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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.

ЕХО НА ВРЕМЕТО

Агол на уредникот 
Urednikov kutak

„Д енови ли се денови, големи маки аргат
ски.“ Така пишуваше Коста Солев Рацин 
во неговата легендарна збирка песни 

„Бели Мугри“, за која пригодно се присетуваме 
на нејзиното печатење во Самобор, во далечната 
1939 година.

Но, што значат деновите за нас? Паметам 
дека за времето на моето детство и младоста, 
постоеја само неколку значајни денови, тие беа 
во времето на социјализмот – 25 мај, роденденот 
на Тито и 29 ноември – Денот на државноста на 
СФРЈ. Тогаш стававме титовки капи и црвени 
марами (Титови пионери), носевме униформи 
во училиште и, некако, бевме сите исти или пак, 
само така се чувствувавме. Имаше, исто така, 
уште по некој значаен датум, како што беа Нова 
година или Први мај.

Но, времињата се изменија. Денес секој ден 
е посветен на нешто па така имаме Ден на пла
нетата Земја, Ден на мајки, Ден на татковци, Ден 
на браќа, Ден на сестри, денови на разни роден
дени, на црвени панделки, денови на разни бор
би... И сѐ некако се сведува на тоа дека секој ден 
е некаков ден, посветен на нешто. И добро, си ги 
славиме и се потсетуваме на тие разни настани 
кои ни се помалку или повеќе значајни.

И во подготовката на овој број од Македон
ски глас зад нас останаа неколку денови, кои 
празнични, кои обични. Го симнавме и послед
ниот лист од календарот од 2017 година, ја про
славивме Нова година, потоа Бадник, Божиќ, па 
Василица и секој како што си слави. А претход
но беше одбележан и Денот на Заедницата на 
Македонците во РХ, кој беше во знакот на за
чувувањето на богатата македонска традиција и 
културното наследство, како и зачувувањето на 
македонскиот јазик, а беше понудена богата ле
пеза на содржини од страна на секциите на ма
кедонските културни друштва од Загреб, Осиек, 
Сплит, Пула, Риека и Задар, кои за бројните го
сти приредија вистинско уживање и дружење. Се 
сумираа резултатите и се искажа надеж за уште 
поуспешна 2018 година.

Милена Георгиевска
(m.georgievska@gmail.com)



В о организација на Сове
тот за националните мал
цинства на Република 

Хрватска во Новинарскиот дом 
во Загреб, на 24 ноември 2017 
г. се одржа Семинар за инте
рактивниот начин на пријаву
вање на програмите за култур
на автономија на националните 
малцинства преку интернет за 
2018 г. и праќањето на годиш
ните извештаи за остварување
то на програмите и трошење
то на средствата од државниот 
буџет на Република Хрватска 
за 2017 г.

Претседателот на Советот за 
националните малцинства на РХ, 

Александар Толнауер, се осврна 
на положбата на нацио налните 
малцинства и улогата на Сове
тот за националните малцинства 
на РХ во зачувувањето на дос
тигнатото ниво на заштита на 
националните малцинства и на 
Јавниот повик на здруженијата 
и установите на националните 
малцинства за пријава на про
грами за културна автономија 
за 2018 г. Потоа, Ивана Јакир, 
помошничка на министерот за 
финансии и главна државна 
ризничарка во Министерството 
за финансии, го презентираше 
начинот на водење на докумен
тација за наменско трошење на 
финансии од државниот буџет. 
Таа ги објасни сите стандардни 
обрасци кои ќе се применуваат 
за непрофитните организации, 
меѓу кои се и здруженијата на 
националните малцинства. Пред 
сѐ, тука се: Прорпот, правилник 
за си стем на финансиско упра
вување и контрола, како и изра
ботка на извршување на финан
сиски планови за непрофитни 
организации. 

Во продолжение на семи
нарот учесниците се запознаа 
со Фондацијата за развој на ци
вилното друштво и подготовка 
за следење на начинот на во
дењето на проекти од Европска
та унија кои ги презентираше 
Марио Бека, како и за развој на 
цивилното друштво преку ЕСФ 
со презентација на проекти кои 
се во тек или кои се планирани 
за 2018 г.

Семинарот заврши со преда
вањето на Тибор Варга, заменик 
раководител на Стручната служ
ба на Советот за националните 
малцинства на РХ, кој во своето 
излагање даде уште многу поја
снувања во врска со интерак
тивната пријава на програми за 
културната автономија на здру
женијата и установите на нацио
налните малцинства за 2018 г. и 
за интерактивните предавања на 
годишните извештаи на здруже
нијата и установите на нацио
налните малцинства за 2017 г.

Биљана Митревски

Актуелно

Актуелно4

Интерактивен начин на пријавување на програми
Одржан семинар за интерактивно пријавување на програми за културната автономија на здру-
женијата и установите на националните малцинства за 2018 г. и за интерактивните доставувања 
на годишните извештаи на здруженијата и установите на националните малцинства за 2017 г.



П ромоција на книгата Европ-
ски систем за заштита на пра-

вата на малцинствата (со посебен 
осврт на Европскиот совет и на 
Организацијата за сигурност и 
соработка со Европа), од автор
ката Нивес Мазур Кумриќ, беше 
одржана во големата сала на 
Школска книга во Загреб на 8 
декември 2017 година. Книгата 
ја претставија др Анте Жужул, 
претседател на Надзорниот од

бор на Школска книга, проф. 
др Звонимир Лауц од Правни
от факултет во Осиек, проф. др 
Весна ЦрниќГротиќ, декан на 
Правниот факултет во Риека и 
авторката. Претставувањето го 
водеше уредничката Сњежана 
Бакариќ Паличка. Книгата е 
прва публикација на хрватски 
јазик која хронолошки и темат
ски ја систематизира постоеч
ката европска правна регулати

ва на подрачјето на заштита на 
малцинствата.

Е. П.

Aktualno 5

 Aktualno

15 години од донесувањето на Уставниот 
закон за правата на националните малцинства
На одбележувањето на јубилејот беше посочена улогата на Уставниот закон во процесот на ин-
теграција на припадниците на националните малцинства во хрватското општество, но и во зачу-
вувањето на нивниот национален и културен идентитет, како и во штитењето на националните 

малцинства од гетоизација и асимилиција

Н а 11 декември 2017 
година во Хрват

скиот сабор, во органи
зација на Канцеларија
та за човечки права и 
права на националните 
малцинства при Влада
та на Република Хрват
ска и Советот за нацио
налните малцинства на 
Република Хрватска се 
одржа свечена седница 
по повод 15годишнина
та од донесувањето на 
Уставниот закон за 
пра вата на национал
ните малцинства. На 
овој свечен чин се со

браа неговите творци, 
претставници на поли
тичките, академските 
и верските заедници во 
РХ, вклучувајки ги и 
претстав ниците на ди
пломатскиот кор.

Свечената седни
ца ја водеа: мр Бранко 
Сочанац, претставник 
на претседателот на 
Вла  дата на РХ и в.д. ди
ректор на Канцелари
јата за човечки права и 
права на националните 
малцинства при Вла
дата на Република Хр
ватска, и Александар 

Тол науер, претседател 
на Советот за нацио
налните малцинства на 
Република Хрватска.

„Уставниот закон, 
од една страна, сигурно 
имаше голема улога во 
процесот на интегра
цијата на припадни
ците на националните 
малцинства во хрват
ското општество, но и, 
од друга страна, во за
чувувањето на нивниот 
национален и културен 
идентитет, како и во 
штитењето на нацио
налните малцинства од 
гетоизација и асимили
ција“, нагласи во своето 
обраќање Александар 
Толнауер.

Свои излагања на 
таа тема имаа и мр 
Бранко Сочанац, др 
Горан Граниќ, еден од 
авторите на Уставниот 
закон, Мате Арловиќ, 
судија на Уставниот 
суд на РХ, Звонко Ку
сиќ, претседател на Хр
ватската академија на 
наука и уметност, др 
Мате Граниќ, претстав

ник на претседателката 
на Република Хрват
ска, Колинда Грабар
Китаровиќ, др Фурио 
Радин, потпретседател 
на Хрватскиот сабор и 
претставник на претсе
дателот на Хрватскиот 
сабор.

Во вториот дел бе
ше направен осврт на 
досегашната примена 
на овој закон, достиг
нувањата и позитивна
та пракса во афирма
цијата на национални
те малцинства, анализа 
на спроведувањето на 
самиот Уставен закон и 
неговата перспектива. 
Во расправа се вклу
чија и членовите на 
Советот како претстав
ници на националните 
малцинства, претстав
ниците на надлежни
те тела на државната 
управа задолжени за 
спроведба на Уставниот 
закон, претставниците 
на здруженија и совети 
на националните мал
цинства.

Биљана Митревски

 Европски систем за заштита на малцинствата



Риека

Актуелно 

S tudij makedonskog jezika 
i književnosti započeo je 
na Pedagoškom fakultetu 

neg dje 1982. godine, u sklopu on
dašnjeg studijskog programa Ju
go slavenski jezici i književnosti. 
Bilo je to vrijeme stvaranja Odsje
ka, doba u kojem smo se mi u Ri
jeci pokušali izboriti za svoj stu
dij, imajući u vidu slične studije 
u Zagrebu, Zadru i Osijeku. Nije 
nam bilo lako, trebalo je stvoriti 
ili pronaći kadar za druge južno
slavenske književnosti, slovensku, 
srpsku, bosanskohercegovačku, 
ma kedonsku. Moj dolazak na Od
sjek inicirao je prof. Petar Kepe
ski1 svojom preporukom. U isto 
vrijeme svoj makedonistički put 
započinjali su Borislav Pavlovski 
(Zagreb), Zlatko Kramarić (Osi
jek) i ja, Goran Kalogjera u Rijeci.

