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Страчинарски игри 
Strachinarski games

Коледе / Василица (Стара Нова Година)
Kolede / Vasilica (Old New Year)

Водици 
Epiphany

2

Страчинарските игри ги задржуваат елементарните правила и верувања на 
традицијата карактеристична за оваа област. Страчинарите односно сурварите, 
според народното верување, се лица облечени во најразлични маски со 
имитација на комити и арамии носејќи ѕвонци и прапорци. На овој ден се 
собираат џингараци и изработки од маски (сурaти) со различни мотиви, бои и 
декорации. Се прават и маски на невести, сирачиња, болни и изнемоштени, со 
цел да се направи амбиент на Просија (собирање на артикли од земјоделско и 
сточарско производство). Рано наутро страчинарите громогласно ја најавуваат 
долго очекуваната сурва. Играат на снегот, паѓаат, се тркалаат, а возрасните се 
смеат и се трудат да ги препознаат маскираните. Игрите завршуваат на тој начин 
што злите духови се истерани од силното смеење и врева.

The Strachinarski games uphold the elementary rules and beliefs of the traditions 
specific for this area. The Strachinari people, according to the local beliefs, are 
persons masked as guerrilla fighters and thieves with bells and cowbells hung upon 
them. On this day different types of masks (surati) are collected in different colors 
with different decorations. There are masks of brides, orphans, sick people and the 
like, all in order to create the ambiance for Prosija (the collection of agricultural and 
stock articles). Early in the morning, the Strachinari people uproariously announce 
the long expected surva. They dance in the snow, fall and roll, and the elderly laugh 
and try to recognize the masked ones. The games end by driving off the evil spirits 
with thunderous laughter and shouting.

Коледе е празник поврзан помеѓу Сонцето и јужните напоредници и значи раѓање 
или обнова на животот. Зборот е од романско потекло (коледе - колеж, коле - дете). 
Во времето кога Исус Христос бил испратен како месија да го шири христијанството и 
верата, царот Ирод наредил да бидат заклани сите новородени машки деца. Од тој ден, 
традиционално, христијаните секоја година на Бадник одигруваат коледарски игри со 
децата како потсетување на големата трагедија.
Празнувањето на Св. Василие (Василица, Стара Нова Година) се совпаѓа со периодот 
на некрстените, погани денови. Од аспект на Христијанската религија - тоа е период на 
леунството на Богородица кога мајката и Бог треба да бидат заштитени од лоши влијанија. 
Денес, маскирани (карачи) ги полнат торбите со подароци, а децата собираат дрва и ги 
редат на Камара. Утрото, на Св. Василие, старите редат голем василичарски оган - тутија. 
Со песна и игра симболично се претставува Сонцето, а сурварите ги истеруваат сите 
лошотии и зли духови.

Kolede is a holiday connected with the Sun and the south meridians, and it means birth or 
regeneration of life. The word has Roman origin (kolede – slaughter, kole – child). During the 
time when Jesus Christ was sent as a messiah to spread Christianity and the faith, King Herod 
ordered all newly born baby boys to be slaughtered. From that day forward the Christians 
traditionally do the Kolede dances with the children every year on Holy Night, as a reminder 
of the great tragedy. 
The celebration of St. Vasilie (Vasilica, Old New Year) coincides with the period of the unbaptized, 
evil days. From the Christian religious point-of-view this is a nursing period of Holy Mother, when 
the mother and God should be protected from evil influences. Today masked people (karachi) 
fill bags with gifts, and the children gather wood, and place it on Kamara. On the morning of St. 
Vasilie the elderly build a big fire – tutija. With song and dance they symbolically represent the 
Sun, and the people (Survari) scare away the bad and evil spirits.

Христијанскиот празник Богојавление (Водици) е поврзан со крштевањето 
на Исус Христос во реката Јордан и неговото дефинирање како врховен и 
единствен Бог. Во народната терминологија е познат и како машки Водици 
кој е поврзан со низа обредни дејства и верувања. Водите што извираат 
или истекуваат, за миг го секнуваат својот тек, мируваат и се здобиваат со 
исцелителна моќ.
Во сите населени места се лоцираат води во кои свештено лице откако ќе 
изврши водосвет го фрла крстот како симбол на Богот и универзалниот јазик. 
Христијанска симболика, за спроведување на идејата на маките и спасот. Млади 
момчиња пливаат во водите, натпреварувајќи се, кој ќе го фати. Се верува дека, 
среќа, здравје и благослов ќе го следи во текот на целата година оној кој ќе 
успее да го фати крстот. Впрочем, раширените човечки раце го симболизираат 
крстот.

The Christian holiday Epiphany (Vodici) is related to the baptism of Jesus Christ in 
the Jordan River and him being defined as the supreme and only son of God. This 
holiday is also known as Male Epiphany among the people and it is connected to 
many rites and beliefs. The flow of the water stoped just for a moment and that is 
how it became healing water. 
In all settlements with a river or a pool, a priest, after he consecrates the water, 
throws the cross as a symbol of God and the universal language. The Cross being the 
Christian symbol for implementing the idea of suffering and salvation. Men jump in 
the water competing to see who will catch the cross. It is believed that happiness, 
health and blessings all through the year will be with the one who catches the cross; 
his spread arms when he catches it, symbolizing the cross.

ОСТАНАТИ НАСТАНИ • OTHER EVENTS

БОЖИЌЕН ОГНОМЕТ - ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
CHRISTMAS FIREWORKS - MUNICIPALITY OF VALANDOVO07.01

СИТЕ ОПШТИНИ
ALL MUNICIPALITIES

ОПШТИНА НОВО СЕЛО, с. МОКРИЕВО
MUNICIPALITY OF NOVO SELO, v. MOKRIEVO

6 ЈАН / 14 ЈАН 
6 JAN / 14 JAN

СИТЕ ОПШТИНИ
ALL MUNICIPALITIES

13 ЈАН
13 JAN

19 ЈАН
19 JAN
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Св. Валентин
St. Valentine’s Day

Св. Трифун 
St. Trifun

Преданието за вистинското потекло за Денот на Валентин, познат како Ден на вљубените кога се практикува обичајот на 
разменување љубовни пораки и подароци, потекнува од стариот Рим. Денот е именуван според христијанскиот маченик 
наречен Валентин. Беше отстранет од Романскиот календар на светците во 1969 од папата Павле VI, но неговото религиско 
одржување се уште е дозволено.
Традиционално е ден на кој вљубените ја изразуваат нивната љубов меѓусебно со подарување цвеќиња, слатки производи 
и испраќање  љубовни картички. Веќе неколку години повеќе младински организации од Струмица, заеднички под 
мотото „Взаемната љубов и почит е најсилното чувство“, го одбележуваат овој празник со читање љубовна поезија и преку 
испраќање на љубовни пораки. Градскиот плоштад во Струмица е местото каде точно напладне младите ги испраќаат 
најсилните и најискрените љубовни чувства со симболично испуштање на црвени балони кон небото.

The tradition and the true origin of St. Valentine’s Day comes from ancient Rome, marked by the custom of exchanging love messages 
and gifts. The day is named after the Christian martyr named Valentine. The holiday was removed from the Roman calendar of saints 
in 1969 by Pope Paul VI, but its religious celebration is still allowed.
Traditionally, it is a day when lovers express their love to each other by giving flowers, offering confectionery products and sending 
love cards. For several years, many youth organizations from Strumica celebrate this holiday by reading love poetry and by sending 
love messages, under the motto “Mutual love and respect is the strongest feeling”. The City Square in Strumica is the place where 
young people send the strongest and the most honest love feelings with a symbolic release of red balloons in the air at noon.

Според православните толкувања Св. Трифун живеел некаде во 4 век и бил сиромашно момче - овчар. По некое време го 
осознава Бога и целосно му се посветува. Познат е по својата исцелителска моќ. Во време на жесток прогон на христијаните 
во Никеја, после страотно мачење, умира во 250 година. Одгледувачите на грозје и квалитетни вина го зеле како заштитник 
на лозарите, лозјата и виното.
На овој ден се зарежуваат лозјата, а сопствениците приготвуваат богати јадења за поуспешна берба и побогат род. Лозјата се 
попрскуваат со света вода во која има лозови гранчиња. Целиот процес е динамично исполнет и весел затоа што се празнува 
своевиден договор меѓу човекот, земјата, небото и сонцето.

According to some orthodox beliefs St. Trifun lived around the 4th century and was a poor shepherd boy. After some time he 
perceived God and fully dedicated himself to him. He is known for his healing powers. During the time of harsh persecution of the 
Christians in Nicaea in the year 250, he suffered cruel torments and he died. Grape and quality wine growers made him a patron 
saint of wine growers, vineyards and wine.
On this day vineyards are pruned and the owners prepare meals for a more successful vintage harvest and abundant crop. The 
vineyards are sprinkled with holy water and the grape boughs are cut. The whole process is a dynamic and merry celebration of 
man, earth, sky and sun.

ОСТАНАТИ НАСТАНИ • OTHER EVENTS

СМОТРА НА НАРОДНИ ПЕСНИ - ОПШТИНА НОВО СЕЛО, с. СУШИЦА
FESTIVAL OF FOLK SONGS - MUNICIPALITY OF NOVO SELO, v. SUSHICAФЕВ / FEV

ОПШТИНА СТРУМИЦА
MUNICIPALITY OF STRUMICA

СИТЕ ОПШТИНИ
ALL MUNICIPALITIES

14 ФЕВ 
14 FEB

14 ФЕВ 
14 FEB
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За тебе љубов моја 
For you my love

Жената е достоинствена инспирација која фасцинира и освојува. Предизвикот 
да се биде дел од женствената имагинација е поттик за настани во кои се пее и 
се дарува за неа.
Поетско музичката вечер „За тебе љубов моја“ се одржува сo цел да ја зачува 
убавината и моментот на вечност за жената во лирско-нотна интонација. 
Првата манифестација се одржала под мотото „Кога мажот пее за жената“ за 
да подоцна го добие постоечкиот наслов. Настапуваат учесници со аматерски 
и професионални афинитети, задржувајќи ја конструктивната муза и идеја. 
Организаторите ја спроведуваат иницијативата доста успешно и секоја година 
истата добива поголем публицитет и издржаност.

The woman is a dignified inspiration which fascinates and captures. It is a challenge 
to be a part of the woman’s imagination and it is also an impetus for events where 
you sing and present to the woman.
The poetry music night “For you my love” is held to preserve the beauty of the 
moment in eternity for the woman in lyric and note intonation. The first event 
was held under the motto “When the man sings for the woman” and was later 
given its current title. There are amateur and professional participants, who hold 
the constructive musings and ideas. The organizers carry out this initiative very 
successfully and each year it receives great reviews and publicity.

