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Temeljem odredaba čl. 58. st. 3. Zakona o javnom informira-
nju RH (N.N. br. 22/1992) novine su prijavljene i registrira-
ne pod br. 421 u Ministarstvu kulture i prosvjete, Sektor infor-
mi ranja, dana 14.7.1993
Prema mišljenju Ministarstva kulture i prosvjete Repu b like 
Hr vat ske broj 532-03-1-7-94-01 od 10. svibnja 1994. ova 
tisko vina je oslobođena plaćanja poreza na promet.
ЗАБЕЛЕШКА: Коментарите објавени на страниците на 
ова списание со потписи на авторите се мислења на истите 
и не секогаш го одразуваат мислењето на Уредништвото. 
Уредништвото е одговорно само за текстовите без потпис. 
Материјалите испратени на нашата адреса стануваат 
сопственост на списанието, освен ако за тоа претходно е 
пос тигната пои наква согласност.

П ред затварањето на новиот број на 
„Македонски глас“ добивме тажна вест 
за загубата на нашата долгогодишна 

соработничка Марија Георгиева-Петриќ, од 
Загреб. Марија од 2004 година беше лектор 
и преведувач во редакцијата на списанието и 
длабоко е вградена во медиумскиот простор 
на Заедницата на Македонците во Република 
Хрватска. Секогаш прецизна и одговорна во 
својата работа, ведра и насмеана, таква ќе ја 
паметат нејзините соработници како во Бе-
кос, центар за преводи, така и во Заедницата 
на Македонците во Република Хрватска и Со-
ветот на македонското национално малцин-
ство за Град Загреб, чиј активен член беше.

Посебен печат од нејзината активност ќе 
остави заложбата за зачувувањето на маке-
донскиот јазик во Хрватска, чиј неизмерен 
борец беше, докажувајќи го тоа низ лекто-
рираните и преведуваните текстови од 40. 
број на „Македонски глас“, па сѐ до послед-
ниот број на списанието. Марија беше акти-
вен поддржувач на бројните активности на 
ЗМРХ, а некои од нив се одржаа директно 
под нејзино водство.

Марија Георгиева-Петриќ родена е во 
Би тола во 1962 година. Дипломирала на скоп-
скиот универзитет – архитектура, ди зајн и 
организација. Од 1998 до 2005 година рабо-
теше во Амбасадата на РМ во Хрватска, а се 
бавеше и со хуманитарни активности во рам-
ките на Меѓународниот комитет на Црвениот 
крст во Загреб. Работеше и како преведувач 
од хрватски, англиски, македонски, српски и 
босански јазик. Посебен интерес пројавува-
ше за филм, уметност и литература.

По долго и тешко боледување, смртта ја 
за текна на местото директор на Бекос, пре -
водителски центар во Загреб. Покрај семеј-
ството, оваа драматична загуба на Марија, 
секако ќе ја погоди и ЗМРХ, која изгуби вр-
вен професионалец, соработник и човек. По-
гребот ќе биде на 4 декември во 15 часот на 
гробиштата во Мирогој, во Загреб.

Почивај во мир, драга Марија!
Од Редакцијата на „Македонски глас“ и ЗМРХ

Збогум
Марија 

Георгиева 
-Петриќ
(1962-2017)



П ретседателот и чле-
нот на Советот за 

националните малцин-
ства на Република Хр-
ватска, Александар 
Тол науер и Ангел Ми-
тревски, на 12 септем-
ври во Загреб, во про-
сториите на Советот, го 
примија министерот за 
дијаспора во Владата 
на Република Македо-
нија, Едмонд Адеми. 
Во текот на средбата се 

разговараше за актуел-
ните прашања поврза-
ни со проблематиката 
на статусот и заштитата 
на националните мал-
цинства во Република 
Хрватска, со посебен 
ос врт на положбата на 
хрватското национал-
но малцинство во Ре-
пу блика Македонија и 
ма  кедонското нацио-
нално малцинство во 
Ре  публика Хрватска.

Се расправаше за 
темите поврзани со ос-
тварувањето на права-
та од културната авто-
номија, школување 
и информирање, па и 
оста  натите значајни 
пра шања од интерес за 
македонското на цио-
нално малцинство во 
Ре публика Хрватска и 
хрватското национал-
но малцинство во Ре-
публи ка Македонија.

Македонскиот ми-
нистер за дијаспора 
Адеми покажа голем 
ин терес за хрватска-
та легислатива, со која 
се уредуваат правата 
и заштитата на нацио-
налните малцинства, а 
посебен интерес иска-

жа за примената на 
критериумите на Сове-
тот за националните 
малцинства на Репу-
блика Хрватска по кои 
се доделуваат средства 
за остварување на про-
грами за културна ав-
тономија на национал-
ните малцинства.

Министерот А деми 
се заблагодари на прие-
мот и изрази желба за 
развој на идната со-
ра ботка помеѓу Мини-
стерството за дијаспо-
ра во Владата на Ре-
публика Македонија и 
Советот за национал-
ните мал цинства на Ре-
публи ка Хрватска.

Биљана Митревски

Актуелно
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Со Оперативните програми 
за малцинствата обезбедена 

поголема заштита

Хрватски искуства за поддршка на македонската дијаспора
Министерот за дијаспора во Владата на РМ, 
Едмонд Адеми, го посети Советот за национал-

ните малцинства на РХ

Н а 5 октомври, Сове-
тот за нацио нал-

ните малцинства на 
Ре  публика Хрватска 
ја одржа 75. Седница, 
а главна тема беа Опе-
ративните програми за 
националните малцин-
ства за период од 2017 
до 2020 година кои ги 
усвои Владата на Ре-
публика Хрватска на 
24 август 2017 година. 
Иако неколку членови 
на Советот за нацио-
налните малцинства 
критички се осврнаа 
на делот од работата на 
пратеничката Ермина 
Лекај Прљаскај (Дарко 
Шонц, Ангел Митрев-
ски, Данило Ивезиќ и 
Бермин Мешкиќ), сепак 

документот го оценија 
како голем исчекор во 
заштитата и соочување-
то на правата на нацио-
налните малцинства во 
Република Хрватска, а 
ги истакнаа и обврски-
те кои произлегуваат од 
овие Оперативни про-
грами за самиот Совет 
за националните мал-
цинства на Република 
Хрватска.

Исто така, по по-
вод 15-годишнината од 
стапувањето на снага 
на Уставниот Закон за 
правата на национал-
ните малцинства на Ре-
публика Хрватска, Со-
ветот едногласно доне-
се одлука, во соработка 
со Владината Канцела-

рија за човекови права 
и права на национал-
ните малцинства, со 
тркалезна маса да го 
одбележи овој јубилеј.

Членовите на Со-
ветот дадоа поддршка 
на Minority SafePack во 
организација на FUEN 
— Federal Union of Eu-
ropean Nationalities, со-
лидаризирајќи се на тој 
начин со националните 
малцинства во остана-
тите држави во Европ-
ската унија со цел за 

подобрување и зачуву-
вање на заштитата на 
правата на национал-
ните малцинства.

На крајот, членови-
те на Советот беа запо-
знаени со Заклучокот на 
Владата на Република 
Хрватска за прифаќање 
на Годишниот извештај 
на Советот за потроше-
ните средства обезбеде-
ни во Државниот буџет 
на Република Хрватска 
за 2016 година.

Биљана Митревски
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Средба со македонскиот министер за дијаспора

Интермедијална презентација на уметнички достигнувања

В о рамките на своја-
та прва официјална 

посета на За греб, деле-
гација на македон скиот 
министер без ресор за-
должен за дијаспора, 
Ед монд Адеми, на 12 
сеп тември 2017 година 

во просториите на Заед-
ницата на Македонците 
во РХ оствари средба 
со претставници на ма-
кедонската дијаспора 
во Хрватска. Гостите 
ги пречекаа претседа-
телот на ЗМРХ, Илија 

Христодулов, претседа-
телот на МКД „Македо-
нија“ од Сплит и член 
на Советот за нацио-
налните малцинства на 
РХ, Ангел Митревски, 
претседателот на Маке-
донската координација 
и на Советот на МНМ 
за Град Загреб, Томе 
Апостолоски и други.

На средбата се раз-
говараше за актуелни 
политички и култур-
ни теми во двете земји. 
Министерот Адеми ги 
запозна присутните со 
активностите на новата 
Влада на РМ во изми-
натите 100 дена, како и 
со плановите за работа 
за следниот период. Со 
поддршка за работата 
на ЗМРХ и на Македон-
ците во Хрватска, тој 

посочи дека македон-
ската влада подготвува 
Национална стратегија 
за односите со дијаспо-
рата, која секако ќе 
земе пример од Хрват-
ска, како и во однос на 
грижата за национал-
ните малцинства. Ак-
ти вностите на македон-
ското национално мал-
цинство во Хрватска 
ги претставија присут-
ните, а имаше и доста 
прашања упатени до 
министерот.

На крајот од сред-
бата, министерот Аде-
ми доби за спомен при-
мероци од списанието 
„Македонски глас“ и 
книги во издаваштво на 
ЗМРХ и на Советот на 
МНМ за Град Загреб.

Е. Петровска

П од назив Titraj kruga, на 22 
септември 2017 година во 

Хрватската матица на иселени-
ци во Загреб беше отворена ин-
термедијална презентација на 
уметнички достигнувања која 
опфати промоција на стихо-
збирката Poleti kalebe од Сти-
пе Цвитан и изложба скулпту-
ри на Маријан Мирт, Хрвати 
од Словенија, како и изложба 
фотографии наречена Каламо-
та – подалеку од светлината 
на Влахо Бранѓолица од Маке-
донија. Настанот го организи-
раа Хрватската матица на исе-
леници и Хрватското културно 
друштво Марибор.

Директорот на ХМИ, Мијо 
Мариќ, ги поздрави присутни-
те меѓу кои беше и претседа-
телот на Советот на МНМ за 
Град Загреб, Томе Апостоло-
ски, а претседателот на ДХК, 
Ѓуро Видмаровиќ, ја претста-
ви збирката на Стипе Цвитан, 
напишана на чакавски дија-
лект. Модератор на програмата 

беше Љерка Галиц, историчар 
на уметноста, која ги претста-
ви двата автора на изложбите. 
Маријан Мирт, академски сли-
кар и скулптор, живее и тво-
ри во Марибор, додека Влахо 
Бранѓолица, академски сликар 
и фотограф, е скопјанец со хр-
ватско потекло. И двата автора 
досега имале излагано на многу 
самостојни и групни изложби. 
За свои те дела зборуваа самите 

автори, а Бранѓолица нагласи 
дека делата од оваа изложба, 
инспирирана од неодминлива-
та убавина на островот Коло-
чеп недалеку од Дубровник, ги 
подарува трајно да останат во 
фундусот на Матицата.

Пријатната атмосфера на 
на станот ја комплетираше ма-
ри борската клапа Далмари со 
неколку музички нумери.

Е. П.
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Гордана Квајо именувана за нов дописник на 
„Македонски глас“ од Риека

Последната овогодишна редов-
на седница на Управниот одбор 
на Заедницата на Македонците 
во РХ, членовите ја одржаа на 
21 октомври во просториите 

на ЗМРХ

П еттата седница ја воде-
ше потпретседателот Бо-
рис Трајановски, бидејќи 

претседателот Илија Христо-
дулов беше отсутен поради бо-
лест. Членовите на почетокот го 
усвоија дневниот ред и запис-
никот од четвртата седница. По 
дискусијата, се усвои и Финан-
сискиот квартален извештај 
на ЗМРХ за Советот за нацио-
налните малцинства на РХ, кој 
беше предаден преку интернет 
апликација, како и Извештајот 
за потребите на ЗМРХ со при-
лозите.

За Финансискиот план на 
приходи и расходи на ЗМРХ за 
2017 г., се рече дека е потребно 
да се направи ребаланс кој ќе 
се даде на усвојување на Редов-
ното собрание на ЗМРХ, а врз 
основа на него ќе се подготват и 
Финансискиот план на приходи 
и расходи и Планот и програма-
та на работа на ЗМРХ за 2018 г. 
Се дадоа и предлог-пријави на 

програми на ниво на ЗМРХ, со 
кои ќе се аплицира на Јавниот 
повик за предлагање програми 
за 2018 г. од Советот за нацио-
налните малцинства на РХ, а 
кој се очекува да биде објавен 
кон средината на ноември.

Понатаму, се расправаше 
за програмите што треба да се 
реа лизираат до крајот на 2017 г. 
Беа опфатени изложбата „Тво-
рештво на македонски уметници 
во Хрватска“ во Задар, „Денот 
на глаголицата во Истра“, „Де-
нот на ЗМРХ“ во Сплит и „Ра-
циновиот ден – Бели мугри“ во 
Самобор. Се дефинираше и да-
тумот за одржување на Редовно-
то собрание на ЗМРХ. Врз осно-

ва на донесената одлука на МКД 
„Илинден“ од Риека, се разреши 
досегашниот дописник и член на 
Редакцијата на списанието „Ма-
кедонски глас“, Ана Азеска од 
Риека и се именува нов, Гордана 
Квајо, од број 108. Исто така, се 
усвои предлогот од идната годи-
на, односно од број 110, списа-
ние то „Македонски глас“ да се 
печати на 40 страници.

Седницата заврши со до-
несување одлука за правење 
попис на имотната состојба на 
ЗМРХ за 2017 г., а за пописната 
комисија беа именувани Олга 
Чичек, Цветко Поповски и Вио-
лета Штерјова.

Е. П.

SRIJEDOM I NEDJELJOM – MAKEDONSKI BUZUKI BAND
ČETVRTKOM,PETKOM I SUBOTOM – GRUPA „MAKEDONSKA DUŠA“

Na adresi Ilica 298, Zagreb – Kustošija, u ugodnom i toplom makedonskom ambijentu osjetite radost nepca, uzbuđenje 
duše te veselje srca, o kojima ćete dugo pričatati.

 Na Vama preostaje samo da se opustite i zabavite, a za sve ostalo s radošću pobrinućemo se mi.
Organiziramo svake vrste obiteljske proslave, SVADBENE PROSLAVE, domjenke te poslovne susrete.

Veselimo se vašem dolasku!
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Риека  Rijeka

Риека

Книжевен, јазичен и културен дијалог меѓу 
двата пријателски народи

На петтиот меѓунаро-
ден научен собир „Хр-
ватско-македонски 
книжевни и културни 
врски“, угледни науч-
ни работници од Ма-
кедонија и Хрватска 
одржаа околу 40 пре-
давања во три темат-
ски целини: култура, 
литература и јазик, а 
со тоа го продолжија 
дијалогот меѓу двете 
земји и сочувувањето 
на нивното национал-

но наследство

В о просториите на 
Филозоф скиот 
фа култет во Рие-

ка на 6 октомври се одр-
жа петтиот, сега веќе 
традиционален, меѓу-
народен научен собир 
Хрватско-македонски 
книжевни и култур-
ни врски во соработка 
со Институтот за ма-
кедонска книжевност 
при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во 
Скопје. За соработката 
и врските помеѓу Фи-
лозофскиот факултет 

во Риека и Република 
Македонија говори и 
самиот факт дека соби-
рот се одржува веќе по 
петти пат. Првиот меѓу-
народен собир се одржа 
во Риека во септември 
2006 година, а потоа 
се одржаа уште три во 
Охрид и Риека.