Najupućeniji od nas u ma
kedonsku književnost bio je Bo
rislav Pavlovski, dotadašnji do

pisnik „Nove Makedonije“ iz 
Zagreba, dok smo Kramarić i ja 
startali sa znanjem koje nam je 
ostavio Petar Kepeski. Naši po
čeci u Rijeci vezani su za dr. Bo
rislava Pavlovskog, koji je prve 
dvije godine predavao makedon
ski jezik, dok sam se ja prihvatio 
makedonske književnosti. Meni 
osobno bio je to velik izazov, ali 
i čitateljsko iskustvo koje nikada 
nisam zažalio. 

Novi svijet
Bio je to ulazak u jedan novi 

svijet, novu književnost, dina
mičnu i interesantnu povijest, 
koju sam vrlo rado prigrlio. Na
kon dvije godine, pošto sam po
šteno savladao Gramatiku mog 
velikog učitelja Blaže Koneskog, 
prihvatio sam se posla predavati 
makedonski jezik, što mi, moram 
priznati, i nije bilo tako lako. Ali 
je išlo.2 Književnost je već bila 

nešto drugo, mnogo različitija od 
moje matične hrvatske, intere
santna, provokativna s temama i 
motivima, meni do tada stranim. 
Pohlepno sam doslovce čitao ma
kedonske autore, gutao svu mo
guću literaturu, profilirajući se 
u pristojnog makedonistu. Došlo 
je vrijeme i za doktorat, koji sam 
obranio pod mentorstvom Dragi 
Stefanije, makedonista sa Sveuči
lišta u Ljubljani i akademika Mi
roslava Šicela. Bio je to, bar mi se 
tako čini poslije Polenakovićevog, 
drugi makedonistički doktorat 
na jednom od hrvatskih sveuči
lišta.3 Sve nakon toga je povijest, 
sada već stara oko četrdeset godi
na, a to znači da makedonistika u 
Rijeci traje kontinuirano nekoli
ko desetaka godina, izuzmemo li 
ratno razdoblje, nakon kojeg smo 
mi u Rijeci, ali i ostali u Zagrebu, 
Splitu i Zadru, na moju veliku 
žalost, napustili makedonistiku 

6

Skopsko priznanje (Blagodarnica) 
riječkoj makedonistici

Priznanje (Blagodarnica) Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“, Sveučilištu u Rijeci dodijeljeno je 
prigodom pedesete obljetnice Seminara za makedonski jezik koji djeluje pri Sveučilištu „Sv. Kiril 
i Metodij“. Koristimo priliku čestitati Seminaru za makedonski jezik u Skopju njegovu pedesetu 
godišnjicu plodnog i afirmativnog djelovanja. Nadamo se nastavku ove izuzetno dobre suradnje 

Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Skopju

1 O tome sam detaljno pisao u svom tekstu Riječka makedonistika u knjizi Prilozi istraživanju makedon
ske povijesti književnosti, Sovremenost, Skopje, 2009, str. 128140.

2 Blaže Koneskog imao sam zadovoljstvo osobno upoznati u Gostivaru 1885. godine.
3 Haralampije Polenaković doktorirao je s tezom o aramunskim govorima na Sveučilištu u Zagrebu, ja s 

tezom Hrvatskomakedonske književne veze na Sveučilištu u Rijeci 1985.
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Rijeka

i vratili se isključivo kroatistici. 
No, rezultati djelovanja Katedre 
za makedonski jezik i književnost 
u Rijeci bilježe divnih desetak go
dina, na veliko zadovoljstvo mene 
osobno, ali i mojih studenata. 
Sa zadovoljstvom navodim rije
či jedne od sudionica tog razdo
blja, moje bivše studentice, danas 
dekanice Filozofskog fakulteta 
u Rijeci, dr. Ines Srdoč Konestra, 
koja je na promociji Monografije 
o Makedoncima u Primorskogo
ranskoj županiji, evocirala svoja 
intimna i pozitivna sjećanja na 
osamdesete, kada je kao studenti
ca prve generacije koja se po prvi 
put suočila s makedonistikom s 
velikim interesom i entuzijazmom 
sudjelovala na predavanjima i se
minarima iz makedonske knji
ževnosti i makedonskog jezika. U 
jednom od svojih tekstova naveo 
sam, a smatram i sada prigodnim 
ponoviti, da je interes studenata 
za makedonsku književnost bio 
izuzetno velik. 

Popularizacija 
makedonske 

književnosti i jezika
O tome svjedoče i brojne di

plomske radnje koje su naši stu
denti odabirali, želeći diplomirati 
na makedonskoj književnosti.4 Za 
mene, osobno, bilo je to najveće 
priznanje. Uzmemo li u obzir da 

smo mi u Rijeci od 1980. do po
četka domovinskog rata u Hr
vatskoj upisivali preko 150 stu
denata godišnje, onda s ponosom 
mogu konstatirati da je preko ti
suću studenata u Rijeci odslušalo 
kolegije makedonske književnosti 
i jezika. Mnogi od njih danas su 
moji kolege na našem Fakulte
tu, neki su postali vrsni novinari, 
radijski i TV voditelji, tako da su 
nam mediji, pogotovo meni, bili 
vrlo skloni, što je rezultiralo izu
zetnom popularnošću makedoni
stike na Sveučilištu u Rijeci i Pri
morskogoranskoj županiji.

Prestankom studija makedo
nistike u Rijeci u devedesetima, 
makedonistika se ne gasi. Slijede 
promocije brojnih makedonskih 
autora, radijske emisije, riječ
ki „Novi list“ trajno i korektno 
objavljuje makedonističke tek
stove na čemu se danas zahvalju
jem svim urednicima „Kulture“ 
„Novog lista“, od kojih su neki 
bili i moji bivši studenti i pristoj
no informirani o makedonskoj 
književnosti. Kao dekan Peda
goškog, a potom i Filozofskog fa
kulteta, nastojao sam koliko sam 
mogao održavati spomen na vri
jednosti makedonskih povijesnih 
obljetnica, autora i autorica, kao 
i aktualne makedonske književne 
produkcije. U tome mi je mnogo 
pomoglo uključivanje u rad MKD 
„Ilinden“, s kojim sam zadovo

ljavajuće pridonio popularizaciji 
makedonske književnosti i jezi
ka u vrijeme kada službeno više 
nisu postojali kao nastavni kole
giji. Znatno poboljšanje u našim 
odnosima i povezivanje s make
donskim znanstvenim institucija
ma i sveučilištima stupa na snagu 
mojim dolaskom na mjesto pro
rektora za nastavu Sveučilišta u 
Rijeci. Ondašnji rektor akademik 
Daniel Rukavina pokazivao je ve
lik senzibilitet prema Makedoniji, 
tako da smo za njegovog mandata 
napravili mnogo dobrih projeka
ta u obostranu korist. Krenuli su 
veliki projekti, potpisivanje Ugo-
vora s Institutom za makedonsku 
književnost. Uslijedio je dolazak 
dr. Jovanke Drugovac u Rijeku, 
s kojom smo potpisali Ugovor 
u suradnji. Kolegica Drugovac 
održala je prvo predavanje jed
nog makedonskog stručnjaka na 
našem Fakultetu, potom je došao 
akademik Ristovski, također kao 
predavač. Uslijedili su razgovori 
i realizacija našeg najpoznatijeg 
projekta međunarodnog make
donskog simpozija Hrvatsko-ma-
kedonske književne i jezične veze, 
od kojih imamo danas objavljena 
četiri Zbornika, dva na makedon
skom, dva na hrvatskom književ
nom jeziku, a u pripremi je peti, 
na hrvatskom jeziku, jer je sim
pozij održan u desetom mjesecu u 
Rijeci.

4 U knjizi Prilozi istraživanju makedonske povijesti književnosti (Riječka makedonistika) na stranicama 
131., 132. navodim sve diplomante s makedonskom temom.



Актуелно

Риека

Moram navesti i podatak da 
su svi makedonski veleposlanici u 
Hrvatskoj pokazivali velik interes 
za naš rad i sudjelovali u njemu. 
Posebno bih istaknuo g. Danča 
Markovskog, koji je tijekom svog 
mandata u Hrvatskoj jako mnogo 
učinio na našem zbližavanju i su
radnji. Isto tako, izuzetno važne 
ličnosti makedonske suvremene 
povijesti dale su svoj doprinos 
jačanju i afirmaciji makedonisti
ke u Rijeci. Pamtimo nezaborav
ne boravke prvog makedonskog 
predsjednika Kire Gligorova i 
njegovog govora u Rektoratu Sve
učilišta u Rijeci prigodom promo
cije njegove knjige Makedonija je 
sve što imamo.5

Najeksponiraniji 
Lektorat makedonskog 

jezika
Svjesni popularnosti make

donistike u Rijeci odlučili smo 
pokrenuti novi projekt, osnovati 
Lektorat makedonskog jezika pri 
Filozofskom fakultetu u Rijeci. 
Godine 2008. Filozofski fakul
tet pokreće proceduru osnivanja 
Lektorata za makedonski jezik i 
upućuje je Upravi za međunarod
nu suradnju, što je i prihvaćeno. 
Rektor Sveučilišta „Sv. Kiril i 
Metodij“ Gjorgi Martinovski ša
lje odluku o izboru dr. sc. Vasila 
Tocinovskog za prvog makedon
skog lektora u Rijeci, a Sveučili
šte u Rijeci 22. rujna iste godine 
šalje taj dopis Ministarstvu zna
nosti i tehnologije, koje 17. listo
pada 2008. godine šalje Sveuči
lištu u Rijeci potvrdu o Statusu 
stranog ugovornog lektora Vasila 
Tocinovskog u akademskoj godi
ni 2008/2009.