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Фасцинантен, традиционален, кореспондентен со врели простори и настани, 
предизвикувачки отворен, магично имагинативен, реален и фантастичен. 
Струмичкиот карневал ги влече своите корени од паганското време, од ритуалите 
како прослава за пролетно будење на природата. Подоцна, во христијанската 
традиција е земен како најава за почетокот на велигденските пости, според потеклото 
на зборот италијанското, карне леваре (да се отстрани месото) и латинскиот израз, 
carne vale, што значи збогување со месото. Струмица, живее за Карневалот. Маските се 
индивидуален избор, а пораките се лични, препознатливи и еротски.
Поворката се движи според определената агенда на движење, се до плоштадот 
Гоце Делчев, каде пријавените учесници се претставуваат со своите изведби. Жири 
комисија одлучува за паричните награди што се поделени по категории и по број на 
учесници. Нај актуелниот настан во регионот е посетен од над 40.000 гости со учество 
на над 3.000 маски од земјата и странство. 

Fascinating, traditional, corresponding to torrid areas and events, provocatively open, 
magically imaginative, yet real and fantastic. 
The Strumica carnival dates back to pagan times when the rituals celebrating the spring 
awakening of nature were performed. Later in the Christian tradition it marked the 
beginning of the Easter Lent, based on the origin of the word in Italian carne levare (to 
remove the flesh) and the Latin expression carne vale which means ‘parting from the meat’. 
Strumica lives for the Carnival. The masks are an individual choice, and the messages are 
personal, recognizable and erotic.
There is established parade route, where the participants walk and in the end they reach the 
city square, Goce Delchev, where they present themselves with special performance. The 
jury decides about the monetary awards, which are then divided in categories and by the 
number of participants. This event has the largest attendance with some 40,000 guests and 
over 3,000 masked participants from Macedonia and abroad.

Струмички карневал
Strumica carnival

ОПШТИНА СТРУМИЦА
MUNICIPALITY OF STRUMICA
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Тримери 
Trimeri

Првите три денови од Велигденските пости во Струмица се поврзани со 
празникот Тримери, единствен на овие наши простори. Понеделникот е 
прв ден за посен и бел грав, а дегустаторите имаат можност да го вкусат по 
маалата и на поставените штандови во градот. Во вторник навечер, втор ден 
од Тримерите, маскирани лица ги посетуват домовите на армасаните девојки, 
а тие пак имаат за цел да ги препознаат своите избраници. Препознавањето е 
доволен вовед за заеднички брачен живот. Веќе во среда, трет ден во домот на 
армасаната девојка празникот Тримери се реализира според сите обичаи. На 
маса се поставуваат посни јадења од жито, посни сарми со ореви, грав, зерде, 
компот, сушено и свежо овошје, леблебија, алва, боза. Се носат подароци, 
дарови (синии) на армасаната и се пеат песни со еротска содржина.

The first three days of the Easter Lent in Strumica are associated with the holiday 
Trimeri, which is unique for this area. Monday is the first day for lean bean stew, and 
the attendees have the opportunity to taste it at the numerous stalls in the town 
and in the neighborhoods. On Tuesday evening, the second day of Trimeri, masked 
people visit the homes of the engaged girls who have to recognize their fiancé. The 
recognition is a good harbinger of their marital life. On Wednesday, which is the third 
day, the holiday Trimeri is celebrated with the performance of all customs, in the 
homes of the engaged girls. There is lean food made of wheat, lean cabbage rolls 
with walnuts, bean, zerde, compote, dried and fresh fruit, chickpea, halva and boza. 
The guests bring gifts and presents (sinii) to the engaged girls and sing erotic songs.

ОСТАНАТИ НАСТАНИ • OTHER EVENTS

ФЕСТИВАЛ НА КАРИКАТУРИ И АФОРИЗМИ - ОПШТИНА СТРУМИЦА
FESTIVAL OF CARICATURES AND APHORISMS - MUNICIPALITY OF STRUMICA18.03

ОПШТИНА СТРУМИЦА
MUNICIPALITY OF STRUMICA

8 МАР
8 MAR

15 - 17 МАР
15 - 17 MAR

18 - 20 МАР
18 - 20 MAR
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„Ѓура Мара“ - Русалииски игри и обичаи
“Gjura Mara” - Rusalias games and customs

Априлијада - Маскарада
Aprilijada - Mascarade

Народната традиција „Ѓура Мара“ опостојува и сведочи 200 години. Поврзана е со 
верувањето на вистински настан што датира и раскажува препознатливи човечки 
судбини. Се зборува за братот Ѓуро и сестрата Мара која била грабната од орото 
додека играла со девојките од селото. Братот Ѓуро тргнал заедно со другарите да ја 
спаси од грабнувачите, но загинал во тешка борба. Сестрата била вратена во селото, 
тажна за загубата на братот. Оттогаш во селото, на третиот ден на Велигден, се игра 
само моминско оро, а постарите жени со стапови бранат машките лица да се фатат 
на орото.
Некогаш на сред село, а денес на плоштадот пред Домот на Културата се изведува 
сплет од народни ора од КУД „Танец“ од Миравци. Орото „Ѓура Мара“ станува 
атрактивна и интересна сценско - музичка изведба и како специфичен и интересен 
народен обичај се организира и одржува низ годините.

The folk tradition “Gjura Mara” exists and bears witness for 200 years. It is connected with 
the belief of a real event that is old and tells the story of well-known human destinies. 
It tells about the brother Gjuro and the sister Mara who was taken from the folk dance 
while she was dancing with the village girls. The brother Gjuro and his friends, went to 
save her from the abductors, but was killed in a heavy fight. The sister brought back to the 
village, but she was devastated about the loss of her brother. Since then, on the third day 
of Easter, only the girls’ folk dance is danced, while the elder women, armed with sticks, 
guard the dance, so that no male can dance. A combination of folk dances is performed 
by the folk group “Tanec” from Miravci.
It used to be held in the middle of the village, but nowadays it is held on the square in 
front of the Cultural Center. The folk dance “Gjura Mara” has become an attractive and 
interesting stage and music performance; and as a specific and appealing custom it is 
organized each year.

Априлијадата како семантика за денот датира од 1998 година. Денот на шегата 
е адаптација на местото и времето на разнобоен, разноличен и класичен 
пролетен начин.
Денот на шегата го подготвуваат и учениците од основните училишта. 
Наставниот кадар со залагањата на родителите го прецизираат ликот, насловот, 
чекорот и ритамот во првоаприлското дефиле. Учениците ги преферираат 
своите изработки и експонати на голема радост пред присутните, докажувајќи 
ја креативноста и уметноста. Учеството е масовно, присутноста огромна, а 
манифестацијата добива свое посебно значење и белег во општините во кои 
се одржува.

The Aprilijada as a semantics of the day 1st April dates from 1998. April fool’s day is a 
joyful event of adaptation of the current place and the time in a colorful, varied and 
classical spring manner.
April fool’s day is also celebrated by the pupils from the primary schools. The 
teachers together with the parents define the look, title, pace and rhythm of the 
masks in the parade. The pupils gladly show off their creations and works in front of 
the present people, proving their creativity and art. There is mass participation, the 
presence is very popular and the event is rewarded a special meaning and attention 
in the municipalities where it is held.

ОСТАНАТИ НАСТАНИ • OTHER EVENTS

ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „ЃУРЃОВДЕН“ - ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, с. БРАЈКОВЦИ
FUTSAL TOURNAMENT “ST. GEORGE’S DAY” - MUNICIPALITY OF VALANDOVO, v. BRAJKOVCI25.04ДОЈРАНСКА ВЕЧЕР - ОПШТИНА ДОЈРАН

DOJRANS’ NIGHT - MUNICIPALITY OF DOJRAN24.04ПРАЗНИК НА ОПШТИНА БОСИЛОВО - ОПШТИНА БОСИЛОВО
DAY OF THE MUNICIPALITY OF BOSILOVO - MUNICIPALITY OF BOSILOVO10.04

ВЕЛИГДЕНСКИ ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ - ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
EASTER TOURNAMENT IN FUTSAL - MUNICIPALITY OF VASILEVOАПР / APR

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА, с. МИРАВЦИ
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA, v. MIRAVCI

Фестивал на изворен фолклор „Гајда“
Festival of folklore music “Gajda”

Гајдата е дувачки народен музички инструмент, а гајдаџија е свирачот. Таа 
претставува симбол на фолклорот што се негува во земјава и надвор од неа. 
Фестивалот на изворниот фолклор „Гајда” е манифестација што претставува 
иновативна и културна мисија, а егзистира повеќе од 15 години. Во комплексот на 
црквата Св. Богородица, дваесет фолклорни ансамбли меѓународно обединети, 
го величат народното творештво и традицијата. Доминира фолклорот преку 
изведбите на учесниците со индивидуални и групни презентации.

The bagpipe is a wind folk instrument, and a piper is the person who plays it. It is 
a symbol for the folklore which is nurtured in Macedonia and abroad. The festival 
of folk music “Gajda” is an event which represents innovative and cultural missions, 
and has existed for over 15 years. Within the complex of the church St. Mary, 
twenty international folklore groups unite to glorify the popular art and tradition. 
The folklore is dominant among the individual and group performances of the 
participants.

ОПШТИНА РАДОВИШ, с. ИЊЕВО
MUNICIPALITY OF RADOVIS, v. INJEVO

ОПШТИНИ НОВО СЕЛО, ВАСИЛЕВО, ГЕВГЕЛИЈА И БОГДАНЦИ
MUNICIPALITIES OF NOVO SELO, VASILEVO, GEVGELIJA AND BOGDANCI

1 АПР
1 APR

АПР
APR

26 АПР
26 APR
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ТРАДИЦИОНАЛЕН ЃУРЃОВДЕНСКИ СОБИР НА МАНАСТИР „СВ. ЃОРЃИ“ - ОПШТИНА НОВО СЕЛО
TRADITIONAL ST. GEORGE’S GATHERING AT MONASTERY “ST. GEORGE” - MUNICIPALITY OF NOVO SELO06.05

МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „НАЧО“ - ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, с. ПИРАВА
MEMORIAL TOURNAMENT IN FUTSAL “NACHO” - MUNICIPALITY OF VALANDOVO, v. PIRAVA25.05

ПЕЛИВАНСКИ ТУРНИР ВО БОРЕЊЕ „ХИД - БАХ - ШЕН ФЕСТ“ - ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, с. ЧАЛАКЛИ
WRESTLING TOURNAMENT “HID - BAH - SHEN FEST” - MUNICIPALITY OF VALANDOVO, v. CHALAKLI05.05

МОТО ХЕПЕНИНГ ОРГАНИЗИРАН ОД МОТО-КЛУБ „ЏИНКА“ - ОПШТИНА РАДОВИШ
MOTO HAPPENING ORGANIZED BY MOTO-CLUB “DZINKA” - MUNICIPALITY OF RADOVISHМАЈ / MAY

ЃУРЃОВДЕНСКИ СРЕДБИ - ОПШТИНА НОВО СЕЛО
MEETINGS ON ST. GEORGE’S DAY - MUNICIPALITY OF NOVO SELO05.05
ЃУРЃОВДЕНСКИ КОЊИЧКИ ТРКИ - ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
HORSE RACES ON ST. GEORGE’S DAY - MUNICIPALITY OF VASILEVO06.05

Првомајски трки во с. Стојаково
1st of May races in v. Stojakovo

Повеќе од 58 години с. Стојаково го носи приматот на успешен организатор 
на првомајските трки. Настанот се одржува на подготвена, обележана 
и дисциплинирана патека. Учествата ги оправдуваат очекувањата, а 
натпреварувачите доминираат со ентузијазмот.
Прво стартува трката со коњи, потоа не помалку актуелната трка со магариња, а 
финишот го заокружуваат полуоблечени тркачи во платнени вреќи. Единствено 
случување, со потврдена афирмација во земјава.