На отворањето на 
со бирот присутните и 
ува жени гости ги по-
здрави Мачеј Качоров-
ски, вршител на дол-
жно ста при Амбасадата 
на Република Македо-

нија во Република Хр-
ватска, Петар Мамула, 
заменик на жупанот на 
Приморско-горанската 
жупанија, кој исто така 
е и еден од покровите-
лите на собирот. Тој ја 
истакна важноста на 
овој симпозиум, кој со 
своите теми воспоста-
вува книжевен, јази-
чен и културен дијалог 
меѓу двата пријателски 
народи, како и зна-
чењето на работата на 
националните малцин-
ства кои со својата ак-

тивност го збогату ваат 
општеството во кое 
деј  ствуваат. Собирот го 
по здравија директор-
ката на Институтот за 
македонска литерату-
ра, Маја Јакимовска-
То шиќ, ректорката на 
Уни верзитетот во Рие-
ка, проф.д-р Снежа-
на Пријиќ-Самарѓија, 
де канот на Филозоф-
скиот факултет, проф. 
д-р Инес Срдоч-Коне-
стра, проф. д-р Горан 
Калоѓера, почесен кон-
зул на Република Ма-
кедонија во Риека, а 
исто така и основач на 
Катедрата по македон-
ски јазик при Отсекот 
за кроатистика.

Во текот на двата 
дена, угледните научни 
работници од Македо-
нија и Хрватска одржаа 
околу 40 предавања во 
три тематски целини: 
култура, литература и 
јазик, а со тоа го про-
должија дијалогот меѓу 
двете земји и сочуву-
вањето на нивното на-
ционално наследство.

Гордана Квајо
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Улицата Масарикова ги поврзува 
Македонците од Загреб и Букурешт
За делувањето на Асоцијацијата на Македонците во Романија разговараме со претседателката 

Константина Думитреску

М асарикова е улицата што ги п оврзува 
Македонците од два европски града 
– Загреб и Букурешт. Имено, на оваа 

улица е седиштето на Заедницата на Македонци-
те во Република Хрватска, но и на истоимената 
улица во Романија е седиштето на А социјацијата 
на Македонците (АМР е формирана во 2000 г.). И  
д вете заедници основани се и функционираат 
со иста цел – зачувување на македонскиот ја-
зик и традициите и негување и промовирање 
на македонската култура. Македонската заед-
ница во Ро манија во ор гани зи ра но де лува ње ја 
пот тикна Ли  ја на Ду ми треску, која воедно беше 
ос новоположник на АМР и пратеник во Роман-
скиот парламент и која одигра огромна улога за 
признавање на Република Македонија под ус-

тавното име од страна на Ро-
манија. За жал, нејзи ниот 

живот прерано згаснал, 
а во нејзините намери 
и постапки ја наследи 
мајка ѝ Константина 
Думитреску, која е 
ак туелна претседа-
тел ка на Асоција-
цијата на Македон-
ците во Романија.

При посета-
та на АМР во Бу-
курешт на поче-
токот на ноември, 

за „Македонски 
глас“ по-

разговаравме со Константина Думитреску за де-
лувањето на Македонците во Романија.

Посветено на Македонката Лијана Думи-
треску, која неуморно се бореше за правата на 
Македонците во Романија

Ангелска честитка
Утрински зори
Слободни низ небесни височини
Од нив се симнува Ангел на Светлината
Во мир да донесе во душите ваши,
Љубов, радост, прошка,
Оставајќи да тече плодна полумесечина
Над силата на љубовта и прошка,
Која е толку потребна во третиот милениум,
Полнејќи го пехарот на изгрејсонцето со свет-
лина на радоста.

Од душата на една мајка за Македонците од Ро-
манија, Македонците од целиот свет и за сите 
жители на земјата.

 Константина Думитреску

Вашето име е потпишано на многу текстови во 
списанието на Асоцијацијата на Македонците во 
Романија, пишувате и поезија, а овој текст го за
почнуваме токму со една Ваша песна, каде вели
те дека сте мајка на Македонците од Романија, 
Македонците од целиот свет и сите жители на 
земјата. Од каде толкава љубов?

Знаете, јас доживеав лична трагедија со за-
губата на моето единствено дете, ќерката Лијана. 
Благодарејќи на тркалото кое темелно се врте-
ше, пратеничката во Романскиот парламент Ли-
јана Думитреску и АМР ја раздвижија македон-
ската дијаспора и заедница во светот. Нејзиниот 
придонес за Македонија и македонскиот народ 
е голем за што беше одликувана и со титулата 
Витез со орден ѕвезда на Романија од страна на 
романскиот претседател и Орден за заслуги за 
Македонија од претседателот на РМ. Љубовта 
во текот на времето кон македонскиот народ 
во Романија разбуди нови перцепции над тај-
ните на овој историски народ кој има претр-
пено многу маки низ вековите. Но, времето 
поминува, а духот македонски, како и ма-
кедонската држава и нација постојат и во 
третиот милениум. Лијана го ценеше и са-
каше својот македонски народ до крајот 
на својот живот. Таа постојано работеше 
на воспоставување на нови односи за да 
можат да се промовираат македонска-
та култура, традициите и тајните на 
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Улицата Масарикова ги поврзува 
Македонците од Загреб и Букурешт

македонскиот народ на терито-
ријата на Романија.

Можност за соработка со 
Македонците од Хрватска

Колку членови брои Асоцијаци
јата?

Имаме 4000 членови, со 11 
седишта во Романија. Имаме 
и неколку секции како што се 
фолклорна, литературна, орга-
низираме бројни настани, учес-
твуваме на фестивали, а и на 
гостувања. Секако, имаме свое 
списание „Македонецот“, кое 

сами го издаваме. Исто така, 
издаваме и доста книги поезија 
и проза. Јас пишувам поезија, 
проза – книги за деца и пре-
ку бројните активности заедно 
со членовите на Асоцијацијата 
се бориме за подобра иднина и 
позиција на Македонците во Ро-
манија.

Имаме и фолклорна група 
и ансамбл „Сонце“ по кои сме 
препознатливи. Учествуваме на 
сите настани кои се однесуваат 
на зачувување на јазикот, тра-
дицијата и културата. За жал, 
во моментот немаме доволен 

број деца кој е предвиден со ро-
манскиот закон да можеме да 
формираме паралелки за изу-
чување на македонскиот јазик. 
Порано имавме организирана 
настава и неколку генерации 
излегоа од училишни клупи со 
тоа што научија македонски ја-
зик. За сите наши активности 
пари добиваме од Романската 
влада.

Вие разбирате македонски, но 
не го говорите?

Мојата фамилија води по-
текло од околината на Охрид. И 
кога се преселиле во Романија 
не им беше дозволено да говорат 
македонски, но тоа го правеле 
тајно. Знаете како беше во вре-
мето на Чаушеску, многумина 
Македонци беа и затворани. Јас 
сѐ разбирам, но не се чувству-
вам толку сигурна да говорам 
на македонски јазик. Она што 
нас сега ни е од голема важност 
е да ја негуваме врската со на-
шата матична земја Република 
Македонија. Контактираме со 
релевантни фактори во Македо-
нија, со здруженија на Македон-
ците од Канада, САД, а сега ни се 
отвора можност и за соработка 
со Заедницата на Македонците 
во Република Хрватска, за што 
особено се радуваме.

Милена Георгиевска

На почетокот на ноем
ври ве посетија го сти 
од Хрватска и Ма
кедонија – третиот хр
ватски претседател Иво 
Јосиповиќ, претставни
ци на „Хрватскома
кедонска тан  гента“ и 
поранешниот македон
ски амба садор во Бу
курешт, Љуп чо Арсов
ски?

Особено нѐ изра-
дува посетата на тре-
тиот претседател Иво 
Јосиповиќ и претстав-
ниците на невладиното 
здружение „Хрватско-

македонска тангента“ 
на почетокот на ноем-
ври. По стариот добар 
обичај ги пречекавме 
со леб и сол. Ние се 
трудиме да ја зачува-
ме македонската тра-
диција. Гостите од Хр-
ватска ги запознавме 
со нашето делување и 
бројните активности. 
Се надеваме дека ни се 
отвора голема можност 
за соработка со маке-
донската дијаспора во 
Хрватска и со Заедни-
цата на Македонците 
во РХ, од која ни беа 

пренесени поздрави, на 
кои топло возвраќаме.

Со поранешниот 
ам басадор Љупчо Ар-
совски за време на не-
говиот мандат во Буку-
решт имавме одлична 

соработка. Се надева-
ме дека така ќе биде 
и во иднина, бидејќи 
Македонската амбаса-
да има клучна улога во 
поддршката на Маке-
донците во Романија.

Јосиповиќ во посета на 
Македонците во Романија
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Најголем дел од македонските асоцијации 
незадоволни од работата на Ермина Лекај Прљаскај
Mакедонски асоцијации во Хрватска ѝ забележуваат на саборската застапничка Лекај Прљаскај 
дека во Оперативниот план за националните малцинства во мандатниот период на Деветтиот со-
став на Хрватскиот сабор се спомнуваат само плановите за албанското национално малцинство 
и дека во документот не е спомната ниту буквата „м“ од македонското национално малцинство

Н а својата седница одр-
жана на 24 август 2017 
година, Владата на Ре-

публика Хрватска донесе За-
клу чок со кој ги утврди Опера-
тивните програми за национал-
ните малцинства во Република 
Хрватска за период од 2017 до 
2020 година. Истовремено ја за-
должи и Канцеларијата за чо-
векови права и права на нацио-
налните малцинства да доста-
вува до Владата на Р. Хрватска 
извештаи за спроведувањето на 
овие Оперативни програми.

Идеално, нема што. Овој 
до кумент претставува прв од 
ваков вид во Република Хрват-
ска и е за секоја пофалба. Прв 
пат една Влада на РХ се обврзу-
ва во писмена форма да изврши 
некои свои ветувања кон нацио-
налните малцинства во држава-
та. Уште во декември минатата 
година (2016), таа им предложи 
на Саборските застапници на 
на ционалните малцинства да 
на прават предлог на Оператив-
ни програми за националните 
малцинства во РХ со кои ди-
ректно и индиректно ќе се подо-
бри состојбата на националните 
малцинства во Хрватска.

Но, ова беше и шанса за 
на шата застапничка во Хр-
ват скиот Сабор, Ермина Лекај 
Прљаскај, да покаже дека не 
е само застапничка на албан-
ското национално малцинство 
во Република Хрватска, со чии 
гласови навистина и победи на 
изборите, туку дека во соглас-
ност со Изборниот закон на РХ, 
таа е претставничка и на маке-
донското, бошњачкото, слове-
нечкото и црногорското нацио-
нално малцинство во Република 
Хрватска.

Краток рок за 
Консултациски 

состанок
Во продолжение на текстот 

го пренесуваме краткиот осврт 
на членот на Советот за нацио-
налните малцинства на Репуб-
лика Хрватска, Ангел Митрев-
ски, кој нѐ извести дека слични 
реак ции имало и од претстав-
ниците на бошњачките, црно-
горските и словенечките нацио-
нални малцинства и од нивните 
прет ставници во Советот.

,,За жал, мораме да конста-
тираме дека „нашата“ саборска 
застапничка „падна“ на својот 
прв испит за подлабока и по-
добра соработка со сите наведе-
ни малцинства, освен со своето, 
што се подразбира. По наведено-
то усвојување на Оперативните 
програми за националните мал-
цинства во Република Хрватска 
за период од 2017 година до 2020 
година од страна на Владата на 
РХ и неговото објавување во 

јавноста, а и кога стана јасно 
дека од нив веднаш ќе се исчи-
та дека „нашата“ саборска за-
стап ничка има работено само за 
своето национално малцинство, 
на 28 септември добивме пи смо 
во кое таа ги повикува сите ма-
кедонски асоцијации, совети, 
претставници и здруженија на 
македонското национално мал-
цинство во РХ на КОНСУЛТА-
ЦИСКИ СОСТАНОК на 5 ок-
томври со тема „претставување 
на Оперативниот план за на-
цио нал ните малцинства во ман-
датниот период на Девет тиот 
со став на Хрватскиот сабор.“

Земајќи го предвид крат-
киот рок за организирање на 
состанок од ваков тип, а исто-
времено по заедничките кон-
султации на претседателот на 
Заедницата на Македонците во 
РХ со претседателот на Коор-
динацијата на советите и прет-
ставниците на македонското 
национално малцинство во РХ 
и претставникот на македон-
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Во подготовка Спогодба за 
заедничка соработка

Загрепската и сплитско-далматинската Координација на совети 
и претставници на националните малцинства договорија потпи-
шување на Спогодба за заедничка соработка и редовни работни 

средби на годишно ниво

К оординацијата на совети 
и претставници на на-
ционалните малцинства 

за Град Загреб по заедничката 
седница со Координацијата на 
совети и претставници на на-
ционалните малцинства за Ву-
коварско-сремската жупанија, 
на 14 октомври, организираше 
и состанок во Сплит со Коорди-
нацијата на совети и претстав-
ници на националните малцин-
ства за Сплитско-далматинска-
та жупанија.

На заедничкиот работен 
состанок на Координациите на 
СПНМ за Град Загреб и Сплит-
ско-далматинската жупанија 
во хотелот Диоклецијан, освен 
претставниците на двете Коор-
динации, беа присутни Елиза-
бета Кнор, водител на Секто-
рот за човекови права, цивилен 
сектор и права на национални-
те малцинства на Град Загреб, 
Шефко Омербашиќ, претседа-
тел, и Дубравка Стамаќ Брезак, 
членка на Одборот за нацио-
нални малцинства на Градското 
собрание на Град Загреб, Мар-
ко Бекавац, советник во Сплит-
ско-далматинската жупанија, 
Марина Кузманиќ-Петреш, со-
ветничка за односи со млади-
те, националните малцинства и 

верски прашања на Град Сплит, 
како и Тончи Блажевиќ, претсе-
дател на Одборот за национал-
ните малцинства на Градското 
собрание на Град Сплит.

Тема на состанокот беше 
раз мена на искуства и сорабо-
тка на малцинските тела со ин-
ституциите на локалната и ре-
гионалната самоуправа. Двете 
Координации договорија пот-
пишување на Спогодба за заед-
ничка соработка и редовни ра-
ботни средби на годишно ниво. 
По состанокот, гостите од Загреб 
ги разгледаа знаменитостите на 
Град Сплит.

Б. М.

ското национално малцинство 
во Советот за националните 
малцинства на Република Хр-
ватска, и анализирајќи дека се 
работи за готов документ во кој 
се спомнуваат само плановите 
за албанското национално мал-
цинство без спомнување ниту 
на буквата „м“ од македонското 
на ционално малцинство, маке-
донските асоцијации од Репу-
блика Хрвстака не ја прифатија 
оваа покана.