Dakle, Lektorat makedon-
skog jezika, koji svoje izvorište 
ima u Seminaru za makedonski 
jezik, započinje s radom 2008. 
godine. Dobar start Lektorata 
moramo zahvaliti dr. Vasilu Toci
novskom koji se s puno ljubavi, 
znanja i požrtvovanja posvetio 

animaciji studenata, nastojeći ih 
kroz kolegije Makedonski jezik 1, 
Makedonski jezik 2, Makedonska 
kultura i civilizacija te Makedon
ska književnost 19. i 20. stoljeća 
upoznati s temeljnim humani
stičkim, književnim, povijesnim i 
jezičnim vrednotama makedon
ske nacionalne baštine. Poseban 
doprinos „inauguraciji“ Lektora
ta, dao je svojim posjetom Rijeci 
ondašnji premjer Branko Crven-
kovski, koji je u svom govoru u 
Rektoratu naglasio važnost ovog 
događaja za Makedoniju ali i Hr
vatsku.6 Nakon odlaska profeso
ra Tocinovskog, koji je stvarno 
odradio velik posao na afirmaci
ji Lektorata, zamjenjuje ga Ana 
Azeska koja već četiri godine više 
nego uspješno nastavlja posao 
koji je započeo Tocinovski. Kao 
velik uspjeh Lektorata navodim 
pokazatelje koji ukazuju da da
nas imamo i studente koji slušaju 
kolegije Makedonski jezik 3 i 4, 
za što je neosporno zaslužna lek
torica Ana Azeska.

Lektorat ima, zahvaljujući 
financijskoj potpori Filozofskog 
fakulteta, i svoju izdavačku dje
latnost. Objavili smo monogra
fiju Makedonci u Primorskogo-
ranskoj županiji i Udžbenik za 

kolegij Makedonska kultura i ci
vilizacija, koji je na stranicama 
našeg Fakulteta u Eizdanju, ali 
se može dobiti i u tiskanoj formi. 
Ovim smo udžbenikom omogućili 
našim studentima svih studijskih 
grupa na Filozofskom fakultetu 
da se na hrvatskom jeziku upo
znaju s kulturnom i književnom 
baštinom jezika koji su odabrali 
kao izborni kolegij. S ponosom 
ističemo da smo jedan od najek
sponiranijih Lektorata makedon
skog jezika u našem okruženju i 
šire. Prema podacima koje posje
dujemo, broj polaznika Lektora
ta za makedonski jezik, kulturu 
i civilizaciju približava se brojci 
od 2000 polaznika. Zbog toga nas 
ne čudi Priznanje (Blagodarni-
ca) Sveučilišta „Sv. Kiril i Meto-
dij“, Sveučilištu u Rijeci prigodom 
pedesete obljetnice Seminara za 
makedonski jezik koji djeluje pri 
Sveučilištu „Sv. Kiril i Metodij“. 
Koristimo priliku čestitati Semi
naru za makedonski jezik u Sko
pju njegovu pedesetu godišnjicu 
plodnog i afirmativnog djelova
nja. Nadamo se nastavku ove izu
zetno dobre suradnje Sveučilišta 
u Rijeci i Sveučilišta u Skopju.

Prof. dr. Goran Kalogjera
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5 O tome vrlo detaljno pišem u Monografiji Makedonci u Primorskogoranskoj županiji, Filozofski fa
kul tet, Rijeka, 2016.2

6 Detaljnije o tome u Monografiji Makedonci u Primorskogoranskoj županiji, Filozofski fakultet, Rije
ka, 2016.



9Ин мемориам

N apustio nas je još jedan istaknuti član 
Zajednice Makedonaca u Republici Hr
vatskoj. To je Ognen Bojadžiski, profesor, 

novinar i publicist, jedan od osnivača Zajednice 
Makedonaca u Republici Hrvatskoj, njezin bivši 
predsjednik i prvi glavni i odgovorni urednik gla
sila „Makedonski glas“ iz Zagreba. Danas, 5. pro
sinca, napustila nas je jedna od najmarkantnijih 
ličnosti makedonske manjine u Hrvatskoj, osoba 
čije je ime povezano sa samim temeljima organi
ziranog djelovanja Makedonaca u Hrvatskoj, oso
ba koja je ostavila i dubok pečat u novinarskim 
krugovima, kao prvi dopisnik „Nove Makedoni
je“ iz Zagreba.

Svjedoci smo da se vizija Ognena Bojadži
skog o osnivanju glasila „Makedonski glas“, kao 
ključna osnova u arhiviranju važnih kronoloških 
podataka kao arhivski materijal pokazala pouz
dana tijekom sveg ovog razdoblja postojanja gla
sila od 1993. godine do danas, s preko 109 tiska
nih brojeva.

Kao što je sam Ognen govorio, osobito je po
nosan na ovo bogatstvo, pogotovo kada ne prođe 
niti jedan dan, a da se netko ne pozove na odre
đeni događaj, datum ili proslavu u vezi s djelova
njem hrvatskih Makedonaca, čiji je dio bio i sam 
Bojadžiski. Brojna predavanja i tribine, kao i na
slovni tekstovi, ali i tiskane knjige bile su potpi
sane njegovim imenom.

On i još nekoliko Makedonaca u Hrvatskoj, 
s velikim entuzijazmom zajedno su postavili te
melje i utrli put Zajednici Makedonaca u RH u 

respektabilno udruženje. Bojadžiski je bio uklju
čen i prošao je kroz sve faze njezine evolucije, kao 
i razvojne faze Republike Makedonije i Republi
ke Hrvatske. Osobit pečat ostavio je u izdavaštvu 
Makedonaca u RH, kao urednik reprinta „Bijela 
svitanja – Kočo Racin (1939–2009)“ i kao autor 
knjiga „Kronologija Ohridske Arhiepiskopije 1 i 
2“, „Prometeji makedonski“, „Krleža i Makedoni
ja“, „Makedonci u Hrvatskoj“ i „Sunčeva ponor
nica“.

Ognen Bojadžiski rođen je u Skopju, 1. pro
sinca 1945. godine. Djetinjstvo je proveo u Ohri
du, u Skopju je diplomirao na Sveučilištu „Sv. 
Kiril i Metodij“ kao profesor povijesti književ
nosti južnoslavenskih naroda, a u Ljubljani na 
poslijediplomskom studiju iz međunarodnih od
nosa na Fakultetu političkih znanosti, sociolo
gije i novinarstva. Objavljivao je tekstove, eseje, 
feljtone, u hrvatskim medijima i medijima bivšeg 
jugoslavenskog prostora, s temama iz povijesti 
makedonskog naroda i šire balkanske problema
tike. Od 1969. do 1974. g. bio je dopisnik za „Novu 
Makedoniju“, od 1975. do 1983. g. bio je dopisnik 
MRTa za Hrvatsku i Sloveniju, a pratio je i ma
njinsku problematiku u Austriji i Italiji.

Odlaskom Ognena, Zajednica Makedonaca u 
Republici Hrvatskoj dramatično je izgubila jed
noga od svojih najvećih korifeja. Pogreb je održan 
8. prosinca u Zagrebu.

Ogi, počivaj u miru!

 Od Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj
 i uredništva „Makedonski glas“

Ин мемориам  In memoriam

Napustio nas je jedan 
od osnivača Zajednice 

Makedonaca u Republici 
Hrvatskoj 

Ognen Bojadžiski
(1945–2017)



Господине Гогулеску, вие сте по-
чесен конзул на Македонија во 
градот Плоешти (регион Прахо-
ва). Дали очекувате дека нови-
от македонски политички ветер 
со бројни реформи и позитивни 
промени во политиката и еко-
номијата ќе го подобри Ва шиот 
ангажман како македонски 
конзул?

Заедно со новата реформска 
програма донесена од Владата на 
Зоран Заев, сигурно ќе има пози
тивни ефекти врз ма кедонската 
е кономска к лима, 
к ако и врз 
меѓународ ни
те односи на 
Ма кедонија. 
Но, би сакал 
да нагласам, 
во мојот ста
тус на 

почесен конзул на оваа земја во 
Романија, мојата вклученост и 
напорите во активноста што ја 
минувам се постојани низ вре
мето, и во сегашниот контекст, 
ќе направам сѐ од себе за да ги 
искористам новите можности, 
во корист на деловните заедни
ци на Македонија и Романија.

Дали сте оптимист во врска со 
македонската иднина во ЕУ? 
Македонија очекува искрена 
поддршка од Романија, која во 
2017 година прослави десетго-
дишно членство во ЕУ?

Последните декларации и 
акции на претставниците на ма
кедонската Влада во врска со 
отстранувањето на проблемите 
и ублажувањето на процесот на 
атхезија на ЕУ ми даваат при
чини да се надевам дека 2018 
година ќе биде година во која ќе 

се забележи важен напредок 
во оваа насока. Романија, 

која прослави 10 години 
од нејзината интегра
ција во ЕУ минатата 
година, од своја страна, 
ги доживеала борба
та за претходна атхе
зија и припадност, од 
пер спектива на пора
нешна источна европ
ска социјалистичка 
држа ва и сигурно ќе 
биде на страната на 
Ма кедонија во ова 
приказна наречена 
Ев ропска Унија.

Трговските 
односи во 

нагорен тренд

Како претседател 
на Трговско-инду-
стри ската комора на 

Прахова и почесен конзул на 
Македонија, дали гледате как-
ва било конкретна можност за 
економско следење и соработка 
помеѓу Македонија и Романија?