For more than 58 years v. Stojakovo has enjoyed the honor of being a successful 
organizer of the 1st of May races. The event takes place on a prepared, marked 
and disciplined track. The organizers meet the expectations successfully and the 
participants dominate with their enthusiasm.
The event starts with the horse races, after which follows the none-the-less 
important donkey race, and the event is wrapped up with a bag race. This is the only 
such happening affirmed in Macedonia.

ОПШТИНА БОГДАНЦИ, с. СТОЈАКОВО
MUNICIPALITY OF BOGDANCI, v. STOJAKOVO

Спортски натпревар „Мото - Рели“
Sport competition “Moto - Rally”

Спортскиот натпревар „Мото - Рели“ е во организација на М.К. Мотори од Скопје. 
Поделен е на два дела. Првиот дел е етапно возење на утврдена локација 
од неколку километри и вешто возење по скица на полигонот во Дојран. 
Предиспозициите се според утврдените критериуми од страна на компетентна 
комисија. Учество земаат сите заинтересирани љубители на мото спортот, а 
релито го следат голем број луѓе кои уживаат во натпреварот на две тркала.

The sport competition of motor bikes “Moto-Rally” Dojran is organized by M.K. 
Motors from Skopje. The competition is divided in two parts. The first part is driving 
in stages on a set location of a few kilometers and the second part is skillful driving 
according to a detailed scheme on the driving testing ground in Dojran. The route 
and challenges are based on criteria determined by competent jury. All the lovers of 
the motor sport take part, and the rally is observed by a large number of people who 
enjoy the two wheel competition.

ОПШТИНА ДОЈРАН
MUNICIPALITY OF DOJRAN

Фестивал на пролетни веселби „Хид - Бах - Шен Фест“
Spring festival “Hid - Bah - Shen Fest”

„Хид - Бах - Шен Фест“ е меѓународен фестивал на турски јазик што се одржува 
за време на празникот Ѓурговден и ги прославува пролетните празници 
како дел од традицијата на турското население. Манифестацијата има за цел 
промовирање на турската култура и традиција. Во три до пет дена, фестивалот ги 
реализира повеќето програмски содржини. Се одигруваат театарски претстави, 
а културно уметнички друштва од Македонија, Турција и други земји имаат свои 
единствени настапи со што се презентира турскиот фолклор. На фестивалот се 
изложуваат и ракотворби и фотографии од театарски претстави. Свое место 
наоѓа и традиционалното пеливанско борење и фудбалскиот турнир, а целиот 
фестивал е вистинска ѓурговденска атракција.

“Hid - Bah - Shen Fest” is an international Turkish festival which is held during the 
holiday St. George’s Day and it celebrates the spring holidays as part of the traditions 
of the Turkish population. The aim of the event is promotion of the Turkish culture 
and tradition. The majority of the festival program takes place over a period of 3 
to 5 days. There are theater plays, which are unique performances by folk groups 
from Macedonia, Turkey and other countries, through which the Turkish folklore is 
presented. There are also handicrafts and photographs from the plays, displayed 
during the festival. The festival became a real attraction on St. George’s Day with an 
all-in wrestling and a football tournament.

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, с. ЧАЛАКЛИ
MUNICIPALITY OF VALANDOVO, v. CHALAKLI

1 МАЈ
1 MAY

3 МАЈ
3 MAY

5 - 10 МАЈ
5 - 10 MAY
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ФЕСТИВАЛ НА СЕРЕНАДИ - ОПШТИНА СТРУМИЦА
FESTIVAL OF SERENADES - MUNICIPALITY OF STRUMICAМАЈ / MAYДЕТСКИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ „КАЛИНКА“ - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

CHILDREN’S MUSIC FESTIVAL “KALINKA” - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAМАЈ / MAY
ДРЖАВЕН ХОРСКИ НАТПРЕВАР „ТОМА ПРОШЕВ“ - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
STATE CHOIR COMPETITION “TOMA PROSHEV” - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAМАЈ / MAY

ГЕВГЕЛИЈА ДЕНС - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
GEVGELIJA DANCE - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAМАЈ / MAY
МАНИФЕСТАЦИИ ПО ПОВОД СПAСОВДЕН - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
EVENT ON THE DAY OF ST. SPAS - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAМАЈ / MAY

Фестивал на краток филм „АстерФест“
Short film festival “AsterFest”

Со својата компатибилност фестивалот АстерФест започна да се одржува во 
2005 година. Импонира со својата концептуална поставеност и присуството 
на еминентни ликови и гости од филмската уметност. Се одликува со 
натпреварувачка компонента во повеќе категории филмови. Се доделуваат 
три награди во програмата Астердокс за документарни филмови над 30 
минути, златна, сребрена и бронзена потковица. Златен стар проектор е 
награда за високи престижни достигнувања во филмската иманенција. Се 
доделуваат и награди за најдобар краток филм и наградата “movieland”. 
Професионалните филмски автори се претставуваат со кратки и долги филмски 
форми а програмата предвидува и богати информативни содржини, разговори, 
портрети и сл.

With its current form, the festival AsterFest began in 2005. It impresses with its 
conceptual setting and the presence of eminent guests from the film industry. 
There is a competition component in many film categories. They award three prizes 
in the program “Asterdoks” for documentaries over 30 minutes, the awards are the 
gold, silver and bronze horseshoes. “Old gold projector” is the prize for prestigious 
achievements in the film immanency. They also award prizes for best short film 
and an award called “movieland”. The professional film authors present themselves 
with short and long films and the program offers informative content, networking, 
portraits etc.

ОПШТИНА СТРУМИЦА
MUNICIPALITY OF STRUMICA

Фестивал на слатко од диви смокви
Festival of preserved wild figs

Препознатлив настан што е поврзан со поднебјето и вегетацијата е Фестивалот 
на слатко од диви смокви. Дивата зелена смоква е заштитен белег - овошје за 
овој крај. Старата народна традиција вели: „Пречекај го секој гостин со слатко 
од смокви, за секој миг кај тебе да му биде благ и убав како слатко“. Обичајот на 
пречек со слатко од смокви е еден од најстарите македонски обичаи, а токму 
традицијата е причина за одржување на овој фестивал.
Учесничките имаат за цел да ја прикажат и докажат својата умешност, 
традиционалност и оригиналност. Се приготвуваат дегустации на свој 
идентичен начин, а присутните вкусуваат и оценуваат.

Distinguished event closely linked with the region and its vegetation – Festival of 
preserved wild figs. The green wild fig is a trade mark fruit of this region. The old 
tradition says: “Welcome every guest in your house with fig preserve, so that every 
moment at your place would be as sweet and nice as this dessert”. The custom to 
welcome a guest with fig preserve is one of the oldest Macedonian customs. The 
tradition is the reason for organizing this festival.
Each woman participating in the Festival can present her skills, tradition and 
originality. Many tastings are prepared in a unique way and the people attending 
the Festival can taste and evaluate.

ОПШТИНА ДОЈРАН
MUNICIPALITY OF DOJRAN

„Фолк - Фест“ - Валандово
“Folk - Fest” - Valandovo

Реномиран и истраен фестивал на новосоздадени македонски песни. Првото 
издание на фестивалот е одржано на 28 април 1985 година, во Културниот 
центар „25 мај“ во Валандово. Од 1989 фестивалот се случува на летната 
фестивалска сцена на која доминираат доста звучни и потврдени имиња од 
музичката продукција. Фестивалот трае три дена, од кои на последната финална 
вечер се доделуваат престижни награди. Голем број хитови се слушаат и денес, 
како потврда за фолкфестовското траење.

It is a renowned and long lasting festival of contemporary Macedonian songs. It was 
first held on the 28th of April 1985, in the Cultural Center “25th May” in Valandovo. 
Since 1989 the festival takes place at the summer stage. Many renowned and famous 
people from the music production industry dominate. The festival lasts for three 
days and on the final night, prestigious prizes are awarded. People continue to listen 
to many of the hits, as a confirmation of the lasting success of the festival.

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
MUNICIPALITY OF VALANDOVO

12 МАЈ
12 MAY

23 - 25 МАЈ
23 - 25 MAY

25 - 29 МАЈ
25 - 29 MAY
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ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „ВАЛАНДОВСКО ЛЕТО“ - ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
TOURNAMENT IN FUTSAL “VALANDOVSKO LETO” - MUNICIPALITY OF VALANDOVO25.06„РАДОВИШКИ САЕМ“ САЕМ НА РЕГИОНИ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - ОПШТИНА РАДОВИШ

“RADOVISH FEAR” SOUTH-EAST EUROPE REGIONS FAIR - MUNICIPALITY OF RADOVISH07.06 СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ - ОПШТИНА НОВО СЕЛО, с. КОЛЕШИНО
MEETINGS UNDER THE MAPLE TREES - MUNICIPALITY OF NOVO SELO, v. KOLESHINO06.06

МЕЃУНАРОДЕН НАТПРЕВАР ЗА МЛАДИ ПИЈАНИСТИ - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAЈУН / JUNМУЛТИМЕДИЈАЛНА КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА - ОПШТИНА КОНЧЕ

MULTIMEDIA CULTURAL EVENT - MUNICIPALITY OF KONCHEЈУН / JUN

Меѓународен детски фолклорен фестивал „Оро весело“
International children’s folk festival “Jolly dance”

Традиционален фестивал на детскиот фолклор се одржува од 2000 година како 
белег за верскиот празник Св. Тројца, празник на градот Радовиш. „Оро весело“ 
ги обединува детските фолклорни автентики во заеднички ритам. Учесниците 
се претставуваат со игри на сцена со изразена специфична и разиграна детска 
еуфорија.
Освен учесниците од нашата република, Радовиш спојува повеќе земји во 
својата мала срцевина. Играорци од Украина, Бугарија, Турција, Белорусија, 
Полска, Србија, Босна и Херцеговина, Грузија и Молдавија ја претставуваат 
својата автентична фолклористика.

This traditional festival of children’s folklore has been held since 2000, as special 
tribute to religious holiday St. Trinity, a patron holiday of the town of Radovish. 
“Jolly Dance” unites the children’s folk dances in a common rhythm. The participants 
present themselves with scene dances which express specific and playful children 
euphoria. 
Apart from the participants from Macedonia, this Radovish event connects many 
countries. Folk dancers from Ukraine, Bulgaria, Turkey, Belarus, Poland, Serbia, Bosnia 
and Herzegovina, Georgia and Moldavia all present their authentic folklore.