Недоволна 
координираност

Воедно, тие предложија да 
се одржи еден состанок во про-
сториите на Заедницата на Ма-
кедонците во РХ на кој Ермина 
Лекај Прљаскај би ги запозна-
ла сите македонски асоцијации 
со своите планови во идниот 
период додека трае нејзиниот 
мандат. Исто така, се констати-
раше и од самиот назив „Опе-
ративен план“ дека се работи 
за документ кој веќе е усвоен 
од страна на Владата на Репу-
блика Хрватска и дека никак-
ви „состаноци“ нема да можат 
до придонесат за какви било 
измени и корекции на истиот. 
Затоа и предложивме одложу-
вање на состанокот од 5 октом-
ври за еден иден период во кој 
би се потрудиле од двете страни 
да најдеме модалитети како да 
ја подобриме соработката со на-
шата саборска застапничка Ер-
мина Лекај Прљаскај.

Сепак, благодарејќи на не-
доволната координираност и 
ко хезија на претставниците на 
македонското национално мал-
цинство во РХ, четворица од 
нашите претставници сепак беа 
на тој состанок, давајќи ѝ на тој 
начин „легитимитет“ на Лекај 
Прљаскај дека еве и таа сора-
ботува со претставниците на 
македонското малцинство, што 
веднаш истата вечер го истак-
на на својот Фејсбук профил. Се 
поставува само прашањето, кој 
дел од македонското национал-
но малцинство го претставуваа 
тие наши претставници.

Биљана Митревски
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Денови на глаголицата во Истра
Од самото отворање на македонските асоцијации во Истарска жупанија се одбележува Денот на 
светите браќа Кирил и Методиј и се следи нивниот пат и патот на нивните ученици низ Истра и 

Kварнер, како и на островите, особено на Црес

С о години се зборува за 
Роч, Хум, и патот на гла-
голашите, масата и клу-

пите каде е предавано за гла-
голското писмо.

Оваа година во организација 
на Заедницата на Македонците 
во Република Хрватска и Ма-
кедонското културно друштво 
на Истарската жупанија „Св. 
Ки рил и Методиј“ од Пула се 
следеше патот на глаголашите 
низ Истра. Програмата е фи-
нансирана од страна на Советот 
на националните малцинства 
во Република Хрватска, Истар-
ска жупанија и Град Пула, како 
и донации на Друштвото, а се 
одржа во Крцули покрај Жмињ 
на 5 ноември.

Деновите на глаголицата беа 
отворени со македонска песна и 
оро од страна на Мешовитиот 
хор, оркестарот и фолклорната 
секција под водство на Бисер-
ка Кухта, професорка по кла-
вир во Музичкото училиште во 
Пула. Во уводните зборови во-
дителката Магдалена Златеска 
ги поздрави присутните во име-
то на Друштвото. Посебно беше 
поздравен нашиот парохиски 
свештеник на МПЦ во Републи-
ка Хрватска протојереј-ставро-
фор Кирко Ве лински. Воедно 
му беа упатени бројни честит-
ки во името на сите членови на 
МКД за доделувањето на право-
то за носење Граден крст, кој му 
го додели Светиот Архиерејски 
Синод на Македонската Право-

славна Цр ква – Охридска Ар-
хие пископи ја и голема благо-
дарност за неговата грижа за 
сите верници во Истарска жу-
панија за духовниот живот и 
за сѐ она што има направено 
за сите. Присутните ги поздра-
ви претседателот на МКД ИЖ 
„Св. Кирил и Методиј“, Тодор 
Брдарски, кој им се заблагода-
ри на сите за нивното величање 
на настанот и за нивниот при-
донес за изградба на црквата во 
Загреб.

Во светло на светите 
браќа Кирил и Методиј

Оваа културна манифеста-
ција беше посветена на свети-
те браќа Кирил и Методиј за 
чиј живот и дело зборуваше 
протојереј-ставрофор Кирко 
Ве лински, кој воедно им се за-
благодари на сите за донациите 
кои се собираат секоја година 
на овој ден за изградба на Ма-
кедонскиот црковен храм во 
Загреб.

За патот на светите браќа 
Ки рил и Методиј и нивните 
уче ници и за глаголското пи-
смо во Истра, Кварнер и остро-
вите зборуваа Драго Драгузет 
и Авелина Дамијањевиќ, кои 
присутните ги развеселија и 
со истарски мелос, песна и ро-
женица. Драгузет се задржа на 
глаголското писмо и истарските 
разводи од 1325 година, а Аве-
лина Дамијањевиќ за валунска-

та плоча, глаголска лапидарија 
од Валун крај островот Црес. 
Неда Миленковски зборуваше 
за пломинските натписи на гла-
голица крај Лабин. Со истарска 
музика на изворни истарски 
инструменти се претстави проф. 
м-р Ноел Шуран кој освен на 
роженица свири и на други ин-
струменти.

Гостите од Република Ма-
кедонија, Црковниот хор „Св. 
Јован Кукузел“ при соборниот 
храм „Св. Архангел и Михаел“ 
од Виница под водство на Игор 
Насев, професор, се претставија 
со сплет на духовни и народни 
македонски песни.

И оваа вечер, како и секоја 
година, беа собрани донации од 
присутните за изградба на црк-
вата во Загреб.

Беа упатени и роденденски 
честитки на почесната претсе-
дателка на МКД „Св. Кирил и 
Методиј“, Бенита Гошев, а на 
нашиот отец Кирко му беше по-
дарен портрет со неговиот лик 
насликан од аматерската сли-
карка Весна Атанасоска.

Михаела Златеска
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Творештво на македонски уметници во Хрватска

В о рамките на манифе-
ста цијата „Творештво на 
ма кедонски уметници во 

Хрватска“ на 24 октомври во 
Научната библиотека Задар се 
одржа отворање на изложба-
та насловена „Љубов2“ на ма-
кедонската авторка Наталија 
Лековска. Изложбата ја орга-
низираше МКД „Билјана“ во 
соработка со Заедницата на Ма-
кедонците во Р. Хрватска, а под 
покровителство на Советот за 
националните малцинства на Р. 
Хрватска. Улогата на промотор 
ја имаше Антонела Галиќ, член-
ка на МКД „Охридски бисер“ од 
Загреб, која на задарската пуб-
лика ѝ ја претстави авторката и 
нејзиното творештво.

Настанот го водеше претсе-
дателката на МКД „Билјана“, 
Мирјана Мајиќ, која им се за-
благодари на присутните, како 
и на авторката Наталија Леков-
ска за прекрасните творби кои 
пет дена го красеа изложбениот 
простор на Научната библиоте-

ка. Наталија Лековска е родена 
во Крива Паланка, а веќе долго 
живее и работи во Истра каде 
предава македонски јазик. Ак-
тивна е членка на МКД „Илин-
ден“ од Риека во чии простории 
одржува работилници по маке-
донски јазик за возрасни и уче-
ствува во хорот при Друштвото. 
Лековска пред задарската пуб-
лика се претстави со 25 слики со 
различни мотиви и во различни 
техники. На изложбата можеа 
да се видат мотиви како мртва 

природа, пејзажи, портрети во 
темпера, молив, пастел и други 
техники. Во своите дела автор-
ката ги претстави своите емо-
ции и расположение, љубовта 
и радоста кои ги носи во себе, 
желбите и надежта, но и онаа 
друга страна како што е стра-
вот и тешкотиите. На јавноста 
досега ѝ се претстави со две са-
мостојни изложби, но нејзината 
сликарска активност има поче-
тоци многу одамна кога слика-
ла за своја душа, или за своите 
родители, роднини, пријатели.

Настанот со своја рецита-
ција го збогатија поетите Анте 
Грегов Јурин, Никола Шимиќ-
Тонин, Ивица Ушљебрка, а по-
себен впечаток оставија Нико-
лина Мојиќ и Милан Циглар кој 
ја следеше на гитара.

Настанот беше проследен 
со големо медиумско внимание. 
По завршувањето на формал-
ниот дел, следуваше дружење 
со песна и закуска.

Елена Кипровска Кнежиќ
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МКД „Браќа Миладиновци“ – 23 години култура и радост
Веќе дваесет и три години по ред, МКД „Браќа Миладиновци“ ја организира манифестацијата 
„Роденденски концерт на Друштвото и неговите гости“ и тоа во рамките на „Деновите на маке-

донска култура“

О ваа година тоа се слу-
чи точно на 22 октомври 
2017 година, денот кога 

пред 23 години беше основано 
нашето Друштво во Осиек.

Гости на концертот беа 
Мил ка Маѓариќ, долгогодишна 
членка и пријателка на Дру-
штвото на која во оваа пригода 
ѝ го честитавме и јубилејот, 50 
години уметничка кариера, и 
КУД „Русини“ од Осиек. Наста-
нот го збогатија и претседателот 
на Жупаниското собрание, Дра-
ган Вулин, претставничката на 
Град Осиек, Оддел за култура, 
Љерка Хедл, како и Ермина Ле-
кај-Прљaскај, претставничка на 
албанското, бошњачкото, маке-
донското, словенечкото и црно-
горското национално малцин-
ство при Владата на Република 
Хрватска, но и бројни дрги го-
сти, претставници на национал-
ните малцинства и пријатели на 
Друштвото.

Етно секцијата „Везил-
ки“ заедно со новата сликар-
ска сек ција на МКД „Браќа 

Миладиновци“ се претставија 
во фоа јето на Домот на Хрват-
ската војска во 16 часот со што 
официјално започна „Роденден-
скиот концерт“. Потоа започна 
програмскиот дел со интони-
рање на химните, а на сцената се 
редеа секциите на Друштвото и 
тоа најнапред детската секција 
„Бисерчиња“ коишто настапија 
со песничката „Ео, ео“, пеjачка-
та секција „Вардарки“ со сплет 
македонски песни (прв блок) и 
фолклорната секција „Танец 
Осиек“ со „Тресеница“.

Емотивна и расположена, 
на сцената потоа дојде славе-
ничката Милка Маѓариќ за која 
во уводното излагање Јулијана 
Тешија рече дека „веќе 50 го-
дини ја негува македонската 
песна... која ѝ е во срцето“, и 
дека е уметничка со македонска 
душа која „од кога за себе знае, 
ја негува Македонија“. Откако 
ѝ беше врачен придоген пода-
рок, меѓу кој и прекрасен албум 
со фотографии од настапите на 
Милка со нашето Друштво, таа 

го изведе својот прв солистички 
блок и се претстави со песните 
„Зајди, зајди“ и „Битола, мој ро-
ден крај“ во придружба на хар-
моникашот Душко Јурковиќ.

По Милка, мешовито наста-
пија секциите „Вардарки“ со 
вто риот блок македонски па сни, 
„Танец Осиек“ со „Водарки“ и 
гостите, КУД „Русини“, со пре-
красен блок русински народни 
песни. Милка Маѓариќ пак се 
претстави со две композиции: 
„Судбо моја“ и „Калеш бре 
Анѓо“, и измами долги ап лау зи 
од присутните.

За крај, „Танец Осиек“ го 
заиграа темпераментното „Ку-
мановско поле“, а потоа „Вар-
дарки“ и Милка заедно, како 
што често прават, ја испеаја 
песната „Македонско девојче“, 
на што сите присутни заиграа 
оро!

Настанот заврши со дру же-
ње во Друштвото.

 Јулијана Тешија

Бисерчиња

Милка Маѓариќ Милка и „Вардарки“ КУД „Русини“

Етно и сликарската секција
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„Денови на македонска култура“ во Нашице

„Денови на славонската шума“

На „Гужваријада“ во Даљ

П очетокот на дваесет 
и третите „Денови 

на македонска култура“ 
оваа година се одржа во 
На шице каде што беше 
от ворена изложбата на 
нашиот долгогодишен 
член и претставник на 
Македонското национал-
но малцинство за Осиеч-
ко-барањската жупанија, 
Драгољуб Сиљаноски. 
Станува збор за изложба 
насловена како „Фила-
телистички пат кон не-
зависноста“ посветена на 
Денот на независноста на 
Република Македонија 
која беше поставена во 

хотелот „Панонија“ во 
Нашице.

Во оваа пригода ѝ се 
заблагодаруваме на води-
телката на Националната 
библиотека Нашице, како 
и на вредните работнички 
кои ни помогнаа во одбе-
лежувањето на Денот на 
независноста коешто го 
организиравме и во Маке-
донското катче при оваа 
библиотека. Ќе напомене-
ме дека е ова прво Маке-
донско катче отворено во 
која било библиотека во 
Република Хрватска, на 
што сме особено горди!

 Ј. Т.

Веќе неколку годи-
ни по ред, Македонско-
то културно друштво 
„Браќа Миладиновци“ 
од Осиек е гостин на 
манифестацијата „Де-
новите на славонска-
та шума“ во Нашице 
којашто се одржува од 
8 до 10 септември во 
прекрасниот парк кај 
Дворецот Пејачевиќ во 
Нашице.

Покрај изложба-
та на здруженијата, во 

паркот беа претставе-
ни и традиционалните 

занаети од нашичкиот 
крај, саем на произво-

ди и услуги од рурална 
Славонија, но и натпре-
вар во варење чобанец 
и сечење дрва!

Оваа година наше-
то Друштво го претста-
вуваа членките на Етно 
и кулинарската секци-
ја „Везилки“ кои се 
претставија со своите 
ракотворби заедно со 
уште шест друштва на 
национални малцин-
ства од цела Хрватска.

Ј. Т.

В о организација на 
Општината Ердут, 

Туристичката заедница 
на оваа општина, Срп-
ското културно-умет-
ничко друштво „Бран-
ко Радиќевиќ“ и Мес-
ниот одбор Даљ, и оваа 
година на 7 октомври 
се одржа 13. традицио-
нален „Саем на стари 
занаети и обичаи“ и 9. 
„Гужваријада“.

Во рамките на про-
грамата се претставија 

и друштвата на нацио-
нални малцинства од 
Хр ватска, но и од други 
земји како што се Ср-
бија, Словенија и Бо-
сна и Херцеговина, а 
помеѓу нив беше и Ма-
кедонското културно 
друштво “Браќа Мила-
диновци“ од Осиек.

За нашето Друштво 
настапија „Вардарки“, 
„Танец Осиек“ и етно 
секцијата „Везилки“. 
На шиот штанд беше 

по сетен, а настапите 
беа добро прифатени, 
што можеше лесно да 

се заклучи по големите 
ап лаузи на присутните.

Ј. Т.

Филателистичка изложба: Д. Сиљаноски 
и Ј. Тренеска Цветичанин
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На Осиек – со љубов

Блиц вести од културата

В еќе втора година по 
ред, МКД „Браќа 

Миладиновци“ ја орга-
низира манифестаци-
јата „На својот град со 
љубов“ на која ги прет-
ставува своите сек  ции 
и активности, но и ги 
отвора вратите за љу-
бо питните и заин те-
ре сирани посетители, 
гра ѓани на Осиек, да 

дојдат и да нè запо знаат 
од поблиску.

На 29 септември 
2017 година, заедно со 
нашите состанари и 
сограѓани, сите члено-
ви на нашето Друштво, 
од најмладо до најста-
ро, уживаа во повеќе-
часовното дружење со 
музика, танц и смеа, и 
со богата закуска.