Во мојата секојдневна ак
тивност како претседател на Тр
говскоиндустриската комора на 
Прахова, една од најактивните 
стопански комори во Романија, 
како и во Македонскиот поче
сен конзулат, се потпирам на 
две начела кои секогаш донесоа 
одлични резултати: ефективна 
промоција и соработка. Почну
вајќи од бројните активности и 
настани организирани во врска 
со Македонија, отсекогаш сум 
се обидувал да ги искористам 
овие основи за да го искори
стам постоечкиот потенцијал 
за соработка, фокусирајќи се 
на полиња за кои јас идентифи
кував голем интерес во регио
нот Прахова; автомобилската 
индустрија, инфраструктурата, 
металургијата, нафтената и га
сната индустрија, текстилното 
производство, земјоделството, 
прехранбената индустрија, ви
наријата и лозарството и туриз
мот.

На национално ниво, била
тералната трговија меѓу две
те земји во текот на првите 
10 месе ци од минатата година 
дости гна скоро 300 милиони 
евра, што е за 15,6% повеќе 
отколку во 2016 година, па мо
жеме да за клу чиме дека била
тералните трговски односи до
живуваат нагорен тренд, што е 
охрабрувачки и стимулирање 
на реалноста за деловните луѓе 
во двете земји.

Дали одржувате редовни кон-
такти со македонската дијаспо-
ра во Прахова?

Врз основа на мојата актив
ност како почесен конзул, често 
сум во контакт со македонски 
граѓани во Романија (или ди
ректно, како и преку Амбасада
та на Македонија во Букурешт), 
почнувајќи од претставници на 
македонски компании до лич
ности од култура или македон
ски спортисти. Ја знам речиси 
целата македонска дијаспора 

Интервју

Интервју

Ефективна промоција и 
соработка е формула за успех
Аурелиан Гогулеску, претседател на Трговско-индустриската 
комора на Прахова и почесен македонски конзул во Републи-
ка Романија, во интервју за „Македонски глас“ говори за мож-
ностите што може да стори искористувајќи ја својата позиција 
во однос на продлабочување на соработката помеѓу Романија и 

Македонија, но и Хрватска
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во Романија; овие граѓани се и 
професионално и културно до
бро интегрирани во романско
то општество и со гордост ја 
претставуваат Македонија во 
нашата земја.

Понатаму, со формирањето 
на Здружението на збратимени 
градови на Балканот, се обидов
ме да создадеме посилна врска 
со македонската дијаспора, да 
развиеме меѓуинституционална 
соработка, да овозможиме по
добар трансфер на добри прак
тики и да ја поттикнеме три
латералната соработка во сите 
сектори – економски, културни 
и образовни.

Македонија, Романија и 
Хрватска

Неодамна бевте домаќин на ви-
сока делегација на невладината 
организација „Хрватско-маке-
донска тангента“, вклучувајќи ги 
и нивните членови, третиот хр-
ватски претседател Иво Јосипо-
виќ и поранешниот македонски 
амбасадор во Букурешт, Љупчо 
Арсовски. Дали сте задоволни со 
разновидните теми и мислења за 
тековните прашања поврзани со 
Македонија за кои сте разгова-
рале со „Тангентата“?

Чест и задоволство ни беше 
да бидеме домаќини на „Хрват
скомакедонската тангента“ во 
Прахова, на почетокот на ноем
ври 2017 година. По повод оваа 
посета на истакнати гости од 

Хрватска и Македонија, израбо
тивме професионална програма 
која вклучува посети на локал
ните власти, средби со градона
чалниците на два важни градови 
во регионот Прахова – Плоешти 
и Синаја, како и учеството на 
најзначајниот настан во Прахо
ва – доделувањето на Гала биз
нис награди. Дискусиите што се 
одржаа во оваа пригода ја соста
вија рамката за идна меѓуинсти
туционална соработка – поточ
но, соработката меѓу стопански
те комори, збратимувањето на 
градовите, како и културната и 
туристичката соработка.

Посебно ја ценам активно
ста на оваа организација, хр
ватскомакедонската танген
та, и верувам дека посетата во 
ноем ври 2017 година одигра од
лична улога за подобро меѓусеб
но знаење, во смисла на иден
тификување на можностите за 
трилатерална соработка помеѓу 
Хрватска, Македонија и Ро
манија. Понатаму, се надеваме 
дека потенцијалната посета на 
Хрватска во 2018 година ќе го 
реализира институционалното 
партнерство меѓу Стопанската 
комора на Прахова и „Хрват
скомакедонската тангента“.

Ве молам да ни кажете како 
дојдовте до позиција на почесен 
конзул на Република Македо-
нија во Плоешти? Кога ја за-
почнавте Вашата мисија во ова 
својство?

Одговарајќи на ова пра
шање, се враќам назад и сфаќам 
дека оваа година ќе помине 10 
години откако бев назначен по
чесен конзул на Република Ма
кедонија во Романија, во ноем
ври 2008 година. Можам да ка
жам дека работите се случија 
природно, ова назначување не 
беше „цел сама по себе“. Пред 
тоа бев вклучен во не само 
економски, туку и културни и 
спортски активности поврзани 
со Македонија. Активностите 
организирани од Трговскоин
дустриската комора на Прахова 
на кои присуствував а се одне
суваа на Македонија, пред на
значувањето во 2008 година, се 
случија по ред и на начин што 
природно ги решаваше рабо
тите. Освен тоа, тука беа луѓето 
што ги запознав, со кои сора
ботував во овие активности – и 
многу ги почитувам, а тоа се ам
басадорите на Република Маке
донија во Романија – Благој За
шов, Тихомир Илиевски, Љупчо 
Арсовски и Панде Лазаревски, 
кои се и продолжуваат да бидат 
одлични соработници и пријате
ли. Им благодарам на сите и са
кам да верувам дека, заедно со 
овие одлични професионалци и 
посебни луѓе, значително при
донесов за зајакнување на би
латералните односи меѓу Рома
нија и Република Македонија.

Милена Георгиевска

И, конечно, кога по-
следен пат сте ја посе-
тиле Македонија? Кои 
се Вашите впечатоци 
за таа земја?

Откако ја имам ти
тулата Почесен конзул, 
секоја година одам во 
Република Македонија, 
а последната посета 
ја реализирав во сеп
тември минатата годи
на. И покрај тоа што 
е мала земја, со насе
ление од малку повеќе 

од 2 милиони жители, 
Македонија – земја на 
планини и езера, со 
бајковит пејзаж, горди, 
вредни и добронамер
ни луѓе кои се решени 
да направат повеќе и 
подобро – ме освои. Ту
ристичкиот потенцијал 
на оваа земја е фанта
стичен, иако непознат 
за повеќето Романци, 
но кој се обидов да го 
промовирам сѐ повеќе 
и повеќе секој пат, па 
не случајно, секоја го

дина го поминувам дел 
од мојот летен одмор во 
прекрасниот Охрид.

Да заклучам, би 
сакал да ви се заблаго
дарам за можноста да 
бидам вклучен во ова 
интервју на страни
ците на „Македонски 
глас“ и им посакувам 
на читателите на по
четокот на новата го
дина да уживаат само 
убави работи и да би
дат опкружени само со 
прекрасни луѓе.

Македонија ме освои!
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Презентација на дел од богатото 
културно наследство

За Денот на Заедницата на Македонците во РХ, македонските културни друштва од Загреб, Сплит, 
Риека, Пула, Задар и Осиек понудија широка палета активности преку кои се обидуваат да го за-

чуваат својот национален идентитет надвор од границите на татковината

Д енот на Заедницата на Ма
кедонците во Ре публика 
Хрватска по прв пат оваа 

година се одржа во Сплит, на 25 
ноември 2017 г. Местото на одр
жувањето беше Мултимедијал
ниот културен центар Сплит – 
Дом на младите, а домаќин на 
настанот – македонското кул
турно друштво „Македонија“ од 
Сплит.

Иако приредбата беше за
кажана во 17 часот, автобусите 
со Македонците и Македонки
те од цела Република Хрват
ска почнаа да пристигнуваат и 
порано во Градот под Марјан. 
Сплит тој викенд беше центар 
на македонското национално 
малцинство во Република Хр
ватска.

Големиот амфитеатар на 
Домот на младите во Сплит по
чна да се полни веќе од 15 часот 
со учесниците на сите македон
ски културни друштва од цела 
Хрватска. А ги имаше нависти
на од секаде. Освен домаќините, 

МКД „Македонија“ од Сплит, 
при стигнаа МКД „Билјана“ од 
За дар, МКД „Илинден“ од Рие
ка, МКД „Св. Кирил и Методиј“ 
од Пула, МКД „Охридски би
сер“ од Загреб и МКД „Браќа 
Миладиновци“ од Осиек.

Песни, ора, носии и 
поезија

Веќе неколку минути пред 
17 часот амфитеатарот беше 
полн со љубопитни гледачи кои 
со нетрпение очекуваа да про
следат што овој пат ќе пону
дат Македонците во Хрватска 
во насока на презентирање на 
дел од богатото културно на
следство низ песни, ора, носии 
и поезија. По интонирањето на 
државните химни на Република 
Хрватска и Република Маке
донија, водителката ги поздра
ви присутните гости, меѓу кои 
беа и членот на Советот за на
ционалните малцинства на РХ, 
Ангел Митревски, почесниот 
претседател на Заедницата на 

Македонците во РХ, др Нико
ла Гроздановски – Коле, совет
никот за национални малцин
ства на Сплитскодалматинска
та жупанија, Марко Бекавац, 
претседателот на Одборот за 
на ционалните малцинства на 
Град Сплит, Тончи Блажевиќ, 
советничката за национални 
малцинства и верски заедници 
на Град Сплит, Марина Кузма
ниќ Петреш, претседателот на 
Координацијата на советите и 
претставниците на македонско
то национално малцинство за 
Р. Хрватска, Томе Апостолоски, 
претседателот на Заедницата 
на Македонците во Р. Хрватска, 
Илија Христодулов, како и број
ни други претставници на оста
натите национални малцинства 
во Град Сплит и Сплитскодал
матинската жупанија.