ОПШТИНА РАДОВИШ
MUNICIPALITY OF RADOVISH

„Распеана Чаршија - Трба Трби, Гевгелиско“
“Melodius Bazar - Trba Trbi, Gevgelisko”

Културната манифестација „Средба на распеани градови“ се одржува под 
покровителство на Министерството за култура и на Општина Гевгелија. Се 
случува во Домот на културата „Македонија“ под наслов „Распеана чаршија - 
Трба трби, гевгелиско“.
На манифестацијата учествуваат 250 членови од културно-уметнички друштва 
од девет градови од Македонија и еден ансамбал од Бугарија. Програмата 
започнува со дефиле од Црквата „Св. Спас“, подигната во чест на Светецот 
- Заштитник на Гевгелија, па низ улицата „Маршал Тито“, се до централниот 
градски плоштад, каде настапатуваат со свои програмски точки сите ансамбли 
од Гевгелија, Валандово, Дојран, Неготино, Струмица, Кочани, Радовиш, Охрид, 
Крива Паланка и Сандански - Бугарија.

The cultural happening “Melodious Bazar” is held under the patronage of the 
Ministry of Culture and the Municipality of Gevgelija. It takes place in the Cultural 
Centre “Macedonia” under the title “Melodious Bazar – Trba, Trbi, Gevgelisko”.
There are 250 participants, members of cultural groups from nine Macedonian 
towns and one ensemble from Bulgaria. The program starts with all the ensembles 
from Gevgelija, Valandovo, Dojran, Negotino, Strumica, Kochani, Radovish, Ohrid, 
Kriva Palanka and Sandanski (Bulgaria) parading from the church St. Spas, built in 
honor of the patron saint of Gevgelija, then they go down the street “Marshal Tito” to 
the city square where they perform their acts.

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Меѓународна ликовна колонија „Аполонија“
International art colony “Apolonija”

На ликовната колонија „Аполонија” учествуваат уметници од земјата и странство, 
кои творат со подеднаков интензитет и посветеност. Учествуваат докажани 
уметнички имиња, но и претставници на помладата генерација ликовни творци.
Децениската уметничка традиција на Гевгелија, со свое учество на колонијата ја 
претставуваат и младите членки на локалното Друштвото на ликовни уметници. 
Десетдневното креативно уметничко творештво на учесниците се презентира 
преку заедничка изложба.
Ликовната колонија „Аполонија” доживеа јубилеен десетгодишен сертификат и 
опстој.

The “Apolonija” art colony welcomes participants from Macedonia and abroad, with 
the abaility to create with intensity and dedication. Renowned artists participate at 
the event, but there are also young artists. The members of the local “Company of 
young artists” keeps the ten years of art tradition in Gevgelija. The creative art work 
of the participants are presented in a common exhibition for ten days.
The art colony “Apolonija” has a jubilee honoring, it is their 10-year anniversary.

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

15 - 25 ЈУН
15 - 25 JUN

ЈУН
JUN

ЈУН
JUN
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Манифестација „Дојрански ракувања“
Manifestation “Dojran handshakes”

Во погледот на езерскиот видик, а под јаворовиот културен свод, се случуваат 
Дојранските ракувања, културно - уметничка манифестација што датира од 
1976 година и се одржува на летна отворена сцена. Се издвојуваат успешни и 
примамливи атракции на уметнички и театарски групи и изведби со адаптирани 
балетски кореографии, настапи на фолклорни друштва, поетски читања и сл.
Свое место имаат и научните симпозиуми со присуство на еминентни гости. 
Посебен е интересот за деновите на македонскиот филм. Овде се прикажуваат 
филмови од македонската продукција.
За изведените театарски претстави постои мал импровизиран амфитеатар како 
доказ за настаните.

The event Dojran Handshakes takes place on the lakeside, under the cultural arch 
of the maple trees. This is a cultural event dating back to 1976 and is held in the 
open summer scene. Many successful and alluring attractions by art and theater 
groups can be distinguished there, including performances with adapted ballet 
choreography, performances of folk groups, poetry readings, etc.
The scientific symposiums have their own place during the event, supported by 
the presence of eminent guests. The interest in the days of the Macedonian film is 
outstanding. The screenings include films produced in Macedonia.
There is also a small improvised theater for performances, amphitheater, which only 
proves the quality of the performances.

ОСТАНАТИ НАСТАНИ • OTHER EVENTS

ТРАДИЦИОНАЛЕН ПЕТРОВДЕНСКИ СОБИР „ИЗВОР“ - ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
TRADITIONAL ST. PETER GATHERING “IZVOR” - MUNICIPALITY OF VALANDOVO12.07

АРТ КИНО - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
ART CINEMA - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAЈУЛ / JUL БОГДАНСКИ СРЕДБИ - ОПШТИНА БОГДАНЦИ

BOGDANCI GATHERING - MUNICIPALITY OF BOGDANCIЈУЛ / JUL

ДЕН НА НАПРЕДНАТА МЛАДИНА ВО с. РАДИЧЕВО - ОПШТИНА ВАСИЛЕВО, с. РАДИЧЕВО
DAY OF ADVANCED YOUTH IN v. RADICHEVO - MUNICIPALITY OF VASILEVO, v. RADICHEVO19.07ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ ПОД РЕФЛЕКТОРИ - ОПШТИНА КОНЧЕ

TOURNAMENT IN FUTSAL UNDER SPOTLIGHT - MUNICIPALITY OF KONCHE12.07

Гевгелиско културно лето
Gevgelija cultural summer

Општина Гевгелија амбициозно инвестира во Гевгелиско Културно лето. 
Деновите на летото се резервирани за драмски претстави и нови промоции 
на книги. Свој настап имаат и играорните групи, а се изведуват и концерти на 
духовна музика. Посетителите ги проследуваат и изложбите со препознатливи 
фотографии, а веќе наредниот ден уживаат во кажување современа поезија. 
Вистински топол културен бран во кои активно учествуваат уметници од 
земјава и странство.

Municipality of Gevgelija has invested ambitiously in the event Gevelija Cultural 
Summer. The summer days are reserved for plays and book promotions. The folk 
dance groups also have their own performances and there are spiritual music 
concerts. Visitors can enjoy a photography exhibition and the very next day attend a 
reading of contemporary poetry.
This is a really hot cultural wave, where artists from Macedonia and abroad are 
actively involved.

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Манифестација „Топол културен бран“
Manifestation “Hot cultural wave”

На културен план во општина Конче се организира манифестацијата Топол 
Културен Бран. Учествуваат голем број на изведувачи од забавниот и народниот 
мелос. Активно се вклучени и атрактивни културно уметнички друштва со свои 
интерпретации и изведби. Значаен предизвик и единствен во земјата е турнирот 
во мал фудбал што се одржува под рефлектори. Амбиентот е меѓународен, со 
учество на екипи од повеќе земји и трае 20 дена.

The Hot Cultural Wave is organized in the municipality of Konche. There are many 
participants who sing pop and folk songs. Attractive cultural groups actively with 
their own interpretations and performances. An important and unique challenge 
is the futsal tournament which is held at night, under spot lights. The ambient is 
international, as teams from many countries take part and the event lasts for 20 days.

ОПШТИНА КОНЧЕ
MUNICIPALITY OF KONCHE

ОПШТИНА ДОЈРАН
MUNICIPALITY OF DOJRAN

12 ЈУЛ
12 JUL

ЈУЛ
JUL

ЈУЛ - АВГ
JUL - AUG
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ОСТАНАТИ НАСТАНИ • OTHER EVENTS

ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „ЈОСИФОВСКО ЛЕТО“ - ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, с. ЈОСИФОВО
TOURNAMENT IN FUTSAL “JOSIFOVO SUMMER” - MUNICIPALITY OF VALANDOVO, v. JOSIFOVO02.08 ТУРНИР ВО КОШАРКА „МЕМОРИЈАЛ ИЦЕ“ - ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

BASKETBALL TOURNAMENT “MEMORIJAL ICE”- MUNICIPALITY OF VALANDOVO10.08
МАНИФЕСТАЦИЈА „СВ. СПАСО РАДОВИШКИ“ - ОПШТИНА РАДОВИШ
MANIFESTATION “ST. SPASO RADOVISHKI” - MUNICIPALITY OF RADOVISH20.08 ФЕСТИВАЛ НА СТАРОГРАДСКА СЕРЕНАДА „СА НОЌ СЕДАМ ...“ - ОПШТИНА РАДОВИШ

FESTIVAL OF EVERGREEN SERENADES “SA NOKJ SEDAM ...” - MUNICIPALITY OF RADOVISH28.08

СОБИР НА ПИРГО - ОПШТИНА НОВО СЕЛО, с. МОКРИЕВО
GATHERING AT PIRGO - MUNICIPALITY OF NOVO SELO, v. MOKRIEVO10.08

ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „ИЛИНДЕН“ - ОПШТИНА НОВО СЕЛО
TOURNAMENT IN FUTSAL “ILINDEN” - MUNICIPALITY OF NOVO SELO15.08

Струмица Опен Фестивал
Strumica Open Festival

ОПШТИНА СТРУМИЦА
MUNICIPALITY OF STRUMICA

Иновативност во летниот период. Градот што ја ужива привилегијата на високо 
урбан, современо и трендовски поставен, оваа година организира отворен 
фестивал. Активностите се поделени во повеќе подрачја: изложба на дела од 
ликовната колонија на отворено, театарски претстави под ведро небо, а свој 
дел ќе имаат и поетските средби.
Атрактивната трка на келнери му дава динамика на фестивалот, а ќе се 
организира и бармен куп на ниво на Македонија. Ова е дневниот ангажман, 
а веќе во вечерниот амбиент почнува забавниот дел во кој ќе учествуваат 
реномирани балкански музички групи.
Се очекува фестивалот да доминира со импозантен број учесници и присуство 
на граѓани од Струмица и регионот. Фестивалот има намера да го добие 
приматот „Проект на годината во Македонија“.

Open Festival is an original event occurring in the summer period. The city that has 
the privilege to be highly urban, modern and trendy, is to start organizing an open 
festival. The activities are divided in numerous categories: an outdoor exhibition 
of art works, outdoor theater performances, and a special day dedicated to poetry 
meetings.
The entertaining Race of Waiters stirs the festival and this Festival is to host the 
unique Barmen cup of Macedonia. This is foreseen for the day program; in the 
evening the entertainment will begin with the performance by renowned Balkan 
music groups.
The festival is expected to be a hit, with an impressive number of participants and 
presence of 30,000 people from Strumica and the region. Its aim is to receive the 
award “Project of the Year in Macedonia”.

Илинденски средби
Ilinden gathering

ОПШТИНА НОВО СЕЛО, с. МОКРИНО
MUNICIPALITY OF NOVO SELO, v. MOKRINO

Селото Мокрино го добило своето име по мокрото поле и мочурливите места 
во својот атар. Заедно со уште неколку други села биле доделени за посед на 
Хилендарскиот манастир. Ваков статус селата задржале се до битката кај Ровин во 
1394 година, каде што загинале Крали Марко и струмичкиот феудалец Константин. 
По нивната смрт господари станале Tурците. Но селото цело време останало 
христијанско и ги обавувало сите христијански обреди и обичаи.
Секоја година на познатите „Мокрински извори”, на ден Илинден, се собираат 
жителите на Мокрино, од околните села и од цела Македонија, како и мештаните 
од дијаспората. Се дава курбан - жртва, стар обичај во чест на водата. Една година 
бил прекинат и водата секнала, затоа следната година на Илинден се собрале 
мештаните, дале курбан и го продолжиле обичајот. Водата повторно потекла. 
Оттогаш илинденските средби се редовни, чувајќи ја и негувајќи ја традицијата и 
обичајот.