Ј. Т.

* На 9 септември на 
јубилејната прослава 
по повод 10. роденден 
на трговскиот центар 
Avenue Mall во Загреб, 
пред бројната публи-
ка хрватската музичка 
ѕвезда Тони Цетински 
одржа концерт за паме-
тење. Заедно со Цетин-
ски настапија и гостите 
Јуре Бркљача, Марко 
Кутлиќ и македонскиот 

пејач Давид Темелков. 
Овој талентиран млад 
музичар со изведба-
та на своите хит песни 
Ljubav na daljinu и Bila 
je bolja, ја одушеви пуб-
ликата под вечерното 
загрепско небо.

Темелков често 
пре стојува во Загреб и 
снима нов албум во сту-
диото на Хит Рекордс.

* Во организација на Градската 
библиотека „Младен Керстнер“ 
и здружението „Ритам мисли“, 
на 15 септември во замокот 
„Батијани“ во Лудбрег се одр-
жа поет ско-музичка вечер под 
назив Епицентар на емоции во 
центарот на светот, на која 
учествуваа македонската пое-
теса Виолета Сековска со сти-
хозбирката Созерцание и хр-
ватскиот поет Дамир Марас со 

стихозбирката У наручју сно-
ва. Модераторки на промоција-
та беа Едита Кутњак-Златар и 
Љу бица Рибиќ, а убавината на 
ве черта ја збогати и настапот на 
Мар та Михин на флејта и Петар 
Ми хин на гитара.

Авторите гостуваа и на Ра-
дио Лудбрег во емисијата „Ри-
там мисли – огледало корака“.

* Познатиот македонски стенд 
-ап комичар и глумец, водител, 
уредник и продуцент на сатирич-
ката ТВ емисија „Мини стерство 
за комедија“ и еден од основачи-
те на „The Comedy Club Sofija“, 
охриѓанецот Никола Тодороски, 
учествуваше во стенд-ап шоу-
то наречено „Best of regional 
stand-up, vol. 2“, кое се одржа на 
30 септември во КС „Ватрослав 
Лисински“ во Загреб. Настанот 
беше органи зиран од „Studio 

smijeha“ на тема Со смеа про-
тив предрасуди. Публиката во 
преполната сала до солзи ја сме-
еја комичарите Мартина Ипша 
од Словенија, Александар Пе-
ришиќ од Србија, Игор Дрљо од 
БиХ, Тин Седлар од Хрватска и 
Марина Орсаг, која го водеше 
шоу то. Бурни овации предиз-
вика и Тодороски со скечот за 
предрасудите за нашите профе-
сии и јазик. 

Е.П.
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Духот на Македонија во Хрватска
Овој проект, кој е во организација на МКД „Охридски бисер“ од Загреб и под покровителство на 
Министерството за надворешни и европски работи на Р. Хрватска, а кој го води Горан Коров, во 

есенскиот период опфати два значајни настани

П рвиот настан се одржа 
на 12 октомври, во ре-
сто ранот „Македонски 

ме рак“ во Загреб. Беше орга-
низирана работилница под на-
зив Македонско кулинарство, 
на која учесниците, членовите 
на Друштвото и нивните гости 
имаа прилика да се запознаат 
со разновидноста на традицио-
налната македонска кујна, со 
начинот на готвењето и со ав-
тохтоните намирници и зачини 
потребни за приготвување на 
јадењата.

Стручен водител на рабо-
тилницата и одличен познавач 
на македонската кујна беше 
шефот на ресторанот, позна-
тиот македонски врвен готвач 
Кире Ристовски. Тој го демон-
стрираше начинот на подготов-
ка на специјалитетот Турлита-
ва. Присутните ги запозна со 
тајните на готвењето, притоа 
нагласувајќи дека е најважна 
љубовта кон работата, па по-
тоа мајсторството, искуството и 
знаењето. Готвењето нема гра-
ници – умешноста на импрови-
зирањето се крие во малите де-
тали кои се од голема важност 
за подобрување на вкусовите. 
На тој начин се добиваат нови, 
сосема оригинални рецепти. А 
вештата декорација пак, го суб-
лимира крајниот впечаток на 
послуженото јадење.

Работилницата заврши со 
дегустација на подготвената 
храна. Горан Коров се забла-
годари на одличната презента-

ција. Оние што имаа можност 
да ја пробаат храната на шефот 
Ристовски беа презадоволни од 
нејзините ароми и вкусови.

Историска вечер
Темата на оваа историска 

вечер беше Македонија и Хр-
ватска 1918-1991, а се одржа 
на 30 октомври, во салата на 
Трибина на Град Загреб. На по-
четокот, м-р Горан Коров ги по-
здрави бројните присутни и го 
претстави проектот. Модератор 
на трибината беше доц. д-р Ви-
шеслав Раос од Факултетот за 
политички науки од Загреб.

Проф. д-р Теон Џинго од 
Ин ститутот за национална исто-
рија од Скопје во своето преда-
вање Хрватско-македонски 
стремежи во меѓувојниот пе-
риод, хронолошки ги претстави 
заедничките цели на хрватски-
те и македонските народни три-
буни и организации во нивните 
напори да спроведат еманципа-
ција на хрватскиот и македон-
скиот народ спротивставувајќи 
се на унитарната политика на 

династијата Караѓорѓевиќ во 
периодот од 1918 до 1945 г.

Излагањето на проф. д-р 
Твртко Јаковина од Филозоф-
скиот факултет од Загреб, Ма-
кедонски југословенски јазол: 
помеѓу Албанија, Бугарија и 
Грција, беше посветено на си-
туацијата во која Македонија 
како етно-географска целина се 
најде по Втората светска војна. 
Македонците се најдоа во спе-
цифична ситуација – додека во 
периодот до 1948 г. постоеше по-
тенцијал за соработка меѓу сите 
три делови на Македонија (ју-
гословенски, грчки и бугарски), 
по резолуцијата на Информби-
рото и поразот на комунистите 
во Грчката граѓанска војна, Ма-
кедонците повторно се најдоа 
во држави чии односи за време 
на студената војна варираа од 
сосема солидни до отворено не-
пријателски.

Трибината се покажа како 
мошне интересен настан кој 
беше проследен со големо вни-
мание кај Македонците и други-
те заинтересирани за историја-
та на Македонија и предизвика 
доста прашања и дебати. Меѓу 
присутните беа Мачеј Качоров-
ски, вршител на должноста при 
Амбасадата на РМ во РХ, Томе 
Апостолоски, претседател на 
Со ветот на македонското на-
цио нално малцинство за Град 
Загреб, Благој Штерјов, претсе-
дател на МКД „Охридски би-
сер“ од Загреб и други.

Е. Петровска
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Охридски играорци на гостување во Загреб

Во посета на видовечката Зељаријада

Н а покана и во организација 
на Советот на македонско-

то национално малцинство за 
Град Загреб на 22 септември 
2017 година во салата на Чешка 
беседа Загреб, фолклорниот ан-
самбл „Отекс фолк“ од Охрид 
изведе целовечерен музички и 
фолклорен концертен спектакл 
на најпознати македонски на-
родни песни и ора.

Охридските играорци ги 
прет стави претседателот на Со-
ве тот, Томе Апостолоски. Во дво-

часовната програма тие наста-
пија со неколку кореографии на 
фолклорни мотиви од различни 
делови на нашата татковина, 
како што се Билјана платно 
белеше, Охридски игри, Игри од 
источна Македонија, Егејски 
игри и други, облечени во маке-
донски колоритни носии позна-
ти по својата оригиналност и 
убавина. Овој културен настан 
емотивно ја обедини публиката 
меѓу која имаше и бројни Ма-
кедонци. Силните аплаузи беа 

потполно заслужени, а заврш-
ницата се претвори во заедни-
чка веселба меѓу домаќините и 
гостите.

ФА „Отекс фолк“, кој до 
2011 година функционираше 
како КУД „Отекс“ е формиран 
во 1983 година. Во својата дол-
гогодишна традиција учеству-
вал на многу реномирани меѓу-
народни фолклорни фестивали, 
како во Европа, така и во САД, 
Канада и Австралија.

Е. Петровска

Н а 23 септември 2017 годи-
на членовите на Советот 

на македонското национално 
мал цинство за Град Загреб и на 
МКД „Охридски бисер“ од За-
греб ја посетија видовечката ју-
билејна 20. Зељаријада, која е 
една од најпознатите хрватски 
културно-уметнички и гастро-
номски манифестации. Три  днев-
ната Зељаријада ја организи-
ра Оп штина Видовец, а опфаќа 
број ни концерти, Меѓународна 

смотра на фолклор, Саем на 
стари занаети, Зељарски игри, 
натпревари во готвење и дегу-
стација на специјалитети подго-
твени од зелка вклучувајќи ја и 
најдолгата сарма на светот која 
го нашла своето место и во Ги-
нисовата книга на рекорди.

На Меѓународната смотра 
на фолклор на Зељаријадата 
досега гостувале културни дру-
штва од Хрватска, Словенија, 
Унгарија, Италија, Романија и од 

Македонија, која веќе традицио-
нално ја претставува фолклор-
ниот ансамбл „Отекс фолк“ од 
Охрид. Така, Македонците имаа 
прилика повторно да уживаат 
во нивниот настап кој предизви-
ка големо воодушевување и кај 
останатите присутни.

Патувањето кое беше во 
ор ганизација на Советот завр-
ши со посета и разгледување на 
убавините на Град Вараждин.

Е. П.
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„Македонска душа“ за македонската душа

Студиско патување во Вуковар, Илок и Суботица

Ниту оваа вечер македонската душа не можеше да одолее – како жив венец за миг се сплете 
заедничко оро

О вогодишниот Ден на Сове-
тот на македонското на-

ционално малцинство за Град 
Загреб беше одбележан на 10 
октомври во салата на Чешка 
беседа во Загреб. Како и секо-
гаш, претседателот на Советот, 
Томе Апостолоски, на поче-
токот ги поздрави присутните 
и даде краток осврт за оства-
рената програма и плановите 
за претстојната програма до 
крајот на годината. Настанот го 
водеше Елизабета Петровска.

За музичкиот дел од програ-
мата се погрижи триото Маке-
донска душа. Низ прекрасниот 
звук на најубавите македонски 
изворни песни, Емилија, Љубче 

и Игор ја прошетаа публика-
та по сите краеви на Македо-
нија, ја разбудија носталгијата 
на бројните Македонци и им ги 
оживеаја спомените на родната 
грутка предизвикувајќи возбу-
да и по некоја солза. Ниту оваа 
вечер македонската душа не 
можеше да одолее – како жив 
венец за миг се сплете заедни-
чко оро.

Во македонскиот мелос 
ужи ваа и Мачеј Качоровски, 
в ршител на должноста при 
Ам ба садата на РМ во РХ, Ко-
стадинка Велковска, која беше 
присутна во името на градона-
чалникот на Град Загреб, све-
штеникот на Македонската 

пра вославна црква во РХ, про-
тојереј Кирко Велински, Дар-
ко Шонц, претседател на Сове-
тот на словенското национално 
малцинство за Град Загреб, Ни-
кола Гроздановски, доживотен 
почесен претседател на Заед-
ницата на Македонците во РХ, 
Диа на Машала Перковиќ од 
Хрватската матица на иселени-
ци и други.

Денот на Советот се че-
ствува по повод македонскиот 
празник 11 октомври – Ден на 
антифашистичкото востание на 
Република Македонија и поче-
ток на народно-ослободителна-
та војна.

Е. Петровска

К оординацијата на 
со ветите и прет-

став ниците на нацио-
налните малцинства за 
Град Загреб, на 9 и 10 
септември 2017 година 
организираше студиско 
патување за своите чле-
нови во Вуковар, Илок 
и Суботица. Од Советот 
на македонското нацио-
нално малцинство на 
патувањето беа претсе-
дателот Томе Апостоло-
ски и секретарката Ма-
рика Абрамовиќ.

При посетата на Ву-
ковар, Координацијата 
положи венец цвеќе на 
Спомен-гробот, а потоа 
беше одржана заеднич-
ка седница со Коорди-

нацијата на СПНМ за 
Вуковарско-сремската 
жупанија на тема Раз-
мена на искуства и 
соработка на малцин-
ските тела со инсти-
туциите на локални-
те самоуправи. Двете 
Координации догово-
ри ја потпишување на 
споразум за заедничка 
соработка и за редовни 
годишни средби. Дру-
жењето продолжи со 
посета на вуковарските 
знаменитости и на Град 
Илок.

Утредента патува-
њето продолжи во Су-
ботица каде Координа-
цијата одржа состанок 
со Хрватскиот нацио-

нален совет на Србија. 
Во таа прилика се го-
вореше за организира-
носта на малцинствата 
во Загреб и на хрват-
ското малцинство во 
Ср бија, со споредба на 
пра вата на малцин-

ствата во двете држа-
ви. Договорена е и со-
работка на заеднички 
проекти. Дводневното 
студиско патување за-
врши со разгледување 
на градот.

Е. П.
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Вечен непребол

По десетти пат маратонците трчаа во чест на Тоше

Вечер на сеќавање

Дванаесетте маратонци од Ма-
кедонија кои го трчаат Ултра-
маратонот од Нова Градишка до 
Крушево во чест на Тоше Прое-
ски, на 13 октомври 2017 годи-
на пристигнаа во Загреб каде во 
организација на Советот на ма-
кедонското национално малцин-
ство за Град Загреб, престојуваа 
еден ден. Ги пречека претседа-
телот на Советот, Томе Апосто-
лоски и со здравица им посака 
добредојде во просториите на 
Советот, а потоа со водителот 

Наум Капричевски разменија 
подароци во спомен на Тоше.

Маратонците денот го по-
минаа во прошетка низ Загреб, 
при што ја посетија издавачка-
та куќа Хит Рекордс каде Тоше 
го сними својот последен албум 
„Игри без граници“ и рестора-
нот „Македонски мерак“ на ве-
чера и заедничко дружење. Ут-
редента се упатија во Нова Гра-
дишка, положија венци свежо 
цвеќе на споменикот на Тоше и 
во 17 часот старташе маратонот 

до неговото вечно почивалиште 
во Крушево.

Венци свежо цвеќе на спо-
меникот на Тоше во Нова Гра-
дишка на 16 октомври положија 
и Мачеј Качоровски, вршител 
на должноста при Амбасада-
та на РМ во РХ, претседателот 
на Советот, Томе Апостолоски и 
свештеникот на Македонската 
православна црква во РХ, про-
тојереј Кирко Велински, заедно 
со градоначалникот на Нова 
Градишка, Винко Гргиќ.

МКД „Охридски би-
сер“ од Загреб на 16 ок-
томври во своите прос-
тории организираше 
Вечер на сеќавање во 
спомен на Тоше Про-
ески. Горан Коров го-
вореше за животот и 
делото на Тоше, се чи-
таа нему посветени ра-
скази и песни. Секој од 
присутните имаше да 
каже некој убав збор 
за Тоше, да ги сподели 
своите случки, доживу-
вања, импресии. Се гле-

даа ДВД-а од концерти-
те на Тоше, се уживаше 
во неговиот благозву-
чен и неповторлив глас, 
се споменуваа неговите 
хумани акции и дела...