По кратките воведни и по
здравни говори на претседате
лот на ЗМРХ и неколкумината 
го сти, се помина на музичко
сценскиот настап на секциите 

МКД „Браќа Миладиновци“, ОсиекМКД „Билјана“, Задар МКД „Охридски бисер“, Загреб

Клинци мандолинци, СплитУченици од ОУ „Скалице“, СплитМКД „Македонија“, Сплит
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од културните друштва кои де
луваат во Заедницата на Ма
кедонците во РХ. Настапија: 
пејачката група „Македонија“ 
под водство на Олга Барбир, 
мешовитиот збор „Пријатели“ 
под водство на Вања Бамбуќ, 
„Клинцимандолинци“ под вод
ство на Ивана Кенк Калебиќ, 
професорка, фолклорната гру
па под водство на Блага Маса
чеси, учениците кои посету ваат 
настава на македонски јазик 
во ОУ „Скалице“, под водство 
на Милена Георгиевска, сите од 
Сплит.

Во ритамот на седум 
осмини и богата гастро 

понуда
Следни беа литературно 

драмската група „Записи со љу
бов“ и инструменталнопејач
ката група на МКД „Билјана“ 

од Задар. Фолклорната група 
„Танец Осиек“ под водство на 
Мирта Гало го претстави МКД 
„Браќа Миладиновци“ од О сиек. 
Македонците од Загреб, МКД 
„Охридски бисер“, се претста
вија со рециталот „Преместен 
камен“ од Никола Маџиров, 
а настапија и пејачката група 
„Моми бисерни“ и фолклорна
та група „Китка“ со сплет на 
македонски ора.

МКД „Св. Кирил и Методиј“ 
од Пула за оваа прилика имаше 
подготвено рецитал на поезија 
во изведба на Милена Златеска, 
со музичка придружба на Игор 
Јаневски на тапан, а во продол
жение се појавија и Драго Дра
гузет и Авелина Дамијањевиќ 
со стари напеви, по што следу
ваше настапот на Магдалена 
Златеска со Игор Јаневски.

Крајот беше резервиран за 
МКД „Илинден“ од Риека. Нив

ната пејачка група под водство 
на Ивона Дуноски Митев во 
придружба на музичката група 
под водство на Јуре Ручиќ из
ведоа сплет од македонски на
родни песни, а за крај нивната 
фолклорна група под водство 
на Марјан Митев ги крена сите 
Ма кедонци и Македонки на 
заед ничко оро на бината.

И за крај, секако заслужу
ва да се потенцираат сите вред
ни раце на нашите Македонци 
и Македонки, кои се потрудија 
да ја оправдаат поговорката: 
„Крајот делото го краси“. Крајот 
овој пат беше претставување на 
македонска гастро понуда во 
која некој помалку, а некој по
веќе, но сите доволно придоне
соа за да се потврдат Македон
ците и Македонките како добри 
домаќини, што навистина и се.

Биљана Митревски
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МКД „Охридски бисер“, Загреб

МКД „Илинден“, Риека

МКД „Св. Кирил и Методиј“, Пула

МКД „Илинден“, Риека

Македонска гастро понуда

Авелина и Драго, Пула

Заедничко оро за крај

МКД „Браќа Миладиновци“, Осиек



П очетокот го означија хим
ните и оддавањето почит 

со едноминутно молчење за 
неодамна починатите блиски 
соработници, Марија Георгие
ваПетриќ, Огнен Бојаџиски и 
Сњежана Тројачанец. Присутни 
гости на Собранието беа Невен 
Сукаровски, потпретседател на 
ЦУ МПЦО „Св. Злата Меглен
ска“ од Загреб, и Томе Апосто
лоски, претседател на Коорди
нацијата на советите и прет
став ниците на МНМ во РХ.

Со утврдувањето кворум, 
сед ницата продолжи по усвое
ниот дневен ред. Претседателот 
Илија Христодулов ги презен
тираше битните факти за вид

ливиот напредок во работата и 
активностите на ЗМРХ со бла
годарност до Владата на РХ која 
финансиски ги поддржува про
грамите, како и до сите соработ
ници кои придонесоа за нивното 
остварување. Сите планирани 
програми и проекти, манифе
стации и настани беа успешно 
реализирани, а соработката со 
Македонската амбасада во РХ, 
Советот за националните мал
цинства во РХ и Македонската 
православна црква во РХ беше 
на високо ниво. По Извештајот 
за работата и Годишниот фи
нансиски извештај за 2016 г., 
следеше поднесувањето на реба
лансот за Финансискиот план на 
приходи и расходи на ЗМРХ за 
2017 г., како и Планот и програ
мата за работа и Финансискиот 
план на приходи и расходи на 
ЗМРХ за 2018 г. Сите Извештаи 
и планови беа усвоени од деле
гатите на Собранието.

Потоа, Благој Штерјов бе
ше разрешен од членството на 
УО на ЗМРХ и од функцијата 
потпретседател на ЗМРХ, по
ради промените во раковод
ството на МКД „Охридски би
сер“ од Загреб. Воедно, Горан 
Коров, како нов претседател на 
Друштвото, беше именуван за 
член на УО на ЗМРХ и на функ
цијата потпретседател на ЗМРХ 
со мандат во траење до следното 
Изборно Собрание. Претседате
лот Христодулов му честиташе 
на новоизбраниот потпретсе
дател на ЗМРХ со желба за 
успешна работа, особено како 
млад човек кој со помош на со
ветите на другите членови ќе 
може да стекне сопствени ис
куства. Горан Коров се забла
годари и вети дека ќе работи во 
интерес на ЗМРХ, со меѓусебна 
соработка на сите членови.

Е. Петровска

Настани

Настани  Događaji
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Напредок во работата и активностите на ЗМРХ

МКД „Илинден“ во Сплит

Редовното Собрание на Заедницата на Македонците во РХ се одр-
жа на 16 декември 2017 година во нејзиното седиште во Загреб

О ваа година, иако по силно 
невреме, наоружани со од

лично расположение, песна и 
позитивна мисла, членовите на 
МКД „Илинден“ од Риека трг
наа во Сплит на прославата на 
Денот на Заедницата на Маке
донците во Република Хрват
ска.

Сите Македонци од цела 
Хрватска собрани во Мултиме
дијалниот културен центар во 
Сплит на 25 ноември 2017 годи
на ги прикажаа своите настапи 

подготвени со љубов кон тра
дицијата на Македонија. Така, 
меѓу сите македонски културни 
друштва во РХ, со свој настап 
се претстави и „Илинден“. Из
ведбата на песните „Илинден
ска“, „Има една земја“, „Давај 
ме мила мамо“, „Елено ќерко“ 
и „Малешевско оро“ ги кре
на присутните гости на нозе со 
силен аплауз. По успешно за
вршениот службен дел од ма
нифестацијата, следниот ден 
чле новите на МКД од Риека 

про шетаа низ улиците на ста
риот град во Сплит, посетувајќи 
ги Диоклецијановата палата и 
Прокуратива, но го посетија и 
Трогир, по што, повторно со ор
канска бура и снег, тргнаа назад 
во својата Риека.

Г. К.
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Рациновото дело ќе живее засекогаш
Беседа говореше големиот познавач на Кочо Рацин, проф. д-р Васил Тоциновски, откривајќи по 

некој нов детаљ за животот и делото на овој безвременски македонски поет

Т радицијата продолжува. 
И на Македонците и на 
Самоборците името и де

лото на Кочо Рацин им е посеб
но значајно. Секоја година кон 
крајот на ноември ги соединува. 
Заедно да чествуваат, заедно да 
го слават. И гордо да се присе
тат на далечната 1939 година.

Под покровителство на Со
ветот за националните малцин
ства на Република Хрватска и 
Самоборскиот музеј, годинава, 
по повод 78годишнината од пе
чатењето на Рациновата стихо
збирка „Бели мугри“, Заедница
та на Македонците во Републи
ка Хрватска и МКД „Охридски 
бисер“ од Загреб, на 26 ноември 
во Самобор ја одржаа култур
ната манифестација Рацинов 
ден – Бели мугри. Програмата 
започна со полагање венци на 
Рациновата биста во паркот на 
Самоборскиот музеј при што 
присутните му оддадоа почит 

на основачот на македонскиот 
поет ски модернизам.

Меѓу присутните на мани
фестацијата беа претседателот 
на Градскиот совет на Град Са
мобор Миран Шоиќ и градска
та советничка Ирена Капор, 
Костадинка Велковска во име
то на градоначалникот на Град 
Загреб, Нада Зидар Богади, Ер
мила Позаиќ и Јитка Стања Бр
дар од Министерството за наука 
и образование на РХ, претсе
дателот на Советот на МНМ за 
Град Загреб, Томе Апостоло
ски, почесниот претседател на 
ЗМРХ, Никола Гроздановски, 
претседателот на МКД „Охрид
ски бисер“, Благој Штерјов и 
други.

Добредојде на гостите им 
посака историчарот и кустос 
Лука Казимовиќ во името на 
Самоборскиот музеј, каде про
должи програмата што ја во
деше Ивана Брезовец. Беседа 

говореше големиот познавач на 
Кочо Рацин, проф. др Васил То
циновски, откривајќи по некој 
нов детаљ за животот и делото 
на овој безвременски македон
ски поет.

