње. Од ваквите зафати на чо-
вековиот ум и разум чо веш-
твото денес има многу ко-
рист.

Во контекст на ова да се 
потсетиме на една позната 
мисла на нашиот голем ре-
волуционер и патриот Гоце 
Делчев, која тој ја искажал во 
времето на ропство на Ма-
кедонија и на македонскиот 
народ, како и севкупно на 
бурниот Балкан: "Ние луѓето 
од сите народи да се бориме 
во натпревари на полето на 
културата меѓу народите".

Многу народи, повику вај-
ќи се на оваа девиза, целото 
свое битие го насочија кон 
вистински културен нат пре-

Човекот како суштество 
поминал и доживеал 
многу работи во текот 

на својот опстанок, потро шил 
значителна сила и енергија 
за да дојде до овој степен до 
каде што сега сме сите ние, а 
можеби ќе треба уште мно гу 
пати да се препоти додека не 
дојде до нешто кое некој ќе 
го предвиди и ќе го опише ка-
ко иднина. 

Во минатото, во старите 
вре миња, луѓето биле поде-
лени во племиња, секој днев-
но воделе крвави борби за 
меѓусебно уништување. Како 
би изгледал еден таков свет 
со племенски борби во де-
нешницава, е прашање на кое 
тешко може да се одговори! 
Благодарение на паметните 
луѓе, кои ги измислиле олим-
писките игри, воинственоста 
била заменета со спортски 
веж би и натпреварување. 
Спортските борби ги збли-
жувале народите и  предиз-
викувале задоволство кај нив, 
наместо разединетоста пора-
ди човечките жртви на бој-
ните полиња. Натпреварите 
со спортски дух и витешки 

вар во прикажувањето на 
при добивките и на достиг-
нувањата во областа на фол-
клорот, традицијата, обичаи-
те и слично. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Радовиш не е големо мес-
то, но овој град е голем по 
културните настани кои се 

одржуваат во него. Покрај 
традиционалниот региона-
лен фолклорен фестивал кој 
се одржува во селото Пода-
реш, каде што учествуваат 

ФОЛКЛОРНИОТ АНСАМБЛ "БУЧИМ" И ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ФОЛКЛОРНИОТ АНСАМБЛ "БУЧИМ" И ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 
НА РАДОВИШ БЕА ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛОТНА РАДОВИШ БЕА ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛОТ



45  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 637 / 15.9.2006

ГОЛЕМО МЕСТО 
 НО Е ГОЛЕМО 
ТЕ НАСТАНИ!

да се слават со песна и со 
оро, и годинава "Оро весело" 
се прослави на таков начин, 
а во чест на празникот на Ра-
довиш, Света Троица. 

На тој начин се создаваат 
услови за градење на при-
јателство меѓу децата од бал-
канските земји и децата од 
на шава Република. 

НЕЗАБОРАВ

Дека "Оро весело" станува 
културен белег на нашиот 
град зборува податокот за сè 
поголемиот интерес и желба 
да се дојде во градот  на 
тутунот и рудното богатство 
за да се учествува на "Оро  
весело", за да се направат 
нови пријателства, а песната 
и орото да останат длабоко 
во спомените. 

Градот празнуваше во де-
новите на "Оро весело" со 
ши  роко отворени врати, при-
мајќи ги младите фолк лорис-
ти во домовите, полни со 
топлина и добредојде, со 
желба за повторни средби.

Граѓаните на Радовиш 
знае ле и знаат да ги примат 
младите играорци, а споме-
ните и подадената рака полна 

голем број културно-умет-
нич  ки друштва и фолклорни 
ансамбли од повеќе места во 
источниот регион на држа-

вава, во селото Ињево се 
одржува и друг фестивал на 
кој се презентираат маке дон-
скиот фолклор, традицијата, 
обичаите, носијата, музич ки-
те инструменти и слично, а 
него масовно го посетуваат 
многу наши граѓани. 

Овој дел од Македонија е 

вистинско место каде што 
Гоцевата мисла дека светот 
треба да претставува поле за 
културен натпревар меѓу на-

родите, доаѓа до целосен из-
раз токму и со манифес таци-
јата "Оро весело".

Имено, во јуни годинава 
во Радовиш се одржа шест-
тиот по ред меѓународен 
детски фолклорен фестивал 
"Оро весело". Фестивалот од 
2000 година традиционално 

се одржува секоја година, а 
по повод верскиот празник 
Света Троица, кој е всушност 
празник на Радовиш.

Фолклорниот ансамбл "Бу-
чим" и локалната самоуправа 
на градот Радовиш, под по-
кровителство на градо начал-
никот Роберт Велков, годи на-
ва беа организатори на овој 
фестивал.

Почитувајќи ги старите 
вер ски традиции празниците 

СВЕШТЕНИЦИТЕ ОД ЦРКВАТА "СВ. ТРОИЦА"СВЕШТЕНИЦИТЕ ОД ЦРКВАТА "СВ. ТРОИЦА"
ДАДОА БЛАГОСЛОВ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ И ЗА МАНИФЕСТАЦИЈАТАДАДОА БЛАГОСЛОВ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ И ЗА МАНИФЕСТАЦИЈАТА
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  ПРИКАЗНИ ОД МАКЕДОНИЈА

со љубов да остане неза бо-
рав кај младите играорци од 
Кировград (Украина); Разлог, 
Благоевград и Симитли (Бу-
гарија); Измир (Турција); Минск 
(Белорусија); Краков (Пол-

ска); Аранѓеловац Љиг, Чачак 
и Смедерево (Србија); Бања 
Лука и Мрковиќ Град  (Босна 
и Херцеговина); Тбилиси (Гру-
зија); Кишњев (Молдавија) и 
речиси сите градови од на-

шата Република.
Овој пат имаше гости од 

Украина, Бугарија, Турција, 
Ср бија, Босна и Херцеговина 
и од земјата домаќин - Ма-
кедонија. 

Празнуваше градот, горд, 
со прегратки полни со бу ке-
ти од најразлични цветови, 
кој од кој поубав. Во нив е 
нашата иднина, во нив е на-
шата гордост, во нив е на-

шата радост. Во составот на 
своите активности градона-
чал никот на Општина Радо-
виш, господинот Роберт Вел-
ков, организираше прием за 
децата-фолклористи, учесни-
ци на "Оро весело" Радовиш 
2006, а свештениците од црк-
вата "Света Троица" дадоа 
благослов за учесниците и за 
самата манифестација.

Низ определени улици на 
Радовиш се одржа дефиле, а 
во вечерните часови фести-
валот свечено беше отво рен.

Исто така, беше органи-
зирана посета на Етнолош-
киот музеј на град Радовиш, 
а се одржа и концерт посве-
тен на Света Троица, во Цен-
тарот за култура на Радовиш, 
каде што всушност се одви-
ваа сите активности во сос-
тав на манифестацијата "Оро 
весело"- Радовиш 2006. 

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА РАДОВИШ, РОБЕРТ ВЕЛКОВ ИМ ПОСАКА ДОБРЕДОЈДЕ  НА ДЕЦАТА - ФОЛКЛОРИСТИ

СВОЈОТ ФОЛКЛОР ГО ПРЕТСТАВИЈА ИГРАОРЦИ ОД УКРАИНА, БУГАРИЈА, ТУРЦИЈА, СРБИЈА, БИХ И МАКЕДОНИЈА