Тоше, Тоше, Тоше... 
без крај. Чувствата беа 
измешани, од восхит и 
насмевки до жалост и 
солзи. Силно емотив-
на вечер помината во 
заедничко дружење на 
сосема обични луѓе, по-
знати и непознати, со 
различни национално-

сти, возрасти и ставови, 
но сите сложни како 
едно кога е Тоше во 
прашање. И со иста ми-
сла, верба и љубов сите 
овие десет години – сѐ 
додека се чествува спо-
менот на Тоше Проески, 
тој засекогаш ќе живее 
во нашите срца!

Е. Петровска

И змина цела една деценија од трагичната со-
обраќајна несреќа кај Нова Градишка, во 
која македонскиот музички уметник и хума-

нист, нашиот ангел Тоше Проески го загуби својот 
млад живот. Дали е полесно? Не е. Потешко е! Го-
лема е тагата, вечен непребол за сите почитувачи 
на неговото дело. Спомените се живи, а срцата ра-
нети. Болката ги надмина разликите, ги обедини во 
љубовта и човечноста. Секоја песна отпеана, секоја 
негова нота и денес трепери во душата на илјадни-
ци луѓе со едноставна порака – Те сакаме сите!
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Македонски ден на гастро фестивал во Загреб

„Враќањето на зборовите“ на фестивал во Загреб

Третото издание на фестивалот на светската кујна „Светот на чинија“ кој се одржа во организа-
ција на агенцијата „Добра вибра“ од 31 август до 10 септември 2017 година на Европскиот пло-
штад во Загреб, на граѓаните им приреди незаборавна гастро авантура зачинета со интересни и 

несекојдневни настапи на различни култури и обичаи

М акедонскиот ден беше ор-
ганизиран на 6 септември 

од страна на МКД „Охридски 
бисер“ од Загреб, кој по втор 
пат зеде учество на овој веќе 
традиционален гастро фести-
вал. Настанот со пригоден го-
вор го отвори Мачеј Качоров-
ски, вршител на должноста при 
Амбасадата на РМ во РХ. Про-
грамата започна со квиз што 
го осмисли Ива Радељевиќ, а го 
водеше Горан Коров. Граѓаните 
имаа прилика да одговараат на 
прашања за животот и делата 
на македонскиот музичар и ху-

манитарец Тоше Проески. Нај-
големо знаење покажаа Креши-
мир Бартуловиќ, Јасна Брчиќ и 
Олга Чичек, за што беа награде-
ни со пригодни подароци, рач-
но изработени од членовите на 
етно работилницата Разбој при 
Друштвото.

Слични македонски рако-
творби и уште многу други пред-
мети и сувенири посетителите 
можеа да разгледаат на поставе-
ниот штанд. Секако, мора да се 
спомене и вкусната македонска 
храна која се нудеше на штан-
дот од ресторанот Македонски 

мерак, каде гужвата беше кон-
стантна за да се пробаат наши-
те врвни традиционални јадења 
и пијалаци.

За убавата македонска пе-
сна беше задолжена пејачката 
група Моми бисерни под водство 
на Сафиудин Алимоски, а на-
стапот на фолклорната секција 
Китка толку ги воодушеви по-
сетителите што многумина од 
нив се приклучија на орото, па 
програмата заврши со општа 
веселба.

Е. Петровска

Н а овогодишниот 5. 
Фестивал на свет-

ската книжевност кој 
се одржа од 3 до 9 сеп-
тември во Загреб, го-
сту ваше и совреме ниот 
ма кедонски писател 
Го  це Смилевски. За 
сво јот роман Враќање-
то на зборовите раз-
говараше со колумни-
стот и критичар на 
класична музика, Бра-
нимир Пофука. Тема 
на романот е вечната 
борба помеѓу љубовта 
и амбицијата, помеѓу 
етичките вредности и 
бескрупулозната жел-
ба за власт. Дејството 
се одвива преку испо-

ведта на Елоиза, која 
се споменува само во 
контекст на приказна-
та на теологот и фило-
соф од 12. век, Абелар. 
Романот дава поина ква 
проекција на живо-
тот на Елоиза, една од 
најобразованите лич-
но сти на своето време, 
која останала во сенка-
та на Абелар, човекот 
во чие автобиографско 
дело Историја на мои-
те несреќи, сликата за 
неа е површна.

Гоце Смилевски е 
еден од најдобрите и 
најинтригантни млади 
ма кедонски писатели. 
Ав тор е на ро маните 

Планета на неиску-
с тво то, Разговор со 
Спи ноза, Сестрата на 
Зигмунд Фројд и Вра-
ќањето на зборовите. 
Добитник е на неколку 

награди и меѓународни 
признанија, а неговите 
дела се преведени на 
трие сетина јазици.

 Е. П.
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Поезија без граници

Милениум стих

МКД „Билјана“ на 21 септември 
во склоп на манифестацијата 
„14. Денови на македонската 
култура“ го приреди настанот 

„Поезија без граници“

Како што самиот наслов на 
настанот гласи, МКД „Бил-

јана“ беше домаќин на поети 
Хрвати од Книн, Шибеник, За-
дар, словенечка поетеса од сло-
венечкото друштво „Липа“ од 
Задар и, се разбира, членовите 
на литерарно-драмската секци-
ја на МКД „Билјана“. На оваа 
вечер свои стихови читаа 12 пое-
ти, а стиховите на македонската 
поетеса Елизабета Петровска 
ги прочита Надица Жампера. 
Со оваа програма МКД „Билја-
на“ имаше за цел да спои по-
веќе поети кои читаат на својот 
мајчин јазик и со тоа да покаже 
уште еднаш дека уметноста, во 
овој случај поезијата, нема гра-
ници. Поетите кои одговорија на 
поканите секако беа големо из-

ненадување со оглед на тоа дека 
самите ги покрија трошоците за 
нивното присуство во Задар.

Настанот се одржа во про-
сториите на здружението „Мла-
ди математичари и физичари“ 
во Провидуровата палата. МКД 
„Билјана“ имаше голема чест 
просториите да бидат отстапени 
токму од водителот на младите 
математичари и физичари.

Манифестацијата ја отво-
ри Мирјана Мајиќ, претседа-
телка на МКД „Билјана“, која 
го поздрави потпретседателот 
на Советот за националните 
малцинства на Р. Хрватска –Ве-
селко Ќакиќ и го повика да ги 
поздрави присутните и да каже 
неколку збора за настанот. Во 
продолжение Мајиќ посебно му 

се заблагодари на професорот 
Синиша Амановиќ, водителот 
на друштвото „Млади матема-
тичари и физичари“, кој исто 
така ги поздрави присутните и 
ги претстави активностите на 
своето Друштво.

На самиот старт, Иван Ан-
дријевиќ од инструментално-
музичката секција на МКД 
„Бил јана“ ги забавуваше го сти-
те со неговата изведба на три 
македонски песни на кларинет. 
Се читаа песни на македонски, 
хрватски и словенечки јазик. 
По секоја четврта песна публи-
ката ја забавуваа Мирјана Ма-
јиќ, Николина Мојиќ и Ми лан 
Циглар со свои изведби на ма-
кедонски песни.

По двочасовната рецита-
ци ја, гостите имаа прилика да 
ужи ваат во специјалитетите 
на етно секцијата „Ѓерѓев“ при 
МКД „Билјана“.

Елена Кипровска Кнежиќ

П од покровителство на За-
дарската жупанија, Тури-

сти чката заедница на Град За-
дар, Универзитетот во Задар и 
здружението на книжевните тво-
рци „Ријечи изнад свега“, на 30 
септември во „Св. Донат“ запо-
чна манифестацијата Милениум 
стих – поетски маратон „Рије-
чи изнад свега“ Задар 2017. Оваа 
манифестација имаше за цел да 
го промовира пишаниот збор, но 
и уметноста во целост. Интерес-
ниот концепт беше доволен да се 
добие покровителство од најсе-
риозните институции во градот, 
а со тоа се обогати и културната 

содржина во градот, особено во 
пост-туристичката сезона кога 
за тоа се чувствува потреба.

На настанот имаше околу 
140 учесници меѓу кои 50 уче-
ници од основни и средни учи-
лишта од Задарската жупанија. 
Меѓу учесниците се најдоа и 
студенти и професори, луѓе со 
најразлични професии.

Интересно е што на мани-
фестацијата се читаа песни на 
различни јазици, а токму ма-
кедонските поетеси Мирјана 

Ма јиќ, претседателка на МКД 
„Бил јана“ од Задар и Милена 
Зла теска, потпретседателка на 
МКД „Св. Кирил и Методиј“ од 
Пула, се претставија со поезија 
на македонски јазик. Поетесите 
ова го сметаат за одлична про-
моција на македонската умет-
ност и пишан збор, како и на 
ма кедонскиот јазик.

Настанот беше збогатен 
со музички настап на неколку 
умет ници.

Е. К. К.
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Промоција на книгата „Огниште“  
на 14. Денови на македонската култура

В о склоп на манифестаци-
јата 14. Денови на маке-
донската култура на 

29 септември МКД „Билјана“ 
имаше чест да ја угости маке-
донската поетеса Милена Зла-
теска по повод про-
моција на нејзина-
та прва објавена 
збирка „Ог ниште“. 
Авторка та е Маке-
донка од Пула и е 
потпретседателка 
на МКД „Св. Кирил 
и Методиј“ од Пула. 
Промоцијата се 
одр жа во простори-
ите на здружението 
„Млади математи-
чари и физичари“ 
во Провидуревата 
палата. Програмата 
беше во организа-
ција на МКД „Бил-
јана“, под покрови-
телство на Советот 

за националните малцинства на 
Р. Хрватска, а ја водеше Мир-
јана Мајиќ, претседателка на 
МКД „Билјана“ од Задар.

Настанот го отвори Мирја-
на Мајиќ која ги поздрави при-
сутните и истакна голема благо-
дарност до здружението „Мла-
ди математичари и физичари“ 
за добрата соработка, а посеб-
но пофални зборови упати кон 
авторката Милена Златеска за 
честа во Задар да има промо-
ција на својата збирка песни. 
Гостите ги поздрави и професо-
рот Синиша Амановиќ кој ис-
такна колку е задоволен од со-
работката со МКД „Билјана“, а 
воедно посака уште вакви заед-
нички проекти на промоција на 
книжевно творештво.

Збирката на Златеска е 
двојазична, песните се објавени 
на македонски и хрватски ја-
зик, а освен неа самата, нејзини 
стихови на македонски читаа 
Мирјана Мајиќ, Надица Жампе-
ра и Јован Николовски од МКД 
„Билјана“. Стиховите на хрват-
ски јазик ги читаше Николина 
Мојиќ која на гитара ја следеше 
Милан Циглар, со што создадоа 
магична атмосфера за присут-
ните.

Како што и самиот наслов 
на збирката потсетува, Злате-
ска им ја посвети својата збирка 
на своето семејство и на своите 
родители од кои морала да се 
раздели кога тргнала по подо-
бар живот во Истра. Главен мо-
тив во збирката е љубовта која 
зрачи од секој напишан стих, од 
секој слог. Љубов кон семејство-
то, љубов кон татковината, но 
и онаа универзалната што сѐ 
на овој свет поврзува. Песните 
ја отсликуваат болката и но-
сталгијата што Златеска ја чув-
ствува кон своето родно место и 
емоциите кои останале непро-
менети иако времето и условите 
се промениле. Професорот Ва-
сил Тоциновски во својата ре-
цензија напиша дека Златеска 
со овие стихови симболично ги 
отвора вратите на домот на љу-
бовта, добрината, почитувањето 
и разбирањето, а оваа нејзина 
посвета на љубовта претставу-
ва свето тројство на човечките 
идеали и на креативниот пре-
дизвик на Златеска.

По завршетокот на промо-
цијата гостите имаа прилика да 
уживаат во закуската подготве-
на од МКД „Билјана“.

Елена Кипровска Кнежиќ
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Презентација на македонскиот јазик во ОУ „Срдочи“

Одбележан 11 Октомври

Во спомен на Тоше 16.10.2007-16.10.2017

Н а 28 септември дел од пејач-
ката група на МКД „Илин-

ден“ под водство на Ивона Ду-
носки Митев и наставничката по 
македонски јазик и култура На-
талија Лековска, го посети ос-
новното училиште „Срдочи“ по 
повод Европскиот ден на јазици-

те (26 септември) и Меѓународ-
ниот ден на културното наслед-
ство (23 септември). Во библио-
теката учениците имаа можност 
да се запознаат со јазикот, кул-
турата и обичаите на македон-
ското национално малцинство, 
со кратка културна програма и 
традиционална храна.

Пред 10 години МКД 
„Илин ден“ од Риека беше ини-
цијатор за формирање на из-
борна настава по македонски 
јазик и култура во ОУ „Цен-
тар“ за сите основни училишта 
во Риека, а исто така, и за сите 
средни училишта во Сушачката 

гимназија со цел за зачувување 
и унапредување на културните 
и духовните вредности на маке-
донскиот народ, како и за негу-
вање и развивање на хрватско-
македонските културни односи. 
Основната идеја и цел на пре-
зентирањето на македонскиот 
јазик и култура во ОУ „Срдо-
чи“ е анимирање на учениците, 
родителите и наставниците за, 
преку заедничка соработка со 
наставничката Наталија Леков-
ска, да им се обезбеди запозна-
вање со културата, обичаите и 
јазикот на македонскиот народ.

Г. К.

В о просториите на МКД 
„Илинден“ од Риека на 11 

октомври и оваа година беше 
одбележан Денот на антифаши-
стичкото востание на Република 
Македонија. По интонирањето 
на химните, гостите ги поздрави 
Ивона Дуноски Митев во име-
то на Советот на МНМ за ПГЖ, 
Советот на МНМ за Град Риека, 
МКД „Илинден“ и МПЦО „Св. 
цар Констатин и царица Елена“. 
Таа во својот говор го нагласи 
историското значење на нацио-
нално-ослободителната и анти-

фашистичка борба на народот 
на Република Македонија за де-
нешната слободна Македонија, 
изразувајќи вечна благодарност 
до сите учесници на борбата за 
слобода. Со едноминутно мол-
чење сите присутни им оддадоа 
почит на сите кои несебично го 
дадоа својот живот за незави-
сноста на татковината.

На крајот на излагањето, 
благодарност беше изразена до 
Р. Хрватска, Риека и ПГЖ, и до 
сите оние кои ни помогнале фи-
нансиски и на секој друг начин, 

за работата на МКД „Илинден“ 
со цел да се зачува македонскиот 
јазик и култура. Официјалната 
церемонија по повод одбележу-
вањето на Денот на антифаши-
стичкото востание на Република 
Македонија заврши со песните 
Земјо македонска и Илинденска 
во изведба на вокалната група 
на МКД „Илинден“.

Г. К.