The v. Mokrino was named after the wet fields and the marshes in the area. They were 
given to the Highlander monastery along with several other villages. The villages retained 
such status until the Battle of Rovin in 1394, where King Marko and Strumica liege lord 
Constantine were killed. After their death the villages fell under Turkish rule. Nevertheless 
the village remained Christian through all of the time under Ottoman rule, and its citizens 
performed Christian rites and customs.
Every year, the inhabitants of v. Mokrino, the surrounding villages, many people from 
Macedonia, as well as the diaspora gather for Ilinden at the famous “Mokrino springs”. A 
sacrifice is given each year, as an old custom honoring the water. Once the custom was 
stopped and the water dried up, and the following year the locals gave sacrifice again 
and continued with the custom. The water appeared again. Ever since, Ilinden meetings 
happen each year, preserving the traditions and customs.

Меѓународна струмичка ликовна колонија
International Strumica art colony

Во 1964 година по иницијатива на респектабилниот ликовен уметник, академик 
- Киро Урдин и негови истомисленици започнува да егзистира струмичката 
ликовна колонија. Од 1969 година прераснува во меѓународна манифестација. 
Учествуваат од 16 до 25 уметници од земјава и странство. Условот за избор на 
темата е слободен и неограничен. Со гордост галеријата располага со 1870 
ликовни експонати како резултат на учеството на 875 ликовни творци од сите 
светски меридијани. Од непроценливо богатство е уникатната збирка дела од 
нивната уметност.
Позначајни дела што се изделуваат од уметничкото творење се: Споменикот 
Гоце Делчев, Фаќање на Василевското Бегче, Споменикот Македонија – 
Борис Трајковски и Скулптурата Отпор. Своето значајно достигнување е 
презентацијата на делата од колонијата во Mузејот за современа уметност во 
Истанбул - Турција.

The Strumica Art Colony takes place since 1964, under the initiative of the respected 
artist and academic – Kiro Urdin and the like - minded people. The event became an 
internationally renowned in 1969. The theme of the creation is free and unrestrained, 
and 16 to 25 artists from Macedonia and abroad can take part. Proudly, the gallery 
arising from the Colony now owns 1,870 art pieces, which are products of 875 artists 
from all the corners of the world. The unique art collection is of inestimable value. 
Distinguished art pieces are the following: Monument Goce Delchev, the capturing 
of the Bey from Vasilevo, the monument Macedonia (Boris Trajkovski), and the 
sculpture “Resistance”. A significant achievement is the exhibition of works from the 
colony in the Museum of contemporary art in Istanbul, Turkey.

ОПШТИНА СТРУМИЦА
MUNICIPALITY OF STRUMICA

1 - 20 АВГ
1 - 20 AUG

2 АВГ
2 AUG

16 - 18 АВГ
16 - 18 AUG
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Групно венчавање под Колешинскиот водопад
Group wedding under the Koleshino waterfall

Смоквијада
Fig festival

Графичка работилница „Софија“
Graphic workshop “Sofija”

ОСТАНАТИ НАСТАНИ • OTHER EVENTS

УМЕНСКИ ДЕНОВИ - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
UMENSKI DAYS - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAАВГ / AUG „БОШ“ МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ФЕСТИВАЛ - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

“BOSH” MULTIMEDIA FESTIVAL - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAАВГ / AUG СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА ВО ГЕВГЕЛИЈА - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
STRUGA POETRY EVENINGS IN GEVGELIJA - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAАВГ / AUG

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

ОПШТИНА НОВО СЕЛО, с. КОЛЕШИНО
MUNICIPALITY OF NOVO SELO, v. KOLESHINO

ОПШТИНА БОГДАНЦИ
MUNICIPALITY OF BOGDANCI

Под единствената и нескротлива планина Беласица течат Колешинските 
водопади. Амбиент на инспирација, со прекрасна природа и богата флора и 
фауна.
На ова преубаво и живописно место се случува групното венчавање на 
пријавени брачни парови. Афирмативно го изрекуваат судбинското „Да“ под 
говорот на водопадот. Церемонијата личи на бела свадбена приказна во која 
ликовите одигруваат дел од своите животни приказни.

The Koleshino waterfalls are located under the unique and untamed Belasica 
Mountain. It is an ambient of inspiration with beautiful nature and rich flora and 
fauna.
The Group wedding of the couples happens at this spectacular and vivid place. The 
couples say “I do” in unison with the spirit of the waterfall. The ceremony resembles a 
white wedding story in which characters play part of their life stories.

На Градскиот стадион во Гевгелија се одржува традиционалниот натпревар 
на приготвување слатко од зрели смокви, наречен „Смоквијада“. За време на 
фестивалот, гевгеличани ги креираат штандовите најдобро што умеат, со цел да 
стекнат титули за „најдобро уреден штанд“ и „најдобро слатко од зрели смокви“.
За приготвување на слаткото комисијата доделува прва, втора и трета награда. 
Освен овие производи се изложуваат и штандови на локалните производители 
со традиционалните македонски слатка, џемови и ајвар.

The traditional contest in preparing preservation of ripe figs, called “Smokvijada” is 
traditionally held at the city stadium in Gevgelija. During the festival, people from 
Gevgelija decorate the stands the best they can and use old and secret recipes in 
order to get the reward “the best arranged stand,” and “the best preserve of ripe figs.”
The jury awards first, second and third prize for the sweet dessert. Besides these 
products, at the stands one can find traditional Macedonian jams and ajvar prepared 
by local producers.

Отворениот пристап во графичката работилница „Софија” ја вбројува како 
единствена во земјава. Прецизираната главна сесија продолжува да живее во 
текот на целата година. Ангажирани се класични графички техники и тоа висок 
печат, длабок печат, рамен печат и попустлив печат. Изложбените дела се од 
меѓународен карактер, а активностите се случуваат во печатницата „Софија“ - 
Богданци.

The open access to the graphic workshop “Sofija” makes it a one of a kind event 
in the country. The main session continues to live throughout the whole year. The 
Workshop covers all classical graphic techniques: high stamp, deep stamp, flat 
stamp and felt finish. The show-pieces are of international character and all activities 
are held in the premises of the printing company “Sofija” - Bogdanci.

28 АВГ
28 AUG

АВГ
AUG

АВГ
AUG
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ОСТАНАТИ НАСТАНИ • OTHER EVENTS

ТУРНИР ВО ОДБОЈКА ПО ПОВОД МАЛА БОГОРОДИЦА - ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
VOLLEYBALL TOURNAMENT ON THE OCCASION OF MOTHER OF GOD - MUNICIPALITY OF VASILEVO21.09

Фестивал на храна, вино, песни и ора „Ново Фест“
Festival of food, wine, songs and folk dances “Novo Fest”

ОПШТИНА НОВО СЕЛО, с. КОЛЕШИНО
MUNICIPALITY OF NOVO SELO, v. KOLESHINO

Фестивалот се одржува по повод Денот на Независноста на Македонија и е 
резултат на прекуграничната соработка помеѓу Ново село и Муријас - Ново Турс 
од Грција, која се случи во 2008 година.
Се подготвуваат дегустации и презентации на народните обичаи и адети, а 
гостите и посетителите присуствуваат со внимание и посебен интерес. Се 
приготвуваат традиционални јадења, се пробуваат разни сорти вина и сето тоа 
е пропратено со препознатливиот фолклор и автентичните носии.

It is held on the occasion of the Macedonian Independence Day, 8th September. 
Since 2008, the festival has included the element of cross border cooperation 
between Novo Selo and Murijas – Novo Tur, Greece.
The guests and visitors attend the festival with special interest especially for the 
opportunity to taste, share and enjoy the folk customs and traditions. Traditional 
dishes are prepared and all sorts of wines are tasted in accordance to the well-known 
folklore and the unique national customs. 

Рок хепенинг
Rock happening

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

По повод Денот на Независноста на градот Гевгелија, се одржува реномиран, 
препознатлив и голем Рок хепенинг. Настапуваат поголем број гевгелиски рок 
групи. Освен нив учество земаат и познати афирмирани бендови од земјата кои 
го имаат рокот како сопствен музички репрезент.

On the occasion of the Independence Day of the city of Gevgelija, the well-known 
Rock Happening is being held. A large number of rock bands from Gevgelija take 
part as well as famous bands from across the country, whose choice of music is the 
rock music.

Мото-крос по повод 8-ми септември
Motocross on the occasion of 8-th of September

ОПШТИНА ДОЈРАН
MUNICIPALITY OF DOJRAN

По повод Денот на независноста на Република Македонија, Мотоциклистичката 
Федерација на Македонија во соработка со Сојузот на спортови на Скопје, го 
организираат рели настанот „Независност – Македонија”.
Релито има меѓународен карактер и во него учествуваат над 300 мотористи од 
сите балкански земји и од Европа. Се поаѓа од Скопје и се поминуваат скоро 
сите градови на Македонија, за на крајот повторно да завршат во Скопје. Дојран 
секогаш бил и останува дел од овој значаен настан. 

On the occasion of the Independence Day of Macedonia, the Motorcycle Federation 
of Macedonia in cooperation with the Association of Sports in Skopje, organizes the 
rally event “Independence - Macedonia”. 
The rally is international and over 300 bikers from all Balkan countries and Europe 
take part. It starts from Skopje and goes across almost all cities in Macedonia, and 
finishes in Skopje. Dojran has always been and stays an important stop of this 
interesting event.

7 СЕП
7 SEP

7 СЕП
7 SEP

8 СЕП
8 SEP
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Дојранска автентика
Dojran authenticity

Меѓународна ликовна колонија
International art colony

ОПШТИНА ДОЈРАН
MUNICIPALITY OF DOJRAN

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 
MUNICIPALITY OF VALANDOVO

Градската плажа во Дојран е идеална и пространа локација на која се 
презентира Дојранската автентика. Се применува ловењето риба на стариот 
дојрански начин со мрежа наречена ГРИП, специфично и значајно за регионов. 
Освен оваа активност се подготвуваат дегустации од риба, чорби од риба, 
рибини специјалитети на трска и котлети. Манифестацијата е симболично 
езерски обоена, а дојранчани како и секогаш се вистински љубезни домаќини.

The city beach in Dojran is an ideal, spacious location where the “Dojran authenticity” 
is presented. This event promotes the traditional way of fishing, as an old Dojran 
custom, using the GRIP technique. Besides this activity, there is fish degustation, 
as well as fish stews, fish specialties cooked on reed and cutlets. The event is 
symbolically lake – centric and the people of Dojran are truly hospitable as always.