Во музичкиот дел од про
грамата, присутните ги разгали 
пејачката група „Моми бисер
ни“ при Друштвото, која под 
водство на Сафиудин Алимоски 
исполни неколку македонски 
народни песни. Сепак, највеќе 
ги трогнаа Рациновите стихови 
што ги рецитираше членката 
на литературнодрамската гру
па „Ленка“, Елена Ристова. И 
така, додека „Ленка остави ко
шула тенка ленена, недовезена 
на разбој...“, и „... зората се зори, 
над карпа в крв се мие...“, Раци
новото дело ќе живее засеко
гаш, зашто „блазе, речи на ду
шата – има зошто душа да е!“

Елизабета Петровска

РАЦИНОВ ДЕН – БЕЛИ МУГРИ



16 Загреб

Загреб  

Историска, ликовна и книжевна вечер
Вкупно пет настани и вечери опфати проектот „Духот на Македонија во Хрватска“ кој се одржа 
во периодот од 12 октомври до 20 ноември 2017 година на неколку локации во Загреб. Покро-
вител на проектот беше Министерството за надворешни и европски работи на Р. Хрватска, а 

организатор МКД „Охридски бисер“ од Загреб

Д атумот 7 ноември беше 
резервиран за историска 
вечер која се одржа во са

лата на Трибина на Град Загреб. 
Тема на вечерта беше Македо-
нија и Хрватска од почетокот 
на 19 век до крајот на Првата 
светска војна. Настанот со уво
ден говор го отвори водителот 
на проектот и професор по исто
рија, Горан Коров. Потоа следеа 
интересни предавања на гости
те. Проф. др Наташа Котлар
Трајкова од скопскиот Институт 
за национална историја говоре
ше за Македонско-хрватските 
историски паралели во 19 век. 
Предавањето го посвети на тур
булентниот историски контекст 
на 19 век, чии прилики имаа го
лемо влијание врз современите 
земји Хрватска и Македонија.

На ова предавање се надо
врза и проф. др Лилјана Гу
шевска од истиот Институт, на 
тема Културни процеси во Ма-
кедонија и Хрватска во 19 век. 
Таа ги нагласи културните вр
ски и процеси кои ја обележаа 
Хрватска и Македонија во тој 
период осврнувајќи се на Ј. Ј. 
Штросмаер, браќата Милади
новци и други.

Настанот беше заокружен 
со предавањето на историчарот 
доц. др Игор Деспот од Загреб. 
Тој присутните ги запозна со 
Балканските војни: освојува-

ње и поделба на Македонија. 
Не говото предавање беше фо
кусирано на епохата на Бал
канските војни и Првата свет
ска војна. Модераторот доц. др 
Ведран Обуќина од Институтот 
за европски и глобализациски 
студии од Сплит го имаше за
вршниот збор на вечерта, која 
отвори полемика и општ инте
рес на присутните за темите на 
предавањата.

Етно носталгија
Самостојната изложба под 

назив Етно носталгија на др 
Никола Гроздановски – Коле 
беше отворена на 14 ноември 
во Галеријата „Звонимир“ на 
МОРХ во Загреб. Каракте
ристичниот ликовен ракопис на 
авторот, опусот кој опфаќа ши
рок распон на ликовен израз, 
во техника од нежниот акварел, 
графиката, до интензивното 
масло на платно, привлече го

лем број љубители на ликовна
та уметност.

На отворањето пригодна 
реч одржа водителот на Гале
ријата, Зоран Батушиќ, а Горан 
Коров ја прочита рецензијата 
на мр Бранка Хлевњак, про
фесор по историја на уметно ста. 
Беа изложени преку 60 дела, 
повеќето од нив со прекрасни 
македонски и хрватски пејзажи 
и мотиви. На крајот авторот из
рази благодарност до организа
торот и посетителите.

Никола Гроздановски – 
Ко ле е роден 1932 година во с. 
Штр бово, Преспа. Средно учи
лиште и Медицински факултет 
завршува во Скопје, а општа 
медицина специјализира во За
греб. Со сликање се занимава од 
средношколските денови. Из
ложува од 1957 година и досега 
има реализирано бројни само
стојни и групни изложби. Прв 
претседател е на Заедницата на 
Македонците во РХ и нејзин по
чесен доживотен претседател.

Македонско-хрватски 
книжевни врски

Последниот настан кој се 
одржа во рамките на проектот 
Духот на Македонија во Хр-
ватска беше насловен Маке-
донија и Хрватска – книжевни 
врски. На 20 ноември во сала
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Горан Коров нов претседател на МКД „Охридски бисер“
Честитки на новоизбраното раководство со желби за плодна и успешна работа

Н овиот претседател на 
Македонското култур
но друштво „Охридски 

бисер“ од Загреб, Горан Коров 
беше избран на 29 ноември 2017 
година во салата на здружение
то „Зелена акција“ каде се одр
жа редовното Изборно Собрание 
на МКД „Охридски бисер“. До
тогашниот претседател Благој 
Штерјов со воведно излагање ги 
поздрави присутните и се забла
годари на досегашната соработ
ка. Потоа беше избрано работно 
претседателство кое ја продол
жи работата на Собранието. Беа 
именувани членови на верифи
кационата и кандидационата 

комисија, записничар и заверу
вачи на записникот. По утврде
ниот кворум и усвоениот дне
вен ред, се поднесе Извештајот 
за работата на Друштвото за 
2016 година. Следеа Годишниот 
финансиски извештај за 2016 
година, ребалансот за Финан
сискиот план на приходи и рас
ходи на Друштвото за 2017 го
дина, Планот и програмата за 
работа и Финансискиот план на 
приходи и расходи на Друштво
то за 2018 година. По дискусија
та, извештаите и плановите беа 
усвоени од членовите.

Со разрешувањето на до
сегашното раководство на Дру

штвото, беше именувано ново. 
Покрај претседателот на Дру
штвото, за потпретседател име
нувана е Виолета Штерјова. За 
членови на УО именувани се Го
ран Коров, Виолета Штерјова, 
Антонела Галиќ, Марјан Гигов
ски, Јасна Брчиќ, Ања Радеље
виќ и Елизабета Петровска. 
Име нуваните членови се забла
годарија за довербата, па Из
борното собрание на Друштвото 
заврши со честитки на новоиз
браното раководство и желби за 
плодна и успешна работа.

Е. П.
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та на Трибина на Град 
Загреб пред мноштво
то присутни проф. др 
Васил Тоциновски од 
Скопје одржа предава

ње на тема Рацин и ма-
кедонските народни 
песни. Тој зборуваше за 
посветеноста на Кочо 
Рацин кон сопствената 

поезија и за моќта на 
неговата инспирација 
која особено го облаго
родува неговото изра
зување.

Со книжевната ве
чер модерираше Тинка 
Барбутов Крстева, про
фесорка по македонски 
јазик и книжевност. 
Следеше мошне инте
ресното предавање За/
Три Ани и/или за хр-
ватско-македонските 
филмски врски на доц. 
др Ивица Баковиќ од 
Филозофскиот факул
тет од Загреб. Тоа беше 
пресек на филмските 
врски со фокус на спе
цифичниот филм Три 

Ани (1959) од хрват
скиот режисер Бран
ко Бауер, а во продук
ција на Вардар филм. 
Овој филм е еден од 
најистакнатите приме
ри на неореализмот во 
југословенскиот филм.

Кога ќе се резими
ра сѐ заедно, се намет
нува заклучокот дека 
реализацијата на овој 
културен проект на 
МКД „Охридски би
сер“ од Загреб, беше и 
повеќе од успешна, со 
квалитетен и креати
вен потенцијал и добри 
идеи за во иднина. 

Е. Петровска
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Сеќавања

Македонски легенди и преданија

Во галеријата „Курија“ 
во Музејот на Пригорје 
во Сесвете, на 3 ноем-
ври 2017 година беше 
отворена самостојна из-
ложба на еминентната 
македонска уметница 
Јана Манева-Чупоска, 
на словена „Сеќавања“, 
како продолжение на 
цик лусот „Портретирани 

сеќавања“

Ј ана МаневаЧупоска (1970), 
дипломирала сликарство на 

ФЛУ во Скопје, специјализира
ла во Париз, а постдипломски 
студии завршила на Високата 
школа за применета уметност 
во Прага и на ФЛУ во Ско
пје. Учествувала на повеќе са
мостојни и групни изложби во 
Македонија и Европа. Член е 
на ДЛУМ. Се занимава со пер
форманси, артвидео проекти, 
фотографија и моден дизајн, а 
работи како професор и декан 
на Факултетот за арт и дизајн 
при Европскиот универзитет во 
Скопје.

Изложбата ја отвори ди
ректорката Морена Желе, а 
авторката и нејзините дела ги 
претстави хрватската истори
чарка на уметност и куратор, 
Санда Станаќев Бајзек. Таа на
гласи дека ова невообичаено 
создавање, комбинација на ап
страктни уметнички цртежи со 
аматерски фотографии и рачно 
направени предмети, ги карак
теризира делата со кои автор
ката презентира спој на лична 
и општа меморија, митологија, 
минато.

Меѓу бројните посетители 
присуствуваа и Мачеј Качоров

ски, вршител на должноста при 
Амбасадата на РМ во РХ, Цвије
та Гријак од Градската канце
ларија за образование, култура 
и спорт на Град Загреб, Томе 
Апостолоски, претседател на 
Со ветот на МНМ за Град Загреб 
и други.

Изложбата, која беше отво
рена до 20 ноември, се реализи
ра со поддршка на Советот на 
македонското национално мал
цинство за Град Загреб, Амба
садата на РМ во РХ и на Мини
стерството за култура на РМ.

Е. Петровска

И здаваштвото на Советот на 
македонското национално 

малцинство за Град Загреб се 
збогати со уште една книга. Ма-
кедонски легенди и преданија 
е двојазична книга по избор на 
проф. др Васил Тоциновски, а 
во превод од македонски на хр
ватски јазик на доц. др Ивица 
Баковиќ од Филозофскиот фа
култет од Загреб.