К ако да пишувам за него, за 
неговиот живот, за сред-

бите, за песните, за Човекот, за 
пејачот со ангелски глас.... а да 
не бидам патетична? Како да ги 
опишам емоциите по овие 10 го-
дини без него, како да се прене-
се емоцијата во збор, а да не си 
поет.... како? Тоа е тешка задача 
за мене, па простете ми, зашто 
јас место збор би го пуштила 
неговиот глас да нѐ води... во не-
кој поубав свет.

Да, се собравме ние кои го 
са кавме и почитувавме... ние кои 
секогаш ќе го слушаме и вечно 
ќе го сакаме. Тивка литургија 
во нашата мала црква „Св. Фа-

бијан и Себастијан“, светлина од 
свеќите, мирис на темјан, по не-
која воздишка и некоја скриена 
солза за Него... а тој тука околу 
нас во нашите мисли, присутен 
во нашите срца...

Преполни со чувства потоа 
се собравме во нашиот клуб, 
во нашето мало парче Македо-

нија, во нашиот дом, заедно да 
се присетиме на неговата посета 
во МКД „Илинден“, на негови-
те песни, неговите концерти. И 
како што е ред, се напивме по 
една чашка ракија за негова-
та душа и од сѐ срце спонтано, 
прегрнати ја запеавме Сонце во 
твоите руси коси, токму онака 
како што и тој би посакал, при-
сетувајќи се на неговите зборо-
ви: „Целта на мојот живот не е 
кариерата, туку контактот со 
луѓето, таа можност со нив да 
разменувам енергија. Сакам на 
сите околу мене да им влијаам 
позитивно, тоа е мојата мисија.“

Г. К.



Н а 7 октомври, на по-
кана од МКД „Ко чо 

Рацин“ од Копар, фол-
клорната секција на 
МКД „Илинден“ се упа-
ти на гостување, со што 
земаа активно учество 
на Македонската фол-
клорна вечер. 

Домаќините со при-
годни зборови ги по-
здравија сите при сут ни 
гости и учесници, по 

што следуваше програ-
мата во која беа вклу-
чени македонски дру-
штва од Словенија и 
МКД „Илинден“ како 
единствени гости од 
Хр  ватска. Пеjачката 
група на МКД „Илин-
ден“ отпеа неколку по-
знати македонски пе-
сни, а потоа фолклор-
ната група го одигра 
Малешевското оро по 

што публиката ги на-
гради со силен аплауз. 
Крајот на програмата 
беше одбележан со по-
делба на благодарници 

и размена на пригодни 
подароци за гостите и 
спонзорите на ова слу-
чување..

Г. К.
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Фолклорашите од МКД „Илинден“ на смотра кај Бошњаците

На „Порто етно“ највпечатлив штандот на МКД „Илинден“

МКД „Илинден“ во Копар

П отпомогнати од Со-
ветот за национал-

ните малцинства на Р. 
Хрватска, на 28 октом-
ври во спортската сала 
„Динко Лукариќ“ во 
Риека се одржа 10. Смо-
тра на фолклор и кул-
турно творештво на 
Бошњаците во Репу-
блика Хрватска. Заед-
ницата на бошњачката 
асоцијација на Хрват-
ска и КУД „Севдах“ 

од Риека како органи-
затори на Смотрата го 
одбраа МКД „Илин-

ден“ како единствен 
гостин од друго нацио-
нално малцинство. По 

интонирањето на на-
ционалните химни на 
Република Хрватска и 
Босна и Херцеговина 
и со поздравниот говор 
до присутните, четврти 
по ред меѓу останатите 
15 фолклорни групи од 
сите делови на Хрват-
ска и БиХ, во препол-
ната сала МКД „Илин-
ден“ се претстави со 
својата програма.

Г. К.

В о организација на Град Рие-
ка, прогласена како Европ-

ска престолнина на културата 
за 2020 година, потпомогна-
та со Интердисциплинарниот 
колектив „Мануфактура“ во 
про сториите на Т-објектот во 
ком плексот на старата фабри-
ка „Рикард Бенчиќ“, на 9 сеп-
тември се одржа фестивал на 
етно смотра „Порто етно“, спој 

на гастрономија и етно мелос 
на малцинствата при Примор-
ско-горанската жупанија. На 
фестивалот на храна и музи-
ка се приклучија голем број на 
учесници – 15 национални мал-
цинства и други друштва прија-
тели на Град Риека и ПГЖ се 
прикажаа со своите традицио-
нални јадења и други интересни 
содржини од своите краишта.

И покрај несоодветниот 
про стор, многубројната публи-
ка уживаше во одличната га-
строномска понуда и одличниот 
концерт на врвните музичари. 
МКД „Илинден“ беа едни од 
највпечатливите на фестивалот. 
Пренесувајќи го богатството на 
македонската традиционална 
тр  пеза подготвена од вредните 
раце на членките на Друштвото, 

заедно со пејачката и фолклор-
ната секција и нивната кратка 
програма ги воодушевија при-
сутните посетители. Најмладите 
посетители имаа можност да се 
запознаат и да научат по нешто 
на македонски јазик. На пока-
на од организаторот на првиот 
„Порто етно“ фестивал, „Риека 
2020 – ЕПК“, на 27 септември во 
просториите на италијанската 
заедница во Риека се одржа со-
станок на сите учесници, каде 
што беа доделени и благодар-
ници за учесниците на „Порто 
етно“ фестивалот, а воедно ор-
ганизаторот и присутните прет-
ставници расправаа за недоста-
тоците на изминатиот фестивал 
со цел за подобрување на истиот.

Гордана Квајо



Н а брегот на Црно Море, 
во Констанца (Романи-
ја) во престижниот хо-

тел Шерика се веат македонски 
знамиња. Веднаш до влезот од 
десната страна дел од просто-
рот е посветен за Република 
Македонија и Македонците. На 
ѕидовите голема слика од Св. 
Канео и Охридското Езеро, а 
на влезот од хотелот метална 
плоча на која е испишано „По-
чесен конзулат на Република 

Ма кедонија во 
Ко н  с т а н ц а “. 
Љ у  б е з н и т е 
до маќини го 
ну    дат свое то 
го   сто  прим-
ство коешто мно гу потсету ва на 

Ма ке  до нија, која стран ци  -
те во с воите ре пор тажи 
ја оквалификуваат како 
прекрасна земја со мно-
гу срдечни домаќини. 
Така и јас се почувству-
вав штом стапнав во 
овој прекрасен хотел, 
со уникатен стил.

Неуморен 
промотор на 

Република 
Македонија

А поврзницата на 
Романија, Констанца 
и Ма кедонија е роман-
скиот принц 
Ш е р  б а н 
Д и  м и т р и е 
Стурдза, соп -
ственик на 
хотелот Ше-
рика, воедно 
и почесен 
конзул на 
Република 
Македонија 
во Констан-
ца. Особено 

е горд на својата титула, но и на тоа што е по-
чесен конзул на нашата земја, за која има само 
најубави зборови. Заедно со сопругата, принце-
зата Андреа, со која има две деца, минатата го-
дина ја посетиле Македонија и имале можност, 
како што велат, да ги доживеат природните уба-
вини на земјата, срдечноста и добронамерноста 
на Македонците, како и дружењето со нивните 
прекра сни македонски пријатели.

Принцот Стурдза неуморно ја промовира 
Република Македонија и се залага за што поско-
ро решавање на проблемот со името и нејзиниот 
напредок и влез во евро-атлантските интегра-
ции, во што имавме прилика да се увериме при 
нашата посета во Романија на неколкуте средби 
со градоначалници, гувернери, перфекти, со тре-
тиот романски претседател Емил Константине-
ску и со други релевантни фактори и тоа во го-
дината кога Романија слави 10 години членство 
во Европската унија. Секако со својата позиција 

Репортажа 

Репортажа

Кога Шерика и Македонија се спојуваат на едно 
место во Романија

Претставник на романско аристократско семејство е почесен конзул на Република Македонија 
во Констанца, Романија. Станува збор за принцот Шербан Димитрие Стурдза, кој е оженет со 
принцезата Андреа која има влашко потекло, за која вели дека му е емотивна поврзница со Ма-

кедонија, бидејќи таму живеат многу влашки семејства

Романскиот принц Шербан 
Димитрие Стурдза во улога на 

македонски конзул

Принцот Струрдза со сопругата, принцезата Андреа

Амбасадорот Љупчо Арсовски и 
Сашо Георгиевски пред влезот во 

Конзулатот
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македонскиот конзул од Кон-
станца честопати е во контакт 
со амбасадори, со кои има мож-
ност да создаде позитивна кли-
ма за Република Македонија и 
нејзин влез во НАТО и ЕУ.

- Многу сум горд на ова кат-
че, кое навистина ми е особе-
но задоволство да прерасне во 
вистинско место за дружење и 
средби на Македонците од Кон-
станца и околината. Овде има 
доста студенти од Македонија 
и мислам дека би било особено 
интересно за нив. Би можеле да 
организираме разни вечери и 
културни настани за дружење, 
вели принцот Стурдза, за делот 
од хотелот каде е сместен Кон-
зулатот.

Фотографиите сведоци 
на едно време

Хотелската зграда со посе-
бен имиџ долги години му при-
паѓа на семејството на принцот 
Стурдза. Традиција која трае 
уште од 1896 година. Името го 
носи по неговата баба, принце-
зата Шерика, која имала големи 
очекувања од својот внук. Таа 
особено се истакнувала по свое-
то одлично образование и моде-
рен начин на живот, но во мла-
доста за време на окупацијата на 
Романија, принцезата Шерика и 
нејзиното семејство изгубиле сѐ. 
По долги години внукот Шербан 
Димитрие успеал да врати дел 
од имотот меѓу кои и хо телската 
зграда која била руи на. Сега е 
модерно здание, средена со мно-
гу префинет вкус.

Татко му на принцот Шер-
бан е роден во Нормандија и 
неговиот дедо исто така, кога 
се мејство то било во егзил. Се-
ќа вања за членовите на ова 
ис такнато романско семејство 
се овековечени на ѕидовите од 
ходниците во хотелот, каде на 
посебно место се сместени и фо-
тографии на истакнати лично-
сти кои отседнале во различни 
периоди во хотелот Шерика. На 
централно место доминира фо-
тографија од принцезата Шери-
ка, по која е именуван хотелот. 
На ѕидот од специјалните гости 

осамна и фотографијата на тре-
тиот хрватски претседател Иво 
Јосиповиќ, кој ја предводеше 
делегацијата на невладината 
организација Хрватско-маке-
донска тангента, чиј почесен 
член е, а која престојуваше во 
Романија од 2 до 6 ноември.

Почесниот конзулат на Ре-
публика Македонија во Кон-
станца е отворен на почетокот на 
2016 година. Оваа година почес-
ниот конзул организирал Кон-
ференција за граѓаните на Репу-
блика Македонија во Констанца, 
а во план се и други проекти.

- Многумина од нив беа из-
ненадени дека во Констанца по-
стои Македонски конзулат. Има 
многу студенти, но и стоматоло-
зи од Македонија, вели принцот 
Стурдза.

Преку Власите ја 
црпам блискоста со 

Македонија
Тој додава дека неговата 

поврзница со Македонија е по-
знанството со неговите пријате-
ли амбасадорот Љупчо Арсов-
ски, од времето кога тој бил на 
мандат во Букурешт и неговата 
сопруга Славица.

- Тие ме упатија во убави-
ните на Македонија, животот на 
Македонецот, но и проблемите 

со кои се соочува земјата. Се-
којдневно сѐ повеќе дознавам 
за таа прекрасна земја и голема 
чест ми е што сум нејзин поче-
сен конзул. Пред да ја прифатам 
оваа функција, од Кралството 
Холандија ме предложија да би-
дам нивни почесен конзул, за нив 
беше голема чест претставник 
на романското благородништво 
да биде нивни почесен конзул во 
Романија. За жал, јас тогаш од 
објективни, приватни причини 
морав да го одбијам предлогот, 
ни раскажа принцот Шербан.

По неколку години, се сеќа-
ва тој, дошла покана од Репу-
блика Македонија, која со задо-
волство ја прифатил. Вели има 
уште една работа што го повр-
зува со Македонија, а тоа е што 
во Македонија има голем број 
на семејства со влашко потекло, 
а тој емотивно е врзан со Вла-
сите, бидејќи неговата сопруга, 
принцезата Андреа, потекнува 
од влашкото семејство Хаџи 
Пантели. Така што оттука ја 
црпи на некој начин блискоста 
со Македонија и Македонците.

Намерата на македонскиот 
почесен конзул во Романија е 
конзулатот да претставува свое-
виден мост меѓу Македонците 
од Констанца со РМ и Власите 
кои живеат во Романија и кои 
се активни на многу полиња. И 
секако да се залага за доброто 
на Македонија.

Милена Георгиевска
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Со љубов за татковината
Македонското културно друштво на Истарската жупанија „Св. Кирил и Методиј“ од Пула со сво-
ите секции на неуморните членови работи секојдневно. Воодушевена е истарската публика со 

македонските песни и ора

М ешовитиот хор и ор-
ке старот, како и фок-
лорната секција, зедоа 

учество во мултикултуралната 
програма „Фажани со љубов“ 
во организација на Заедница-
та на Србите. Фестивалот беше 
одржан на плоштадот пред црк-
вата „Св. Кузме и Дамјан“ на 
23 септември. На настанот зе-
доа учество сите малцинства 
кои дејствуваат на ис тарскиот 
про стор, а и пошироко, бидеј-
ќи има ше фоклорни групи и 
од Сло венија. Не е прв пат ма-
кедон ските песни, ора и носии 
да ја развеселат и воодушеват 
публиката која редовно се слу-
чува да пее на македонски јазик 
заедно со изведувачите.

Покрај овие групи успешно 
работи и литературната секци-
ја, чија водителка е Милена 
Златеска. На 29 септември беше 
организирана промоција на сти-
хозбирката „Огниште“ од Зла-
теска во Задар. Покрај Милена 
Златеска, во оваа манифеста-
ција со свои песни учествува-
ше и претседателката на МКД 
„Биљана“, Мирјана Мајиќ.

Нивната активност продол-
жи во Риека од 9 до 12 ноември 

каде со своите песни го пре-
зентираа својот мајчин јазик, а 
присутните ги воодушевија ма-
кедонските зборови и нивната 
љубов кон својата татковина. 
Меѓу многубројните поети, пи-
сатели, романописци, одекнаа 
и македонските песни, писмото 
и зборот, како и македонските 
презимиња, каде што беа при-
сутни и писатели од Р. Македо-
нија.

Што се однесува до Литера-
турната секција на Друштвото 
од Пула, доста активни члено-
ви се Драго Драгузет и Авелина 
Дамјањевиќ.

Членовите на етно-креатив-
ната работилница присуству-
ваа на дводневниот семинар на 
креа тивност во организација 
на Арт Медулин на 21 и 22 ок-
томври, каде се изработуваа 
прекрасни кутии, а се учеше и 
сликање на платно. Исто така, 
учесниците зедоа учество на 
тра диционалниот фестивал на 
креа тивност кој секоја година 
се одржува во Домот на хрват-
ските бранители во Пула.