Меѓународната ликовна колонија е манифестација од меѓународен карактер во 
која учество земаат ликовни уметници од Македонија и од странство. Бројот 
на учесниците е ограничен и своите дела ги остваруваат преку десетдневното 
творење и изразување во манастирот Св. Ѓоргија, кој се наоѓа над Валандово.
Од оваа колонија произлегуваат триесет нови дела, како привилегија на 
ликовниот елемент, сеприсутен во уметноста.

International Art Colony is an event that supports the participation of artists from 
Macedonia and abroad. The number of participants is limited. The Colony takes 
place at the monastery St. George situated above Valandovo and it lasts for 10 days.
Thirty new works of art result out of this Colony each year, as a reward for the 
significant artistic talent present in Valandovo during the Colony.

Фестивал на камерен театар „Ристо Шишков“
Festival of chamber theatre “Risto Shiskov”

Фестивалот на камерен театар „Ристо Шишков“ се одржува од 1993 година и е 
единствениот фестивал во Македонија посветен на актерот. Има меѓународен 
карактер, а фестивалот е член и на Здружението на европски фестивал и НЕТА.
Претендиран, софистициран, плеаден, респектабилен фестивал што претставува 
вистински белег на градот. Театарската голгота учествува со променлив број 
на учесници преку свое директно остварување. Фестивалот е вистинска 
конфигурација на ликови, костими и претстави на сцена. Компетентното 
меѓународно жири според реална класификација ја доделува единствената 
награда за високо актерско достигнување. Златниот медаљон со ликот на Ристо 
Шишков е сатисфакција за секој актер. Градот е секогаш комплетно подготвен 
за пречек на реномирани актерски имиња, како од републикава, така и од 
Балканот и Европа.

The Festival of chamber theatre “Risto Shishkov” has been held since 1993 and it is 
the only festival in Macedonia that is dedicated to the actor. It is international festival 
and a member of the Association of European festivals and NETA. 
It is an imaginative, sophisticated, and respectable festival that is a true landmark of 
the city. The theatre groups participate with variable number of members each year, 
by presenting their own productions. The festival is a real configuration of characters, 
costumes and performances on stage. Competent international jury awards only 
one prize for high achievement of one actor, evaluated by international criteria. The 
gold medallion with the image of Risto Shishkov is a true achievement for each actor. 
The city is always proud to welcome well-known names from Macedonia, but also 
from the other Balkan countries and Europe. 

ОПШТИНА СТРУМИЦА
MUNICIPALITY OF STRUMICA
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Струмичка Ајверијада
Strumica’s festival of the Ajvar
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ОСТАНАТИ НАСТАНИ • OTHER EVENTS

ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „ПЕТКОВДЕН“ - ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, с. МАРВИНЦИ
TOURNAMENT IN FUTSAL “PETKOVDEN” - MUNICIPALITY OF VALANDOVO, v. MARVINCI12.10
ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „МИТРОВДЕН“ - ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, с. БАЛИНЦИ
TOURNAMENT IN FUTSAL “MITROVDEN” - MUNICIPALITY OF VALANDOVO, v. BALINCI28.10

СОБИР НА СВ. ПЕТКА - ОПШТИНА НОВО СЕЛО, с. БАЈКОВО
GATHERING FOR ST. PETKA - MUNICIPALITY OF NOVO SELO, v. BAJKOVO27.10

МАРШ НА ВАРВАРИЦА - ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
MARCH ON VARVARICA - MUNICIPALITY OF VASILEVO29.10

ОПШТИНА СТРУМИЦА
MUNICIPALITY OF STRUMICA

Струмица како средиште на богатата струмичка котлина која е најголем 
производител на раноградинарски и земјоделски култури, меѓу кои и на 
струмичката ајварка (Куртовска капија) е организатор на манифестацијата 
„Струмичка Ајверијада“. Градскиот плоштад во стилот на динамичен и урбан 
лик дише со креативен дизајн. Се поставуваат штандови на кои индивидуално и 
групно се претставуваат квалитетите на ајварот.
Шеесетина натпреварувачи со однапред поставени критериуми учествуваат 
во изборот на највкусно приготвен ајвар. Присуствуваат ученици од средните 
училишта, а учествуваат и поединци - ентузијасти. Посетителите и гостите 
уживаат и во музичките и фолклорни изведби кои се неизоставен елемент на 
манифестацијата.

Strumica, as the center of the abundant Strumica valley and greatest producer of 
early horticultural and agricultural crops, especially red pepper (kurtova kapija), 
is the organizer of the event “Strumica’s Ajvar festival”. During this event, the city 
square bursts with creative design, in the style of dynamic and urban imagery. The 
stalls are skillfully placed, where the participants, individually and in groups, can 
show their quality creations. 
Sixty participants, working under previously established criteria, participate in the 
election of the most delicious homemade ajvar. There are participants from the 
secondary schools as well as many individual participating enthusiasts. The visitors 
and guests enjoy the musical and folklore performances which are inseparable 
element of the event.

Манифестација „Ракијада“
Manifestation “Rakijada”

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
MUNICIPALITY OF VALANDOVO

„Ракијада“ е традиционална манифестација во чии рамки лозарите од 
валандовскиот крај ја докажуваат својата умешност и знаење во правење ракија. 
Поставените дваесет казани се доволен доказ за квалитетот и квантитетот на 
пијалакот кој произлегува од манифестацијата. Мирисот и вкусот на варената 
ракија трае од 2000-та година. Целата организација е на Општината и Домот на 
културата.

Rakijada is a traditional event, where the winegrowers from Macedonia demonstrate 
their skillfulness and knowledge in the making of Rakija (local brandy). The 20 
caldrons witness the quality and the quantity of the drink which derives from the 
event. The scent and taste of the Rakijada festival has existed since 2000. The whole 
organization is hosted by the municipality of Valandovo and the Center of culture.

Фестивал на Смоларскиот костен
Festival of Smolare chestnut

ОПШТИНА НОВО СЕЛО, с. СМОЛАРЕ
MUNICIPALITY OF NOVO SELO, v. SMOLARE

Новоактуелизиран настан на овие простори е Фестивалот на смоларскиот 
костен. На овој фестивал традиционално се презентираат подготвени 
специјалитети од костен и разновидни вкусни јадења од костен. Целата 
манифестација е збогатена со настапот на културни уметнички друштва и групи.

This newly highlighted event in this region is the festival of Smolare Chestnut. The 
festival traditionally presents various delicious dishes made of chestnut. The whole 
event is enriched by the performances of cultural and art associations and groups.

САЕМ НА КНИГА - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
BOOK FAIR - MUNICIPALITY OF GEVGELIJA15.10

МЕСЕЦ НА КНИГАТА - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MONTH OF THE BOOK - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAОКТ / OCT

9 ОКТ
9 OCT

24 ОКТ
24 OCT

ОКТ
OCT
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Караманови поетски средби
Karamanov poetry gatherings

ОСТАНАТИ НАСТАНИ • OTHER EVENTS

ФОЛКЛОРЕН ЃЕРДАН - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
FOLKLORE NECKLACE - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAНОЕ / NOV ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУГ  - ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

DLUG ANNUAL EXHIBITION - MUNICIPALITY OF GEVGELIJAНОЕ / NOV

ОПШТИНА РАДОВИШ
MUNICIPALITY OF RADOVISH

Карамановите поетски средби се белег за Ацо Караманов автор, поет, лик, 
деец и борец, родољуб и патриот кој со полетен младешки виор пренесува 
харизматична трансформација на зборовите во страниците. Од својата девета 
година ја запишува генијалноста во стихови и тоа трае релативно кратко, 
бидејќи живее само до својата седумнаесетта година, кога трагично го губи 
својот живот во вителот на војната.
Средбите се во негова чест и со годините се менуваат според своите програмски 
и содржински активности. Манифестацијата има меѓународен карактер и е 
во организација на Општината и Друштвото на писателите на Македонија. 
Приоритетна цел е да се афирмираат и промовираат млади поети со свои 
досега необјавени стихозбирки.

Karamanov’s poetry meetings are the hallmark of Aco Karamanov - author, poet, 
character, activist, campaigner and fighter. A patriot filled with a boosting youth 
passes the charismatic transformation of words onto the pages. He wrote his first 
ingenuity in verses when he was nine years old, but for a relatively short period of 
time, he ceased writing at age seventeen when he tragically dies in the whirl of the 
war. 
The meetings are held in his honor and throughout the years they have been 
evolving according to the program content and activities. The event has an 
international character and it is organized by the Municipality and the Association 
of Writers of Macedonia. The primary goal is to affirm and promote young poets 
through their unpublished collections.

Денови на комедијата „Смеата - мелем на душата“
Days of comedy “Laughter - balm for the soul”

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Првиот театарски меѓународен фестивал е посветен на комедијата под мотото 
„Смеата - мелем на душата“. Во рамките на деновите на комедијата интензивно 
се прикажуваат саркастични и карикирани пародии што завршуваат со комичен 
крај. Учествуваат докажани и афирмирани театри. Организатор е Домот на 
културата „Македонија“, во соработка со Општината,  а под покровителство на 
фондацијата „Аполонија“.

The first international theater festival is dedicated to comedy, it is held under the title 
“Laughter - balm for the soul.”  The Festival hosts plays which are mainly comedies, 
caricatured and sarcastic parodies with comic end. Many well-known and renowned 
theaters take part in the Festival. It is organized by the Cultural Center “Macedonia” in 
cooperation with the municipality, and is sponsored by the foundation “Apolonija”.

Манифестација „Ден на празот“
Manifestation “Day of the leek”

ОПШТИНА ВАСИЛЕВО, с. ГРАДАШОРЦИ
MUNICIPALITY OF VASILEVO, v. GRADASHORCI

Денот на празот е манифестација од карактер на поднебјето и тлото. Настанот е 
предизвикан од креативноста на населението и руралната специфика.
Градашорци е синоним за празот, како земјоделска култура која се одгледува 
на овие простори. Настанот има промотивна предиспозиција во која сите 
заинтересирани и директно инволвирани субјекти компензираат со квалитетот 
и квантитетот на пласманот. Се приготвуваат најразлични производи во кои 
главна состојка е празот. Дегустациите се препознатливи по содржината и 
вкусот и ја истакнуваат севкупната хранливост на овој производ.

Day of the Leek is an event, specific for this region. The event is initiated by the crea-
tivity of the people and the rural specifics.
Gradashorci is a synonym for the culture leek, which is grown here. The event has a 
promotional predisposition, thus all interested and directly involved entities com-
pensate with the quality and quantity of the marketing. Many different specialties 
are prepared in which the main ingredient is leek. The tastings are well known in 
their popular ingredients and taste, illustrating the nutritional value of this product.

5 - 6 НОЕ
5 - 6 NOV

13 НОЕ
13 NOV

НОЕ
NOV
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Duty free jazz (Денови на џезот)
Duty free jazz (Days of jazz)

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Во рамките на манифестацијата Гевгелија град на културата 2011, општината 
има ново музичко остварување. Станува збор за настан што промовира и 
интервенира во џез музиката.
За сите љубители на џезот, фанатици и новозаинтересирани поклоници на 
музиката од тој тип се одржува Duty free jazz популарно именуван како Денови 
на џезот. Завидна компонирана тридневна музичка интерпретација во која 
учествуваат реномирани, познати, еминентни и звучни имиња.