Промоција се одржа на 22 
ноември 2017 година во салата 
на Трибина на Град Загреб. Со 
настанот модерираше Тинка 
Барбутов Крстева, професор
ка по македонски јазик и кни
жевност, а за книгата зборуваа 
проф. др Васил Тоциновски и 
доц. др Ивица Баковиќ. Содр
жината на книгата опфаќа де
вет македонски легенди и пре
данија во кои се проткаени 
историјата и традицијата на ма
кедонскиот народ. Тоа е дело со 

исклучителна и трајна вредност 
за македонската книжевност, а 
оригиналот досега има дожи
веано пет изданија. Тоциновски 
посочи дека книгата не е наме
нета само за деца, зашто е пи
шувана со стил разбирлив и за 
возрасната читателска публика. 
Делови од легендите читаа Ива 
Синти, Антонио Франчиќ, Ива 
Ќавар, Карла Шкрлец и Марга
рета Краљ, ученици од изборна
та настава по македонски јазик 
и култура од Првата гимназија 
во Загреб.

Промоцијата предизвика го
лем интерес кај присутните, меѓу 
кои беа Костадинка Велковска 
во името на градоначалникот 
на Град Загреб, Никола Гроз
дановски, почесен претседател 
на Заед ницата на Македонците 
во РХ, Лена Ѓапиќ, претставни
чка на македонското национал
но малцинство за Загрепската 
жупанија, Томе Апостолоски, 
претседател на Советот на МНМ 
за Град Загреб и други вљубени
ци во пишаниот збор.

Е. П.

Совет на МНМ за Град Загреб



19Zagreb

Пакетчиња и книги за вредните ученици

Весело на новогодишната прослава

Насмеаните лица на учениците беа доволни да се забележи колку малку е потребно за да се на-
прават среќни и радосни

С оветот на македонското на
ционално малцинство за 

Град Загреб и годинава пријат
но изненадување им приреди 
на учениците кои ја посетуваат 
изборната настава по македон
ски јазик и култура по моделот 
Ц во Загреб. Како новогодишна 
честитка со искрени желби за 
среќна и успешна 2018 година, 
на 2 декември средношколците 
од Првата гимназија во Загреб 
заедно со нивната наставничка 
Тинка Барбутов Крстева до
бија чоколади и по примерок 
од најновата книга во издание 

на Советот, Македонски леген
ди и преданија. Претседателот 
на Советот, Томе Апостолоски, 
притоа истакна дека овие пода
роци се мали, но се подарени од 
срце и со многу љубов, бидејќи 
учениците се наша гордост и за
служуваат многу повеќе.

На 8 и 9 декември нового
дишни пакетчиња и книги до
бија и најмладите ученици од 
ОУ „Аугуст Харамбашиќ“ и ОУ 
„Никола Тесла“. Насмеаните 
лица на учениците беа доволни 
да се забележи колку малку е по
требно за да се направат среќни 

и радосни. Тие со на ставничката 
Деспина Белчовска Велинска 
приредија изненадување и за 
членовите на претседателство
то на Советот. Во знак на благо
дарност сите заедно во еден глас 
ја испеаја песната Елко, елко, 
порасни уште две-три педи и 
ветија дека и наредната година 
по зимскиот распуст, вредно ќе 
учат, ќе ги слушаат своите ро
дители и наставници, и со нови 
сили и нови знаења ќе постиг
нуваат нови успеси.

Е. Петровска

З аврши и оваа 2017 година, 
пребогата со активности 

и културни настани. Советот 
на македонското национално 
малцинство за Град Загреб на 
16 декември организираше но
вогодишна прослава за своите 
членови на која присуствуваше 
и свештеникот на Македонска
та православна црква во РХ, 
протојерејставрофор Кирко 
Ве лински.

Ресторанот Македонски ме-
рак во Загреб беше прекрасно 
уреден и украсен со лампиони, 
светилки, балони и други ново
годишни украси, а музичката 
група Македонска душа со од
брани песни се погрижи за до
брото расположение и веселба 
кај присутните.

Претседателот на Советот, 
Томе Апостолоски, со пофалба 
за успешно реализираната го

дишна програма, на сите чле
нови им посака бериќетна Нова 
2018 година и здравјето, среќа
та и радоста да им бидат нивни 
сопатници во понатамошниот 
живот, со успех, како на личен, 
така и на деловен план. Среќни 
празници си посакаа и членови
те меѓу себе, со здравица, пе сна 
и традиционално македонско 
оро.

Е. П.

Vijeće MNM Grada Zagreba

ОУ „Аугуст Харамбашиќ“ ОУ „Никола Тесла“ Прва гимназија во Загреб
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Н а 11 ноември во 
про  сториите на 

МКД „Илинден“ се 
одр жа Етно изложба, 
културен настан на ма
кедонски ракотворби и 
гастрономски специја

литети. Многубројните 
гости беа воодушевени 
од прекрасните рако
творби и опојните ми
риси на вкусните ја
дења кои ги подготвија 
вредните домаќинки, 

членки на МКД „Илин
ден“.

Етно изложбата ја 
отворија членовите на 
музичката секција при 
МКД „Илинден“ со пе
сните „Илинденска“, 
„Ма  кедонско девојче“ 
и „Давај ме мила мамо“. 
По тоа настапија гости
те од КУД „Лантер
на“ – Краљевица и ан
самблот „Каљина“ од 
друштвото на Русини и 
Украинци од Риека.

На крајот на про
грамата со заедничка 
фо тографија и спонта

на заедничка изведба 
домаќините, гостите и 
сите присутни ја отпеаја 
„Битола мој роден град“ 
и во добро расположе
ние ги дегустираа под
готвените традиционал
ни специјалитети како 
што се крајшник, гра
шок со јагнешко месо, 
гравче тавче, боранија, 
подварок, ориз со пи
лешко, баклави, тулум
би, македонски колач, 
кифлички, ѓевречиња 
и уште многу други ја
дења и салати.

Гордана Квајо

С вечено отворање на 
Деновите на ма-

кедонската култура 
во Риека се одржа на 
9 ноември 2017 година 
во просториите на МКД 
„Илинден“. Со срдечни 
зборови за добредојде 
и со претставување на 
програмата на Денови-
те на македонската 
култура, присутните 
ги поздрави претседа
телката на Советот на 
македонското нацио
нално малцинство за 
При морскогоранската 
жу панија, Ивона Дуно
ски Митев.

Традиционално, 
ка ко и досега, Хрват
ското литературно дру
штво во рамките на 
Де сеттиот меѓународен 
фестивал Денови на 
пријателите на кни-
гата промовираше три 

книги со што започна 
манифестацијата Де-
нови на македонската 
култура. Фестивалот 
го водеше Валерио Ор
лиќ, уредник на самиот 
фестивал, кој најпрво 
ја претстави риечката 
поетеса Ана Дудиќ и 
нејзината збирка песни 
„Егзотика тебе и боја“, 
која со музичката под
лога на женскиот хор 
„Корезин“ од Краље
вица измами симпатии 
кај многубројната пуб
лика.

Со песната „Да те 
могу писмом звати“ 
во изведба на хорот 
на МКД „Илинден“ се 
најави промоција на 
задарскиот автор Анте 
Грегов Јурина и него
виот роман „Пилот из 
Јадрана“, а своја ре
цензија за делото дадоа 

Маја Грегл и Валерио 
Орлиќ.

На крајот на про
грамата беше претста
вен младиот таленти
ран македонски пи са
тел Сте фан Марков ски, 
воед но и овогодишна 
вр  ска помеѓу Хрват
ско то литературно дру
штво и МКД „Илинден“, 
со книгата „Смртта до
ле тува насмевната“ и 
збир ката песни „Сиво 
сјаат вселените“, за која 
е награден со призна

нието „Бели мугри“ за 
најдобро поетско ост
варување за 2016 годи
на. Авторот има добие
но и други награди. Со 
читање на своите песни 
и раскази, младиот ав
тор ја воодушеви пуб
ликата.

По официјалниот 
дел на програмата, ав
торите, промотерите, 
му зичарите и публика
та продолжија со дру
жење.

Риека

Риека

Македонска култура во Риека

Денови на пријателите 
на книгата

Етно изложба

За време на „Деновите на македонската култура“ во Риека, од 9 ноември до 15 декември 2017 
година, беа одржани бројни настани, како што се литературни, музички и филмски вечери, разни 

трибини, изложби и настапи на секциите на МКД „Илинден“ од Риека



Н а 17 ноември беше 
отворена филате ли

стичка изложба на ста
ри македонски разглед
ници на колекционерот 
Драгољуб Сиљаноски. 
Како и секогаш, хорот 
на МКД „Илинден“ го 
оз  начи почетокот на 
на  станот, а со пригодни 
зборови на присутните 
гости им се обрати пот
претседателката на Дру
штвото, Ивона Дуно ски 
Митев.

Авторот на излож
бата добитник е на на
градата Јохан Колхо
фер (Johann Kohlhoffer) 

за филантроп на годи
ната за Осиечкоба
рањ ската жупанија во 
из бор на Осиечката 
фон дација за развој на 
локалната заедница.

Драгољуб Сиљано
ски е награден за по
светеност и служење во 
заедницата и за други 
друштвени активности 
во 2013 година.

Живее во градот 
На шице, сопственик е 
на Фото студио и ак
ти вен член на МКД 
„Браќа Миладиновци“ 
во Осиек.

„Собирав разглед
ници и собрав огромен 
број, ја читав нивната 
содржина и дојдов на 
идеја дека би било до
бро да ги изложиме. 
Многу Хрвати биле во 
Македонија, младите 
луѓе служеле воен рок, 
а лекарите, инженери

те, техничарите, со по
високо образованите во 
Хрватска најчесто до
бивале државна служ
ба во Македонија“, рече 
Драгољуб Сиљаноски 
на отворањето на из
ложбата.