Покрај овие организации 
и активности, нашето Друштво 
учествуваше и во организаци-

ја и договор со 
претседателка-
та на мешови-
тиот пејачки 
хор КУД „Мат-
ко Брајша Ра-
шан“ од Пула, 
Ира Гужван 
Ор лиќ, во че-
тиринаесеттата 
манифестација 
посветена на 
Мат ко Брајша 
Ра шан.

На 4 ноем-
ври МКД ИЖ 
од Пула зеде 
учество на 14. 
„Денови вокал-
на музика Брај-
ши во спомен“, 

каде настапија и гостите од Ма-
кедонија, црковниот хор „Св. 
Јован Кукузел“ при храмот „Св. 
Архангел Михаел“ од Виница, 
со водителот и диригент Игор 
Насев.

Во програмата се вклучија 
и учениците кои изучуваат ма-
кедонски јазик и култура во ОУ 
„Центар“.

Михаела Златеска

Ден на антифашизмот 
во РМ

Покрај сите други активно-
сти на МКД „Св.Кирил и Ме-
тодиј“, на 11 октомври беше 
одбележан и Денот на ан-
тифашизмот на Република 
Македонија во простории-
те на Друштвото. И овој пат 
членовите на македонските 
асоцијации во Истарската 
жу панија достојно и свечено 
заедно го одбележаа овој ден. 
Програмата започна со по-
здравните зборови на претсе-
дателот на Друштвото, Тодор 
Брдаски, кој воедно изнесе и 
реферат за историските на-
стани во Р. Македонија.
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Kога љубовта е над протоколот

Достојно одбележан Денот на св. Злата Мегленска, заштитничка на црковната општина од Загреб

Т окму тоа се зборовите на 
неговото Високопреосве-
штенство Митрополитот 

Европски Г. Пимен за ового-
дишното чествување на Светата 
Великомаченица Злата Меглен-
ска.

Блажен е човекот во кого 
има љубов Божја, зошто тој во 
себе Го носи Бога. Бог е љубов, и 
кој пребива во љубовта, во Бога 
пребива. (1 Јован 4,16)

Сѐ беше во знакот на љубов-
та утрото на 29 октомври, во ма-
лата капела на црквата Св. Рок 
во Загреб.

Упатувајќи се кон црквич-
ката неколку пати ме запреа 
случајни минувачи кои ја по-
чувствувале таа необично пре-
красна енергија која доаѓаше од 
таму со прашањето: Кој? И што 
се слави денес со толку многу 
љубов и радост? Предобро е да 
се видат толку насмеани и среќ-
ни лица на едно место.

„Тоа ние Македонците заед-
но со сите наши пријатели, под-
држувачи и уважени гости ја 
славиме нашата заштитничка 
во оваа црковна општина Све-
тата Злата Мегленска“, реков и 
воедно почувствував неизмерна 
радост и гордост што сум Маке-
донка, бев горда на својот народ, 
на своите сонародници овде и на 
сите присутни што придонесоа 
за ширење на таа универзална 

и необјаснива љубов низ целиот 
Роков перивој.

Со празничната Божестве-
на Литургија чиноначелствуваа 
нивните Високопреосвештен-
ства: Митрополитот Европски Г. 
Пимен, со Митрополитот Гости-
варско-тетовски Г. Јосиф, заедно 
со протојереј Кирко Велински 
и гостите свештенослужите-
ли протојереи: Блажо Кожар-
ски – Малме, Шведска; Михаи-
ло Митевски – Неве, Италија; 
Климент Мишањ – Св. Прохор 
Пчињски, Италија; Марјан Ма-
девски – Гостиварско-тетовска 
Епархија; Митко Газиновски – 
Словенија; Проф. д-р Протоѓа-
кон Саше Целески – Дебарско-
кичевска Епархија; Игумен Га-
врил и Јеромонах Макариј.

Одличје „Граден крст“ 
за отец Велински
Во рамките на литургија-

та, Парохискиот свештеник 
Кир ко Велински по одлуката 
на Светиот Синод на МПЦ-ОА 
и потпишана од Архиеписко-
пот Ох ридски и Македонски 
г.г. Стефан беше одликуван со 
нај високо ерархиско одличје 
,,ГРАДЕН КРСТ“.

ДОСТОЈНО! ДОСТОЈНО! 
ДО СТОЈНО! Му прилега овој 
крст на нашиот духовен отец. 
Му прилега оти неговото бла-

годатно слово што како плодно 
семе го посејува во душите на 
верниците, а притоа ги зајакну-
ва во верата, кроткоста, смире-
нието и трпението. Тој има срце 
широко како планина каде има 
место за сите сестри и браќа по 
Христа, го збира стадото свое и 
со нив ја издржува радоста и та-
гата, не се гнаси од мали и голе-
ми, славни и безславни, бедни и 
богати. Тој за сите е ист, на сите 
им простува, сите ги толерира и 
поучува. Не се превознесува и 
возвеличува, никого не го смета 
за туѓ, туку сите му се свои.

Затоа три пати достојно, 
честито, со здравје мир и љубов 
да го носи светиот крст.

По Литургијата се благо-
слови славскиот колач кој беше 
приготвен од овогодишните ку-
мови, благочестивото семејство-
то Владо, Мара, Симеон и Борис 
Малечкови.

Митрополитот Европски Г. 
Пимен се обрати до присутни-
те честитајќи го празникот, а 
воедно ја истакна и поздрави 
верата на верниците како и на-
стојувањето да се изгради за-
почнатата црква, бидејќи честа 
да имаме своја црква е на сите 
и сите треба достојно да се тру-
диме и придонесеме во нејзина-
та градба, а воедно да градиме 
заед ништво.
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Достоен за нашиот духовен отец

О д името на Црковните 
Одбори при Македонски-
те православни црковни 

општини и верниците во Репу-
блика Хрватска, упатуваме ис-
крени честитки, на нашиот неу-
морен духовен татко, протојереј 
– ставрофор Кирко Велински за 
највисокото епархиско одлику-
вање. Господ Бог да го обдари 

со долголетие, добро здравје и 
уште поголема сила за поната-
мошна сесрдна и полезна служ-
ба и служење на сите верници, 
почитувачи и пријатели на Ма-
кедонската православна црква 
и нашата татковина Република 
Македонија.

Од името на ЦО на МПЦО во  
Р. Хрватска

Свое обраќање имаше и 
про тојереј Кирко Велински кој 
им се заблагодари на нивните 
Преосвештенства и на остана-
тите свештенослужители. Им се 
заблагодари на гостите претста-
вници на Македонската амбаса-
да во РХ, на Католичката црква 
во РХ, на Комисијата за одно-
си со верските заедници во РХ, 
на Градот Загреб, на претстав-
ниците на македонските пра-
вославни црковни општини во 
Хрватска, на Советот на МНМ 
за Град Загреб и на други.

Слава Господова
Им се заблагодари на вер-

ниците и на нивното бројно 
присуство, посебно на оние што 
допатуваа од Пула и цела Ист-

ра, Риека, Словенија... на пома-
гачите, донаторите, членовите 
на Црковниот Одбор на ЦО „Св. 
Злата Мегленска“, на своето 
семејство презвитера Деспина 
Белчовска Велинска, Матеј и 
Јана и рече: „Се радувам што 
ова одликување ми се доделува 
во црквата каде што најмногу 
се вградив, и пред верниците 
кои најмногу ги знам и тие мене, 
исто така. Искрена благодар-
ност до САС на МПЦ-ОА и по-
себно на Неговото Високопрео-
свештенство Митрополитот наш 
г. Пимен, преку чија десница го 
примив чесниот крст Господов, 
и со тоа ме удостои траспарент-
но да учествувам во славата 
Господова (Јован 12,26). Преку 
носењето на крстот се пренесу-
ва учењето на христијанството. 
Крстот потсетува на Христос и 
на Неговото распетие. Крстот 
потсетува на човечкиот крст 
што му е даден од Бога. Ете, ми 
се даде можност, од сега па на-
таму, често да го носам и да се 
поклонувам на Христовиот свет 
крст, а со тоа да мислам и на 
својот крст. Амин!“

По срдечниот поздрав и из-
разената благодарност од стра-
на на Отецот, кратко кон сите 
присутни се обратија и горес-

поменатите гости со 
искрени честитки 
за празникот, бла-
годарност за досе-
гашната меѓусебна 
соработка, почиту-
вање и заедништво.

Беше прочита-
но и писмото од гра-
доначалникот на 
Град Загреб, Милан 
Бандиќ, во кое беа 

упатени искрени честитки, како 
и порака на сите нам животот 
и делото на Светата Злата Ме-
гленска, нејзиното мачеништво 
поради остварување на високо-
морални животни идеали, да ни 
биде патоказ за решавање на 
нашите животни задачи, а воед-
но и дополнителен мотив за до-
вршување на големиот проект 
кој е пред нас – довршување на 
започнатиот храм.

По завршувањето на обра-
ќањето кон присутните, се бла-
гослови трпезата на љубовта и 
сите присутни се засладија со 
многубројните македонски спе-
цијалтети од домашна пита, ко-
лачи и баклава, до познатото 
гравче тавче и многу други спе-
цијалитети.

Луѓето се дружеа, разгова-
раа, се раѓаа нови пријателства, 
се разменуваа мислења и ставо-
ви и сите во своите домови поне-
соа парче радост, многу љубов и 
духовен мир.

Оти по тоа ќе ве познаат 
дека сте мои ученици, ако имате 
љубов помеѓу себе. (Јован 13,35)

Затоа со право велиме дека 
Бог е љубов, и кој пребива во 
љубовта, во Бога пребива.

Амин.
 Бранкица Богатинов
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Пастирска посета на Митрополитот Европски г. Пимен на Загреб

Сплитските Македонци во спомен на Тоше

Митровденска задушница

З а време на престојот во За-
греб, а по повод прославата 

на Денот на Св. Злата Мегленска 
(29. октомври), Неговото Висо-
копреосвештенство оствари би-
латерални и меѓурелигиски ра-
ботни средби. Во придружба на 
Митрополитот Тетовско-гости-
варски г. Јосиф, архијерејскиот 
заменик протојереј-ставрофор 
Блажо Кожарски, парохискиот 
свештеник протојереј-ставро-
фор Кирко Велински и претсе-
дателката на МПЦО „Св. Злата 

Мегленска“, Зорица Велинов-
ска, тој се сретна со градона-
чалникот на Град Загреб, Ми-
лан Бандиќ, со вршителот на 

должностa при Амбасадата на 
Република Македонија во Ре-
публика Хрватска, Мачеј Качо-
ровски и министер советникот, 
Горан Бојковски, како и со др-
жавниот секретар на Ватикан, 
кардиналот Пиетро Паролин, во 
рамките на неговата посета на 
Република Хрватска, а оствари 
и средба со претставниците на 
верските заедници во Хрватска.

Протојереј-ставрофор 
Кирко Велински

К ако и секоја година, на 16 
октомври повторно се со-

бравме во просториите на Ма-
кедонското културното друштво 
„Македонија“ на Мажураниќе-
во шеталиште 8/А, и оваа го-
дина на денот кога овој свет го 
изгуби Тоше Проески, големата 
музичка ѕвезда на овие просто-
ри.

Со пригодна програма и 
заед ничко дружење се евоцираа 
спомените на деновите во да-
лечната 2006 година кога Тоше 
присуствуваше на едно наше 
Собрание на кое заедно со сите 

нас се фати на македонското 
оро, а нѐ почести и со неколку 
соло изведби „а капела“ на из-
ворни македонски народни пе-
сни.

За жал, лошата судбина го 
оттргна овој славеј од сите нас 
и нѐ остави да размислуваме со 
само едно прашање: „Зар мо-
раше навистина да биде токму 
така?“ Нека му е лесна македон-
ската земја за чија промоција 
направи многу во својот краток, 
но богат и исполнет живот.

Б. М.

К ако и секоја година, и оваа 
Македонската православна 

црковна општина „Св. Јоаким 
Осоговски“ од Пула достојно, со 
молитва за нашите најмили кои 
се покојни, ја одбележа Митров-
денската задушница. Парасто-
сот за покојните го предводеше 
парохискиот свештеник на МПЦ 
во Република Хрватска, протоје-
реј-ставрофор Кирко Велински, 
со кого и присутните верници од 
цела Истарска жупанија се мо-
леа. Во оваа пригода настапии 
црковниот хор „Св. Јован Куку-
зел“ од Виница, Р. Македонија.

Симбол на овој ден се пче-
ницата, лебот, виното и свеќата 
кои треба да ги донесе секое се-
мејство за своите покојни и да ги 
спомне нивните имиња. „Нека 

на шите најмили почиваат во 
мир“, сите присутни си спомну-
ва за нивниот покој со палење 
на свеќа. Ги кажуваа имињата 
со солзи во очите што не се меѓу 
нас, но со некој мир во душата 
што имаа можност далеку од 
гро бовите, кои се оставени во 
тат ковината, да можат и во да-
лечина да си спомнат и запалат 
свеќа.

М. З.
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„Корени, порти, портали, патишта и патокази“ во Сплит

К ако последна во низата на 
неколку чествувања во 
рамките на манифеста-

цијата „Денови на македонската 
култура – Денови на Св. Кирил 
и Методиј“ во Сплит, во про-
сториите на МКД „Македонија“ 
на 28 септември беше отворе-
на изложбата „Корени, порти, 
портали, патишта и патокази“ 
на која зедоа учество 62 ликов-
ни уметници од Р. Македонија 
и од дијаспората и тоа Дубрав-
ко Наумов од Торонто, Канада, 

Вероника Николова Суваге од 
Франција, Бојана Гријовска од 
Детроит, САД, Ирена Паскали 
од Келн, Германија, Искра Бе-
личанска од Словенија, Ромер 
Имами од Швајцарија и многу 
други. Големата група на автори 
од Република Македонија кои 
несебично ги покажаа свои те 
дела на Сплиќаните нема да ја 
на бројуваме поименично, бидеј-
ќи би ни требало многу повеќе 
простор од оној што го имаме на 
располагање.

Изложбата е отво-
рена во соработка на 
МКД „Македонија“ од 
Сплит, Домот на кул-
турата „Кочо Рацин“ 
од Скопје и Заедница-
та на Македонците во 
Р. Хрватска, а под по-
кровителство на прет-
ставникот на маке-
дон ското малцинство 
за Сплитско-далма-
тин ската жупанија, 
Ан гел Митревски, и 
Со ветот за национал-
ните малцинства на 
Република Хрватска.

По повод отвора-
њето на изложбата 
настапи хорот „Прија-
тели“ на МКД „Маке-
донија“, воведен збор 
кон манифестацијата 
даде претседателот на 
МКД „Македонија“, 

Ангел Митревски, а изложбата 
ја отвори Виолета Калиќ, исто-
ричарка на уметноста, куратор 
на изложбата, стручен соработ-
ник за визуелни уметности, ди-
зајн и архитектура при Домот 
на културата „Кочо Рацин“.

Оваа мултикултурна из-
ложба обединува разнородна 
тематика на група уметници, 
бројно академски сликари, гра-
фичари, скулптори, дизајнери, 
илустратори, архитекти, кои се 
претставени во повеќе ликов-
ни техники. Изложбата беше 
претставена во Дворецот Тра-
кошќан во декември 2016, потоа 
во Риека во текот на март годи-
нава. Во Сплит беше отворена 
до 19 октомври 2107 година.