Within the event Gevgelija City of Culture 2011, the municipality established a new 
musical achievement. It is an event that promotes and supports jazz music.
For all jazz lovers, fanatics and new supporters of this type of music, Duty Free Jazz 
or popularly known as Days of jazz will be held. Enviable and composed, the three-
day musical interpretation showcases many reputable, well known, eminent and 
prominent musicians.

Манифестација „Вешта жена“
Manifestation “Skillful woman”

ОПШТИНА ДОЈРАН
MUNICIPALITY OF DOJRAN

Манифестацијата „Вешта Жена” се одржува секоја година. Овде се изразуваат 
и докажуваат квалитетите на жените преку подготвените кулинарски 
специјалитети. Жените ги сервираат и изложуваат дегустациите на веќе 
поставените маси, а жирито е задолжено за доделувањето на наградите. 
Се оценува предјадењето, па се поминува на главното јадење, за да на 
крај се вкуси и подготвениот десерт. Во потесниот избор учествуваат сите 
заинтересирани кои имаат вештина, умешност и желба. Најуспешната „Вешта 
жена“ го претставува Дојран на финалниот избор во Тетово што традиционално 
се одржува во месец мај.

The event Skillful Woman is traditionally held every year. The qualities of women 
expressed through the prepared culinary specialties are demonstrated on this 
occasion. Women serve and display dishes at the already set tables and a jury is 
responsible for awarding prizes. They evaluate the starter, then the main dish and 
finally the prepared dessert. All interested women who have skills and desire for 
cooking are welcome. The most successful “skillful woman” represents Dojran at the 
finals held in Tetovo, traditionally held in the month of May.

Св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици
Ss. Fifteen tiberiopolis holy martyrs 

ОПШТИНА СТРУМИЦА
MUNICIPALITY OF STRUMICA

Св. Петнаесет Тивериополски свештеномаченици се заштитници на градот 
Струмица. Во име и љубов кон Христа тие го ширеле христијанството и во 362 година 
поради тоа биле погубени на територијата на Тивериопол - денешна Струмица. 
Култот кон мачениците струмичани го негуваат долги векови наназад. Празникот 
се прославува во црквата „Св. Петнаесет Тивериополски свештеномаченици“ во 
чија непосредна близина се наоѓат и моштите на мачениците и една од најстарите 
ранохристијански базилики во Македонија и на Балканот. Секоја година се 
одбележува денот на погибието на мачениците, со низа активности.
На тој ден се оддржуваат благослужби во црквата Св. Петнаесет, пред сите верници. 
Се приготвува посно јадење во дворот на црквата и се дели пред насобраниот 
народ. Во чест на празникот на Свечена седница на Советот на Општина Струмица 
се доделуваат годишните награди и наградата за животно дело.

Ss. Fifteen Tiberiopolis holy martyrs are patron saints of the town of Strumica. In the 
name of and with love for Christ they spread the Christianity and for that reason they 
were executed in the year 362 on the territory of Tiberiopolis – today’s Strumica. 
The cult for the martyrs is nurtured for centuries by the inhabitants of Strumica.  The 
holiday is celebrated in the church “Ss. Fifteen Tiberiopolis martyrs” in the vicinity of 
which the relics of the fifteen martyrs are kept and one of the eldest basilicas from early 
Christianity is set. Every year 11th December, the day of the murder of the martyrs, is 
celebrated with various activities.
Sermons are held in the church “Ss. Fifteen” in front of all believers on this day. Lean meal 
then is cooked in the courtyard of the church and is served to the crowd. As a tribute to 
the holiday, the Council of Municipality of Strumica gives the annual awards and the life 
achievement award on this day.

11 ДЕК
11 DEC

ДЕК
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Ајвар (од турскиот збор havyar - солена икра) е специјален 
вид салата, направена од црвени пиперки. Ајварот е еден од 
највкусните специјалитети и најголемите тајни на балканската 
кујна и води потекло од Македонија.

Потребни продукти:
- 20 kg црвени пиперки - Куртовска капија
- 5 kg модри патлиџани
- 1 l зејтин

Зачини:
сол по вкус, шеќер една лажица, според желбата на консументите 
се ставаат и лути пиперки

Начин на приготвување:

Ајварот се приготвува на традиционален начин (на отворен 
простор - пиперките се печат на печка на дрва), поради што 
потребна е доста напорна рачна работа. Најчесто се подготвува 
кон крајот на летото и во почетокот на есента. Во текот на 
подготовката, најпрво црвените пиперки (кои може да бидат 
и лути и благи) се печат, а потоа се ставаат во пластични ќеси 
за да набабрат, зашто на овој начин потоа полесно може да се 
излупат. Потоа следува внимателното лупење, при кое треба да 
се отстранат семките и собирањето во мрежести вреќи во кои 
пиперките ја поминуваат ноќта. Следниот ден тие се сечат на 
ситни парчиња, се мелат и пржат на тивок оган.
Треба да се забележи дека различни семејства, различно го 
приготвуваат својот ајвар. Така, некои во смесата додаваат 
мелени домати, некои моркови, а најчесто се користат модрите 
патлиџани како најефективен додаток на традиционалниот ајвар.

Ajvar (from Turkish havyar - “salted roe”) is a special type of traditional 
condiment spread made from red peppers. Ayvar is one of the most 
delicious specialties as well as one of the biggest secrets of Balkan 
cuisine and it originates from Macedonia. 

Ingredients:
- 20 kg red peppers – type “Kurtovska kapija”
- 5 kg eggplant
- 1 l oil 

Spices:
salt to taste, plus one spoon of sugar. Consumers may add chili 
peppers if they wish 

Preparation:

The Ajvar is prepared in a traditional way (outdoors – the peppers are 
baked on a wood stove), that is why it is a very hard work. Usually it 
is prepared at the end of the summer and the beginning of autumn. 
To prepare, begin by first baking the red peppers (the peppers can be 
chili or mild), after that place them in plastic bags to puff up so that 
you can peel them more easily. Then each pepper is carefully peeled, 
the seeds are removed and the clean peppers are put in mesh bags to 
stay during the night. The next day the peppers are cut in pieces and 
ground, and finally they are fried in a big baking pot over a low fire. 
It has to be noted that different families prepare the ajvar differently. 
Some families add ground tomatoes in the mixture, some add 
carrots; eggplant is the most used and most effective supplement to 
the traditional Ajvar.

АЈВАР
AJVAR
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Ова јадење е карактеристично за градот Струмица. Посната 
сарма со ореви се служи на третиот ден од празникот Тримери, 
во средата, кога е главниот ручек кај армасаната девојка. На овој 
ден се јадат посни јадења, а сармата која наместо месо има ореви 
е дел од традицијата и кулинарските афинитети.

Потребни продукти:
- 2 кисели зелки од расол
- 3 глави праз
- 500 g ориз
- 500 ml зејтин
- 800 g ореви

Зачини:
сол, мелен црн пипер, лимонтус

Начин на приготвување:

Празот измиен и излупен се сече на ситни парченца. Се пржи со 
зејтин се додека не добие жолта боја. Потоа во него се додава 
оризот и се пржат заедно и откога убаво ќе се испржат се 
тргнуваат на страна. Во оваа смеса се ставаат толчените ореви, 
мелен црн пипер се промешува и целата смеса е готова за 
приготвување на сармите.
Листот од зелка се става на рамна подлога убаво отворен и во 
него со лажица се става дел од пржената смеса. Се замотува на 
двете страни и се формира сармата која малку се стиснува во 
рацете за да се истисне непотребната вода. Сармите се редат 
во тенџере во кое претходно се ставаат наредени листови од 
зелка. Редењето е според формата на тенџерето и откога ќе се 
наредат врз нив се става чинија за да ги покрие стабилно и убаво. 
Одозгора се става вода и зејтин, се покрива сармата и се става да 
се вари. Сармата треба да се вари на тивок оган 2-3 часа а може 
да се стави и во фурна малку да се испече.

This dish is specific only to the city of Strumica. The lenten “sarma 
with walnuts” is served on Wednesday during the Trimeri holiday, 
as a main course in the home of the engaged girl. On that day only 
lean meals are eaten, and the sarma, which instead of meat contains 
walnuts, is a part of the old tradition and culinary style. 

Ingredients:
- 2 sour cabbages 
- 3 stalks of leek
- 500 g rice
- 500 ml oil
- 800 g walnuts 

Spices:
salt, ground pepper, citric acid

Preparation:

Wash and peel the leek and cut it in small pieces. Fry it in oil until 
it turns yellow. After that add the rice and fry it together. When it is 
fried enough put it aside. In this mixture put the crushed nuts, the 
ground black pepper, stir everything and now the stuffing is ready 
to make the sarma.
Put the cabbage leaf on a flat surface, spread wide open, and put 
in one spoonful of the fried mixture. Roll it and form the sarma and 
lightly squeeze it in the hands so that there isn’t any surplus of water. 
Place each sarma in a pot where cabbage leaves are already placed 
on the bottom. Arrange the sarma as to the form of the pot, once you 
place every cabbage roll place a plate to cover them and keep them 
stable. Put water and oil over it, place the cover over the pot and boil 
it. Boil it on low temperature for 2-3 hours, and you can also bake it in 
the oven for a shorter period of time.

ТРИМЕРСКА ПОСНА САРМА СО ОРЕВИ
TRIMERI LENTEN SARMA WITH WALNUTS
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Белиот (посен) грав се приготвува на чист понеделник прв ден од 
празникот Тримери како почеток на Велигденските пости.

Потребни продукти:
- 500 gr грав
- 1,5 l вода
- 2 глави кромид
- 2 чешниња лук
- 2 црвени суви пиперки

Зачини:
сол, ловоров лист, морков по желба

Начин на приготвување:

Гравот се става во вода да зоврие. Откога ќе зоврие, првата вода 
се фрла и му се додава чиста и врела вода. Во водата се додаваат 
кромидот, лукот и црвените пиперки. Сето тоа се вари заедно. 
При крајот на варењето се додава сол и се остава да се вари уште 
10 до 15 минути. Гравот е готов со варењето по 2 - 2,5 часа. Откога 
ќе се извади од огнот се остава да стои на страна.
Пред дегустирање може да се додаде мелен црн пипер или 
мерудија.

The white and lean bean stew is prepared on Pure Monday, the first 
day of Trimeri as a start of the Easter Lent. 

Ingredients:
- 500 g beans
- 1.5 l water
- 2 onion bulbs
- 2 cloves of garlic
- 2 dried red peppers 

Spices:
salt, laurel leaf, carrot if you wish

Preparation:

Put the beans in water to boil. Once the water boils discard this first 
water and add clean water and bring to a boil again. Add the onion, 
garlic and red peppers in the water. Boil all of this together.  Near 
the end of the boiling add the salt to boil for 10 – 15 minutes. The 
beans are ready after boiling for 2 – 2.5 hours. Once it is ready put 
the beans aside. 
When you taste the beans you can add freshly ground pepper or 
seasoning.

