
Телал Омер, судија од 
седиштето на "Гинис" 
од Лондон, официјално 
на градот му го предаде 
Сертификатот за 
Гинисовиот рекорд, прв за 
Македонија.
Нескриена радост се виде и 
кај вредните прилепчанки 
кои, според правилата, за 
6 часа направиле 80.191 
посна сарма, со големина 
од 10 милиметри.
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Милева ЛАЗОВА

ПРИЛЕПСКИТЕ САРМИ ВО ГИНИСО      ВАТА КНИГАПРИЛЕПСКИТЕ САРМИ ВО ГИНИСО  

ПОТВРДА НА ДОЛ    ГАТА ТРАДИЦИЈА ПОТВРДА НА ДОЛ  
НА ГРАДОТ ПОД М    АРКОВИТЕ КУЛИНА ГРАДОТ ПОД М  

На огромно задоволство го про-
гласувам новиот Гинисов светски 
рекорд за најголемата порција зел -

ка", објави еден од шестмината офи ци-
јални судии за проверување рекорди низ 
светот, Телал Омер, судија од седиштето 
на "Гинис" од Лондон.

Тој на градот му го предаде Серти-
фикатот во кој е наведено дека е потвр-
ден рекордот на 160 прилепчанки, кои 
ја направија најголемата чинија со зелка, 
односно со сарми во светот.

"Рекордот ќе се најде во Гинисовата 
книга за 2010 година, затоа што годинаш-
ното издание веќе е подготвено. Во 'Ги-
нис' секоја седмица пристигнуваат по ил-
јада апликации за светски рекорди, кои 
се проверуваат. Во годишната книга се 
забележуваат 4.000 светски рекорди. Ин-
формацијата уште веднаш е објавена на 
веб-страницата на 'Гинис'", кажа Омер, 
потврдувајќи дека ова е прв официјален 
рекорд од Македонија.

Прилепчани беа презадоволни од 
приз нанието кое им беше дадено токму 
на прославата на денот на големиот праз-
ник Свети Никола. Нескриена радост се 
виде и кај вредните прилепчанки кои, 
според правилата, за 6 часа направиле 
80.191 посна сарма, секоја со големина 
од 10 милиметри. Прилепските дома-
ќинки ги приготвија сармите кои се 
вареа на пет локации во градот - во 
кујните на Старскиот дом, во две гра-
динки, во домот на интернатот "Орде 
Чопела" и во кујната на фабриката за кон-
зервирање на зеленчук и печурки. За 
приготвувањето на сармите беа потро-
шени 700 зелки и повеќе од 90 кило-
грами ориз. Беа поставени војничките 
казани во кои се вареа повеќе од 200 
килограми грав. За прославата се вку-
сија и повеќе од 50 килограми риби и се 
пиеше вино.

Прилепчани ги исполнија сите услови 
за влез во Гинисовата книга на рекорди. 
Тоа е забележано и со видеозапис, а це-

лиот процес го контролирале санитар-
ната инспекција, Дирекцијата за храна и 
Заводот за здравствена заштита.

Традицијата на прославата на све-
тецот заштитник на градот Прилеп, по 
трет пат, почна утредента, со свечена 
литургија во црквата "Свето Благо веш-
тение", на која покрај владиката Петар 
присуствуваше и поглаварот на МПЦ Г.Г. 
Стефан. Прославата продолжи пред па-
раклисот на "Свети Никола" во центарот 

на градот, каде беше поставена и бо га-
тата трпеза.

"Прилеп ги негува верата и тра ди ци-
јата", кажа владиката Петар пред па ра-
клисот на "Свети Никола" во центарот на 
градот. 

Градоначалникот на Прилеп, Марјан 
Ристески, чиј тим ја придвижи идејата за 
Гинисов рекорд, го изрази задоволството 
дека Прилеп, под закрилата на заш тит-
никот, влезе во "Гинис". Истовремено, 

"

 "НА ОГРОМНО ЗАДОВОЛСТВО ГО ПРОГЛАСУВАМ НОВИОТ  "НА ОГРОМНО ЗАДОВОЛСТВО ГО ПРОГЛАСУВАМ НОВИОТ 
ГИНИСОВ СВЕТСКИ РЕКОРД", ТЕЛАЛ ОМЕР, СУДИЈА ОД "ГИНИС"ГИНИСОВ СВЕТСКИ РЕКОРД", ТЕЛАЛ ОМЕР, СУДИЈА ОД "ГИНИС"

ПРИЛЕПЧАНКИ ВРЕДНО ГИ ПРАВЕА ПОСНИТЕ САРМИ  ПРИЛЕПЧАНКИ ВРЕДНО ГИ ПРАВЕА ПОСНИТЕ САРМИ  
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ПРИЛЕПСКИТЕ САРМИ ВО ГИНИСО      ВАТА КНИГА ВАТА КНИГА

ПОТВРДА НА ДОЛ    ГАТА ТРАДИЦИЈА  ГАТА ТРАДИЦИЈА 
НА ГРАДОТ ПОД М    АРКОВИТЕ КУЛИ АРКОВИТЕ КУЛИ

домаќинот - министерот за транспорт и 
врски, прилепчанецот Миле Јанакиески, 
на прилепчани им посака здравје, ра-
дост, среќа и љубов, а новоизбраниот до-
маќин, прилепската Пиварница, од нос-
но нејзиниот прв човек, Сашо Самар-
џиоски, посака неговите сограѓани здра-
ви и весели да го пречекаат следниот 
празник. 

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ПРИЛЕП, ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ПРИЛЕП, 
МАРЈАН РИСТЕСКИ, ЧИЈ ТИМ МАРЈАН РИСТЕСКИ, ЧИЈ ТИМ 
ЈА ПРИДВИЖИ ИДЕЈАТА ЗА ЈА ПРИДВИЖИ ИДЕЈАТА ЗА 
ГИНИСОВ РЕКОРДГИНИСОВ РЕКОРД