Како што истакна авторка-
та на изложбата, нејзиното зна-
чење е многу големо од многу 
аспекти. Не само по бројноста 
на авторите, туку оваа излож-
ба здружува бројни ентитети и 
националности на една голема 
група уметници од повеќе гене-
рации, а која на еден специфи-
чен начин ја претставува голе-
мината на Република Македо-
нија.

Отворањето на изложбата 
бе ше медиумски покриено од 
„Сло бодна Далмација“ и снима-
на од Хрватската радио и теле-
визија за емисијата „Призма“.

Биљана Митревски
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За македонскиот јазик  O makedonskom jeziku

ПРИДАВКИ (АДЈЕКТИВИ)
(трет дел)

СТЕПЕНУВАЊЕ НА ПРИДАВКИТЕ

Описните придавки се изделуваат од сите дру-
ги видови придавки по тоа што со нив се из-
разува својство на предметот, кое може да 

биде застапено во помал или поголем степен (на 
пр., некој може да биде висок, некој да е уште пови-
сок, а некого да го сметаме за највисок), Кај другите 
придавки својството не може да биде помалку или 
повеќе застапено (на пр., чорапите можат да бидат 
волнени, детски, памучни, а исто така и големи, тен-
ки и сл., но не можат да бидат поволнени, подетски, 
попамучни или најволнени итн.).

Бидејќи описните придавки можат да изразат 
различен степен ни признакот, тие се степенуваат. 
Односните, бројните и заменските придавки не се 
степенуваат, затоа што со нив се изразува својство 
на предметот кое не можеме да го замислиме во по-
голем или но помал степен. По исклучок, може да се 
степенуваат и некои од овие придавки и ако се упо-
требени со преносно значење, на пр., тој ми е најсвој 
(=нај-близок).

Степенувањето на едно својство на предметот се 
прави врз осиова на споредба (компарација) на исто-
то својство кај други предмети. Описните придавки 
имаат две форми за степен: компаратив и суперла-
тив, наспрема кои е основната форма – позитивот, од 

кој се поаѓа при споредувањето. Компаративот под-
разбира споредба меѓу два предмета, групи, класи и 
сл., а се прави кога пред основната форма на придав-
ката ќе се употреби претставката по-: повисок, по-
високи; посилен, посилни. Суперлативот подразбира 
споредба на повеќе од два предмета, групи, класи. Тој 
се прави кога пред основната форма ќе ја употреби-
ме претставката нај-: највисок, највисоки; најсилен, 
најсилни.

Блиски до степенуваните форми на придавките се 
образувањата со при- и пре- (пристар, престар).

Освен описните придавки, во нашиот јазик се сте-
пенуваат и одделни прилози (долу, подолу, најдолу), 
како и некои именки блиски по значење до придав-
ките (јунак, појунак, најјунак; инаетчија, поинает-
чија најинаетчија). Еден вид степенување се среќа-
ва и кај неколку глаголи, спореди: по не чини, нај не 
може, нај не сака.

Определен степен на својство, освен со спореду-
вање преку формите на компаративот и суперла-
тивот, може да се искаже и на друг начин. Спореди: 
супермодерен, ултрадесен, хиперпродуктивен, јунак 
над јунаци итн.

Марија Георгиева-Петриќ  
судски преведувач за македонски јазик

(Според „Кратка македонска граматика“, 25 октомври 1944)

С о извесно задоцнување 
од технички причини, но 

сигурно не со помалку жал 
и тага, мораме да ги изве
стиме нашите сонародници 
дека на 12 јуни 2017 година 
по краткотрајно боледување 
нашата членка, Фросина 
Ма всар, ја изгуби својата 
нај голема битка – битката 
за својот живот.

Фросина Мавсар, роде
на Брковска на 28 ноември 
1937 година во Галичник, 
Западна Македонија, беше 
една од најпосебните лич
ности од нејзиното доаѓање 
во Сплит. Пред тоа го завр
шува своето дошколување 
од областа на медицинското 
сестринство во Белград, по 

што во 1963 година се вра
ботува во тогашната Воена 
болница во Сплит. За квали
тетот на нејзината стручна, 
а посебно и човечка грижа 
за секој пациент зборува и 
податокот дека набргу е по
ставена за главна медицин
ска сестра, што претставу
ваше големо признание за 
неа, нејзиното семејство, но 
мораме да признаеме и за 
нас Македонците од Сплит 
беше гордост да имаме „свој 
човек“ на таква функција.

Уште од првите денови 
на иницијативата за фор
мирањето на МКД „Маке
донија“, Фросина активно 
се вклучи во сите иниција
тиви и беше еден од осно

вачите на Друштвото. Во 
секое време од тогаш, па 
до крајот на својот живот, 
на секоја манифестација се 
чувствуваше нејзиното при
суство преку безброј пати 
подготвените галички спе
цијалитети, рас кажувањето 
на старите обичаи од Га
личник, а од секој збор се 
чувствуваше посебно гор
доста на нејзиното потекло 
токму од Галичник.

Нашата тетка Фроси
на ќе ни остане засекогаш 
во одлично сеќавање, а на 
нејзината ќерка Ивана и на 
внуката Барбара ќе им ос
та не гордост што се потомки 
на една права Македонка.

Б. М.

Ин мемориам  In memoriam

МКД „Македонија“ остана без уште една личност од основачите
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Невидлива врата

Изложба на Благоја Маневски во Загреб 

Н а 18 септември 
2017 година во 

Друштвото на хрват-
ските книжевници во 
Загреб се одржа про-
моција на стихозбирка-
та Невидлива врата од 
хрватско-македонска-
та поетеса Љерка Тот 
Наумова. Збирката е во 
издание на Заедница-
та на Хрвати во Репу-
блика Македонија и на 

Хрватската матица на 
исе леници, финансиски 
помогната од Град Ско-
пје. Објавена е на хр-
ватски јазик и содржи 
три циклуси: Пријелаз 
према тишини, А како 
изгледа љубав? и Али 
смрт нема крај.

Претседателот на 
Дру штвото на хрват-
ските книжевници, ис-
торичар и книжевник 

проф. Ѓуро Видмаровиќ 
и потпретседателката 
на Друштвото, лите-
ратурна критичарка 
д-р Жељка Ловренчиќ 
ја промовираа стихо-
збирката, со наста-
нот модерираше Лада 
Жиго Шпаниќ, а сти-
хови читаше Сњежана 
Тројачанец. Авторката 
изрази благодарност до 
домаќините, до гости-
те, како и до соработ-
ниците на книгата, ре-
цензентите проф. Сања 
Вулиќ и Ѓуро Видмаро-
виќ, уредникот Ведран 
Искра и дизајнерот на 
корицата академскиот 
сликар Дубравко Нау-
мов. Дел од песните во 

книгата таа ѝ ги посве-
тила на нејзината нео-
дамна почината мајка, 
со која била особено 
блиска.

Љерка Тот Наумо-
ва е член на Друштвото 
на писателите на Маке-
донија и Друштвото на 
хрватските книжевни-
ци. Твори на македон-
ски и хрватски јазик. 
Поетеса, преведувач, 
уредник на списание-
то на ЗХРМ, Хрватска 
ријеч и член на Дирек-
цијата за култура и 
уметност на Град Ско-
пје. Невидлива врата 
е нејзина 17-та стихо-
збирка.

Е. П.

Во галеријата „Владимир Фи-
лаковац“ при Народниот 

уни верзитет Дубрава во Загреб, 
на 2 октомври беше отворена 
са мо стојна изложба цртежи на 
македонскиот академски сли-
кар Благоја Маневски, декан на 
Факултетот за ликовни умет-

ности од Скопје. Авторот изло-
жи серија цртежи во голем фор-
мат кои ја прикажуваат темна-
та визија на денешното време. 
Изложбата ја отвори Милан 
Бешлиќ, хрватски историчар 
на уметноста и ликовен крити-
чар, а меѓу присутните беше и 

Мачеј Качоровски, вршител на 
должноста при Амбасадата на 
РМ во РХ.

Благоја Маневски е роден 
1957 г. во Скопје. Магистрирал на 
ФЛУ и како сликар и професор 
активно учествува на македон-
ската и меѓународната ликов-
на сцена. Работи комбинирана 
техника на платно, молив, туш, 
масло и акрилик на хартија. 
Зад себе има многу самостојни 
изложби и учества на значајни 
групни изложби во Македонија 
и во светот. Добитник е на број-
ни награди, меѓу кои е и награ-
дата „11 Октомври“ за животно 
дело во областа на културата 
и уметноста за 2016 г. Освен со 
сликарство, се занимава и со 
цртеж, објект-арт, амбиентал-
арт, инсталација, фотографија 
итн. Член е на ДЛУМ.

 Е. П.
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Вкусовите на Македонија

Потребно е: 600 г бело 
сирење, 8 чешниња рен-
дан лук, 80 г путер, 20 г 
буковски пипер (буко-
вец), 40 мл млеко.

Подготовка: Сире-
ње то (или изварката) 
уба во се ситни да нема 
го леми парчиња. Ако ко-
ристите изварка, посо-
лете по вкус, инаку нема 

потреба. Се додаваат рен-
даниот лук и буковецот, 
убаво се меша. Се топи 
путерот на тивок оган и 
заедно со млекото се до-
дава на сирењето и се 
ме ша убаво да се добие 
хо могена смеса, како на-
маз. Се служи ладно, по 
можност со топло лепче.

Потребно е: 1 телешки ја-
зик или повеќе, 100 г оре-
ви, 2 лажици магдонос, 100 
г ориз, по потреба кисела 
павлака, сол, китка зелен 
за супа, 2-3 главици кро-
мид, 3-4 парчиња морко-
ви, дафинов лист, 5-6 чеш-
ниња лук и други зачини, 
400 дл бело вино, масло.

Подготовка: Јазикот 
се вари вообичаено околу 
2 до 3 часа, заедно со зе-
ленчукот. За тоа време се 
вари оризот и се подгот-
вува филот, толчен лук (2 
чешниња), толчени ореви, 
1 лажица масло и 2 ла-
жици магдонос. Може и 
мало лажиче павлака за 
да ги врзе. Кога јазикот е 
сварен, веднаш му се вади 

лушпата. Се прави отвор 
од двата краја и се полни. 
Потоа во тенџере ставете 
125 г масло да се згрее и 
спуштете го јазикот да се 
попржи од сите страни. По-
тоа додадете го кромидот 
исечен на резанки, морко-
вите исечени на тркалца, 
што претходно се вареа со 
јазикот, дафиновиот лист, 
лукот и сето тоа налејте го 
со виното. Варете додека 
не испари течноста. Из-
вадете го јазикот и серви-
рајте како ладно предја-
дење или комплетен оброк 
со варениот зеленчук или 
со посна мусака од ком-
пири и сирење. Вистински 
деликатес, декоративен, а 
превкусен.

Манастирско сирење

Кадаиф со бадеми

Телешки јазик со 
фил од ореви

Потребно е: 500 г ка даиф, 
1 л вода, 1 кг шеќер, 1 па-
кетче ванилин шеќер, 250 
г маргарин или путер, 150 
г сечкани бадеми, 80 г суво 
грозје, 1 лимон, 1 порто-
кал. Бадемите ги сечкаме 
ситно, лимонот и порто-
калот ги сечкаме на тенки 
кругчиња.

Подготовка: Од ка-
даи  фот правиме ролни по-
лнети со филот (бадеми и 
суво грозје) и ги редиме во 
плех. Потоа кадаифот го 
попрскуваме со растопен 
маргарин или путер и го 
печеме околу еден и пол до 
два часа во загреана рерна 

на 150 степени. Во тенџере 
ја ставаме потребната ко-
личина вода со шеќерот 
и ванилата. Ги додаваме 
и лимонот и портокалот. 
Шербетот го вариме 20 ми-
нути на тивок оган, сѐ до-
дека не добие жолта боја и 
додека не се згусти. Отка-
ко ќе ни се испече кадаи-
фот, го оставаме да се ола-
ди. Одозгора ги редиме ли-
монот и портокалот. Исто 
така и шербетот треба да 
се олади или да биде млак. 
Така треба бидејќи ако го 
полиете со топол шербет 
ќе се залепат конците.

М. Г.



о својата извонредна место
по ложба, раскошна природна 
уба вина, богата историја и ав

тен тична култура, гордо пркоси како 
временски мост што ја брише граница
та меѓу сонот и јавето. Таму пејзажот 
восхитува, а небото и планините ги га
лат сетилата и ја полнат душата со чуде
сии. Тоа е Крушево – место каде вре
мето застанува, а волшебната приказна 
почнува...

Мал, убав, типично планински град, 
сместен во срцето на западна Македо
нија и затскриен длабоко во пазувите 
на Бушева Планина, на надморска ви
сочина од 1350 м, поради што се смета 
за највисок град на Балканот. Идилич
ниот спој на урбана средина со вековни 
дрвја на густа букова, дабова и борова 
шума, додатно го красат бистрите води 
на Крушевското езеро. Привлечен е во 
сите периоди од годината, а особено во 

зимските месеци под дебелите наслаги 
на белата снежна покривка.

Специфичната староградска архи
тектура со амфитеатрална положба што 
личи на лепеза отворена кон североис
ток, на градот му дава посебен белег. 
Најживописна е чаршијата во средиште
то, составена од низа мали симпатични 
дуќани и кафулиња. Градските куќи со 
уредени фасади, балкони и дворови, те
сни те стрмни сокаци од камен и калдр
ма, скалите и кривулестите улици созда
ваат прекрасна панорама на градот.

Како еден од најстарите македонски 
градови, Крушево датира уште од 15. век, 
а својот развој го доживува во 18. век, 
благодарение на Мијаците и Власите 
кои биле познати и успешни градители, 
зографи, резбари, трговци и занаетчии. 
Оваа колевка на Илинденската епопеја 
и Крушевската република изобилува со 
музеи, културни знаменитости, стари 

сакрални објекти, галерии и споменици. 
Град опеан во многу народни песни, етно 
град на традицијата сочувана од забо
равот. Град што ја слави љубовта, род
на грутка на нашиот непрежален Тоше 
Проески и негово вечно почивалиште.

За авантуристите Крушево нуди се
каков вид на рекреација: планинарење 
и планински велосипедизам, спортски 
лов и риболов, параглајдерство, скијање 
и други зимски спортови. Или едно став
но, дојдете да одморите уживајќи во 
про шетките, во чистиот воздух, во ти
ши ната, во мирисот на смолата на зеле
ните борови, и секако, не заборавајте да 
пробате домашна пита, слатки целуфки 
и крушевски локум. Зашто има вистина 
во зборовите на еден познат патописец 
кој многу одамна рекол дека „оној што 
еднаш ќе го посети Крушево, бездруго 
ќе посака пак да престојува во него“.

Е. Петровска

Убавините на Македониjа Ljepote Makedonije

КРУШЕВО  
– ВРЕМЕНСКИ МОСТ МЕЃУ СОНОТ И ЈАВЕТО