ПОСЕН БЕЛ ГРАВ
LENTEN BEAN STEW
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Главната храна на старите Дојранчани е рибата (пржена, печена 
на жар, печена на трска, готвена: риба - тава, риба - јанија, 
риба - чорба, риба - кора или баница со риба и др.). Најголем 
специјалитет е „Риба на трска печена на жар“ (внатре наполнета 
со потпржен кромид со магданос и пипер). 

Потребни продукти:
- 1 kg риба
- масло за јадење
- 1 китка магданос
- 1/2 глава кромид

Зачини:
сол, лимон

Начин на приготвување:

Се одбира квалитетна риба од одредена големина перкија или 
црвеноперка. Се подготвуваат парчиња од трска и се ставаат во 
вода. Се пропржува кромидот да добие жолта боја и во него се 
става магданосот и црниот пипер.
Рибата се прережува во внатрешниот дел од главата до опашката, 
се посолува и се мачка со масло за јадење. Се полни рибата со 
потпржен кромид и магданос, се става на трска и се пече на жар 
од едната страна, а потоа откако ќе се испече се става на трска 
и повторно се става на жар само од другата страна (трската не 
дозволува да изгори рибата).
Откога целосно ќе се испече, рибата се вади од жарта и се 
сервира на поставената маса.

The main course of the Dojran inhabitants is fish (fried, grilled, grilled 
on reed, cooked: fish in pan, fish stew, fish soup, fish crust or pastry 
with fish etc.) The great specialty is “grilled fish on reed” (filled with 
fried onion, parsley and pepper). 

Ingredients:
- 1kg fish
- oil
- bunch of parsley
- 1/2 onion bulb 

Spices:
salt, lemon

Preparation:
Choose a quality fish of a certain size; a European perch or Rutilus 
Rutilus. Prepare pieces of reed and put them in water. Fry the onion 
until it becomes golden and put the parsley and the ground pepper 
on it.
Cut the fish from the head to the tail on the side of the stomach, salt 
it and rub oil on it. Fill the fish with the fried onion and place it on the 
reed. First grill it (the reed doesn’t allow the fish to burn) on one side 
and then on the other.
Once the fish is grilled remove it from the reeds and serve it.

РИБА НА ТРСКА ПЕЧЕНА НА ЖАР
FISH GRILLED ON REED
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Имам Балајди е турско јадење. Името го добило по муслимански 
свештеник кој што многу го сакал ова јадење и според 
преданието еден ден толку се прејал што пукнал од јадење. 
Во буквален превод на македонски ова јадење би се нарекло 
ИМАМОТ ПУКНАЛ, (аман, балајдисав од јадење). Струмичани го 
прифатиле јадењето, со задоволство го приготвуваат и со големо 
уживање го јадат.

Потребни продукти:
- 2 kg модар патлиџан
- 100 ml масло
- 500 g домат
- ловоров лист
- 400 g кромид

Зачини:
малку сол, мала лажица црн пипер, готов „мелен“ зачин, магданос

Начин на приготвување:

Патлиџаните се мијат и чистат. На неколку места се сечат како 
лепеза, а месестиот дел како мрежа. Се посолуваат и се оставаат 
да стојат половина час. Доматите се лупат и се сечат на коцки. 
Се чисти лукот и кромидот и се сецка на ситни коцки, како 
и магданосот комплетно исчистен се сече на ситни делови. 
Патлиџаните се сушат со кујнска хартија па се запржуваат на 
масло од сите сите страни, за малку да омекнат. Се вадат од тавата 
и им се длаби средниот, месест дел. 
На преостанатото масло се пропржува кромидот, се додаваат 
доматите и се динстат додека на испари течноста. Се додава 
лук, ловоров лист, црн пипер, месестиот (ситно исечкан) дел од 
патлиџаните и зачинот. Потоа се динста околу 10 минути и се 
додава магданосот.
Во намрсена огноотпорна тава се редат патлиџаните, се полнат 
со подготвената смеса и се печат 15 минути во рерна загреана 
на 180 - 200°C.

“Imam Balaydi” is a Turkish dish. It got its name from the Islam priest 
who loved this dish a lot. According to history, one day the Imam had 
eaten so much of this dish that he burst of too much food. The literal 
translation into Macedonian language of this meal would be THE 
IMAM BURST (oh, I ate too much). Strumica inhabitants have adopted 
this meal; they prepare it with great pleasure and truly enjoy eating it. 

Ingredients:
- 2 kg eggplant
- 100 ml oil
- 500 g tomatoes
- laurel leaf
- 400 g onion

Spices:
a little salt, tea spoon of ground pepper, powdered spices, parsley
 
Preparation:

Clean and wash the eggplants. Cut them in several places like a 
fantail, and the inside is cut like a net. Salt them and leave them aside 
for about half an hour. Peel and chop the tomatoes into chunks. Peel 
and chop the garlic and onion into small chunks as well. Wash the 
parsley and cut it into small pieces. Dry the eggplants with a kitchen 
towel and then fry them in oil on all sides until they are soft. Take 
them out of the pan and remove the fleshy part. Fry the onion, add 
the tomatoes and braise them until all liquid evaporates. Then, add 
garlic, laurel leaf, ground pepper, the fleshy part of the eggplant (cut 
in small pieces), and the powdered spice. After that braise it for about 
10 minutes and add the parsley. On a well-oiled fireproof pan put 
the eggplants, fill them up with the mixture and bake them for 15 
minutes in preheated oven at 180 – 200°C.

ИМАМ БАЛAJДИ
IMAM BALAYDI
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Општина Василево секоја година достојно се подготвува за 
својата Празијада. Се подготвуваат разни специјалитети од 
праз, во секаква комбинација и форма. Зелникот е дел од 
традиционалните јадења што се темелат на ова подрачје.

Потребни продукти:
- 1 kg брашно
- 1 свеж квасец
- 4 - 5 глави праз
- 300 ml масло за јадење
- 400 g сирење

Начин на приготвување:

Во брашното се додава квасецот и водата. Се замесува тесто. 
Откога тестото ќе се замеси се дели на еднакви делови. Од секој 
дел со сукало се сука кора на која се става сирење и зејтин. Вака 
приготвената кора се реди во округла тепсија и се реди се додека 
има кори - витки. Во средината на тепсијата се става претходно 
испржениот праз во кој се става и сирење. Откога ќе се стави 
оваа смеса се покрива со една кора и тоа само на средината за да 
не се покријат краевите на зелникот. Вака приготвениот зелник 
се остава на топло да стаса. Потоа се става на загреана рерна на 
180°С и се пече 1час. Ако се пече во фурна на дрва тогаш и вкусот 
и мирисот доминираат со својата сласт.
Откога ќе се испече се прска со ладна вода и се покрива со крпа 
за да омекне. Зелникот се поставува на масата, испечен и се сече 
на еднакви парчиња.

Every year the Municipality of Vasilevo prepares admirably for its 
Day of the Leek. Different specialties made with leek are prepared 
in every combination and form. The Zelnik is part of the traditional 
dishes, specific for this part of the country. 

Ingredients:
- 1 kg flour
- 1 cube fresh yeast
- 4 – 5 stalks of leek
- 300 ml oil
- 400 g white cheese

Preparation: 

Add the yeast and the water to the flour. Knead the dough. Once the 
dough is kneaded divide it in equal parts. Roll each dough section  
and add white cheese and oil. The prepared dough is placed in a 
round baking pan. Fill the pan as long as you have dough rolls. In 
the middle of the pan place the leek, which was previously fried, and 
add white cheese. Once you place this mixture, cover only the leek 
mixture with one layer of rolled dough. The prepared pan is then 
placed in a warm place so that it rises. After rising put it in a preheated 
oven and bake it for 1 hour on 180°C. If you bake it in a wood fired 
oven the taste and the aroma of leek dominate in the Zelnik. 
Once it is baked sprinkle it with cold water and place a cotton towel 
over it so that it softens. Place it on the table and cut it in equal pieces.

ЗЕЛНИК СО ПРАЗ
PIE (ZELNIK) WITH LEEK
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Гевгелија е типично подрачје на кое и егзестира смоквата. 
Гевгеличани ја приготвуваат на разни начини а слаткото од зрели 
смокви е познато и признато надалеку.

Потребни продукти:
- 60 зелени смокви
- 1 kg шеќер
- 1 l вода
- лимонтус

Начин на приготвување:

За приготвување на ова слатко се бројат точно 60 зелени смокви. 
Се лупат и се ставаат во бакарна тава на оган на дрва. Во тавата 
се става вода и откога ќе зоврие, водата се фрла. Овој процес се 
прави до девет пати. Со секое вриење на водата истата се фрла 
и се додава чиста вода. Ова е доста значајно за да се отстрани 
горчливиот вкус на смоквата. 
Вака подготвените смокви се оставаат на страна за да се исцедат 
од водата. Во тавата на огнот се става вода и шеќер и се вари 
шербет приготвен до половина. Потоа во него се истураат 
смоквите и се вари додека смоквите не се наполнат со шербет. 
Пред да се извадат смоквите од огнот, во слаткото се става една 
мала лажичка лимонтус.
Слаткото се остава да истине се додека не добие сјајна боја и 
потоа се полни во чисти стаклени тегли.

Gevgelija is a typical and fertile region where the fig blooms and 
thrives. The citizens of Gevgelija prepare it in different ways, but the 
preserves from ripe figs is known and acknowledged far and wide. 

Ingredients:
- 60 green figs
- 1 kg sugar
- 1 l water
- citric acid

Preparation:

To prepare this preserve you need exactly 60 green figs. Peel them 
and put them in a copper pan over fire. Put water in the pan and 
after it comes to a boil pour off the water. Do this process nine times. 
Every time the water boils discard it and add new water. This is very 
important because this is how you remove the bitter taste of the fig. 
The prepared figs are then put aside to allow the water to drain. Put 
water and sugar in the pan over the fire and make the sorbet but 
not fully. Add the figs and boil it until the figs are filled with sorbet. 
Before you remove the preserve from the heat add a tea spoon of 
citric acid.  Leave the preserve to cool off until it gets a shiny colour 
and the place it in clean glass jars.

СЛАТКО ОД ЗЕЛЕНИ СМОКВИ
GREEN FIG PRESERVE



За подетални информации во врска со настаните и традиционалната храна, Ве молиме да ги посетите долу наведените линкови:
For detailed information regarding the events and traditional food, please go to the links below:

Општина Струмица  Municipality of Strumica    www.strumica.gov.mk 

Општина Ново Село  Municipality of Novo Selo    www.novoselo.gov.mk 

Општина Василево  Municipality of Vasilevo    www.opstinavasilevo.gov.mk 

Општина Босилово  Municipality of Bosilovo    www.bosilovo.gov.mk

Општина Радовиш  Municipality of Radovish    www.radovis.gov.mk 

Општина Конче  Municipality of Konche    www.konce.gov.mk 

Општина Гевгелија  Municipality of Gevgelija    www.gevgelija.gov.mk 

Општина Дојран  Municipality of Dojran    www.dojran-info.com 

Општина Валандово  Municipality of Valandovo    www.valandovo.gov.mk

Општина Богданци  Municipality of Bogdanci    www.bogdanci.gov.mk
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