Гордана Квајо
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Стоп на насилството врз жената
Една од најемотивните вечери во рамките на „Деновите на ма-
кедонската култура“ беше манифестацијата „Стоп на насилство-
то врз жената“, која беше одржана во клубот на МКД „Илинден“ 

во Риека на 21 ноември

П о повод Меѓународниот ден 
на борба против насилство

то над жените, самиот проект 
беше проширен во 34 градови 
ширум регионот. Од Австрија 
до Бугарија, од Македонија до 
Словенија, од Црна Гора, преку 
Србија, Босна и Херцеговина, 
па до Хрватска.

Мала беше салата за да ги 
собере сите оние кои сакаа да 
ги чујат зборовите преточени 
во стихови на злоставувани
те жени, поетеси и поети. Со 
прекрасните звуци на виолина 
и гитара на Наташа Вељак и 
Слаѓана Чоловиќ започна ве
черта преполна со емоции, тага, 
бес и љубов.

Во името на МКД „Илин
ден“, во името на сите Маке
донци во град Риека и Примор
скогоранската жупанија, како 
и во името на МПЦО „Св. цар 
Константин и царица Елена“, 
присутните ги поздрави Ванѓа 
Калиќ, претседателката на Со
ветот на македонското нацио
нално малцинство за Град Рие
ка, потоа зборот му го препушти 
на Дамир Марас, кој заедно со 
Теа Жигман и во соработка со 
„Арт клуб“ и МКД „Илинден“ 
ја уреди и ја водеше манифеста
цијата.

Поздравни зборови упати 
Паола Боговиќ, потпретседа
телка на Здружението за заш
тита на семејствата, Душка Цар, 
психолог во истото Здружение, 
Денис Михелчиќ, претседател 
на „Арт клуб“ од Г. Котар, кој 
на МКД „Илинден“ подари две 
слики масло на платно со моти
ви од Г. Котар.

Во топлата атмосфера со 
потресни зборови и стихови 
се претставија поетесите кои и 

сами биле жртви на насилство, 
но и други поети кои се придру
жија со своите стихови во борба 
против насилството врз жената 
– Сандра Петрж, Дорис Баре
шиќ, Бисерка Вуковиќ, Маријан 
Лончариќ, Бруно Балас, Арон 
Баретиќ, Бисерка Спаиќ, Здрав
ка Мештровиќ, Алемка Брацо
дуро, Анѓа Јотановиќ, Сњежана 
Сенган, Сакиба Харчевиќ, Теа 
Жигман и Абдурахман Халило
виќ... Никој не остана рамноду
шен, секој збор, секој стих беше 
проследен со ракоплескање и 
солзи, како од публиката, така 
и од самите поети.

„Ниедна жена не треба да 
го премолчува насилството врз 
неа, кога секој гласно и јасно би 
проговорил дека е жртва, мо
жеби насилството би се намали
ло... Оваа вечер нека биде пот
тик ниту вашата сестра, мајка, 
ќерка, пријателка, никогаш по
веќе да не биде жртва на какво 
било насилство“ , посочи Ванѓа 
Калиќ.

Гордана Квајо

Македонија така далечна, 
а така блиска



Д одека небото се 
спушташе врз Рие

ка, а дождот немило
срдно паѓаше и ги мие
ше улиците на градот, 
во петокот на 8 декем
ври 2017, носталгични 
звуци на хармоника 
и гитара одѕвонуваа 
од преполната сала на 
МКД „Илинден“, каде 
се собраа многубројни
те љубители на ритамот 
и музиката на топлиот 
југ.

Членовите од пе
јачката група на МКД 
„Илинден“ имаа одбра
но „своја“ песна, некоја 
позната, а и некоја по

малку заборавена, но 
секоја отпеана на свој 
начин. Настапија Алек
сандра Пилчиќ – Не ка-
жувај либе добра ноќ, 
Гордана Квајо – Три го-
дини станаа, Наталија 
Лековска – Наше име 
е Македонија, Здра
ве Зафиров – Девојче 
тенко високо, Нади
ца Ша левска – Птицо 
малечка, Је  лена Коса
новиќ и Лео на Шалев
ска – Ој де војче девој-
че, Данијела Штанфел 
– Прстен ми падна, 
Ју ре Ружиќ – Градел 
Илија манастир, Маг
да Динова – Филка мо-

ма, Леона Ша левска 
– Свирете ја зајди, зај-
ди, Миодраг Шалевски 
– Налеј, налеј, налеј, 
Ивона Дуноски Митев 
– Судбо моја, судбино, 
Ева и Тереза Колариќ 
– Зурли трештат на 
сред село.

И не беше воопшто 
важно дали некој тон 
беше погрешен, дали од 
трема или возбуда, ва
жно е дека се пееше од 
душа, со љубов за Ма
кедонија, со љубов за 
својот роден крај, љу
бов кон традицијата.

22 Риека 

Денови на македонскиот филм

Вечер на македонска песна

Детска радост

М еѓу последните манифе
стации на Деновите на 

Македонската култура беше 
и проекцијата на македон
скиот филм „Балканкан“ на 
македонскиот режисер Дарко 
Ми тевски, која се одржа на 29 
ноем ври 2017 година во просто
рот на МКД „Илинден“.

Вовед во настанот имаше 
професорката Ана Азеска, лек
тор по македонски јазик на Фи
лозофскиот факултет во Риека, 

запознавајќи ги присутните, 
меѓу кои и студентите од Кате
драта по македонски јазик, на 
кои воедно ова им беше и те
ренска настава, за историјата 
на македонскиот филм, почну
вајќи од великаните на филм
ската уметност браќата Мана
ки, па сѐ до денес.

„Балканкан“ е еден од 
најгледаните македонски фил
мови на сите времиња, со освое
на посебна награда за филмови 

од поранешна Југославија на 
Мо товунскиот фестивал.

Ж агор од детски 
гласови се слушаа 

на ул. Матачиќева 5 во 
Риека на 15 декември 
2017 година, кога МКД 

„Илинден“ во соработ
ка со Советите на ма
кедонското национално 
малцинство за ПГЖ и 
за Град Риека органи

зираа поделба на па
кетчиња за најмладите, 
како една од послед
ните манифестации во 
рамките на Деновите на 
македонската култура.

Многу деца со свои
те родители, баби и де
довци радосно ја следеа 
приредбата што ја под
готвија децата кои учат 
македонски јазик во 
ОУ „Центар“ под вод
ство на наставничката 
Наталија Лековска и 
Инес Божиновски. Во 
приредбата учествуваа 

и гостите, децата од ОУ 
„Срдочи“ и ОУ „Нико
ла Тесла“ од Риека.

Највозбудлив мо
мент вечерта беше доа
ѓањето на Св. Никола 
кој ги подели подароци
те на веселите разигра
ни деца. Посебна благо
дарност беше упатена 
до Советот за нацио
налните малцинства на 
Р. Хрватска, ПГЖ и 
Град Риека, како и на 
Марина Бојиќ и Ванѓа 
Калиќ.

Гордана Квајо

Риека  



З авршната свечена 
седница на МКД 

„Илинден“ се одржа 
на 21 декември 2017 
година. Претседателот 
на Друштвото, Илија 
Христодулов, направи 
осврт на успешното ра
ботење на Друштвото 
со благодарност до сите 
членови кои придоне
суваат за тоа.

Навистина оваа 
2017 година беше про
следена со многу ак
тивности и настапи на 

вредните Илинденци 
кои ги предводи неу
морната Ивона Дуно
ски Митев, потпретсе
дателка на Друштвото.

Со честитки и ис
крени желби за пона
тамошно успешно ра
ботење, членовите на
здравија, се почестија 
и го завршија службе
ниот дел на седницата 
со дружење и, како што 
е редот, со песна и оро.

Г. К.
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Македонска вечер во Опатија

Успешна година за МКД „Илинден“

Фолклорна смотра

В о прекрасната сала 
на хотелот „Ројал“ 

во Опатија на 2 декем
ври 2017 година, тра
диционално по 26ти 
пат се одржа Македон-
ската вечер, со песни, 
ора и многу позитивна 
енергија – се случи Ма
кедонија во мало.

Вредните членови 
на МКД „Илинден“ во 
традиционални носии, 
со леб, сол и ракија 
уште од самиот влез, 
насмевнати ги дочеку
ваа гостите во преуба
виот амбиент. Програ
мата започна со краток 
настап на пејачката 
и фолклорната група 
на МКД „Илинден“ со 
својот оркестар, а потоа 

со пригодни зборови 
се обратија Мачеј Ка
чоровски, вршител на 
должноста во Амбаса
дата на Република Ма
кедонија во Република 
Хрватска, градоначал
никот на Опатија, Иво 
Дујмиќ, претседателот 
на Заедницата на Ма
кедонците во РХ и на 

МКД „Илинден“, Илија 
Христодулов, како и 
потпретседателката на 
Друштвото, Ивона Ду
носки Митев.

За целовечерното 
музичко уживање се 
погрижија неуморни
те Балканика Бенд со 
убавата и талентирана 
Валерија Јангеловска, 

а гастрономското ужи
вање што го приредија 
од хотелот „Ројал“ со 
прекрасната маса пре
полна со разни специја
литети, беше вистинско 
доживување за секое 
непце.

Вечерта кулмини
раше со богатата ло
тарија благодарејќи на 
донаторите: златарни
ците Тони и Фредерико 
од Опатија, Кроација 
Ерлајнс, Емилио фешн 
шоп – Опатија, Арс 
Ателје Цетиња, Диокса 
Опатија, ресторан Ло
ворка, Рустика, Пано
рама Рустика, Фитнес 
центар Снетч и многу 
други.

Гордана Квајо

Н а покана од драги
те пријатели КУД 

„Лантерна“ од Краље
вица, кои беа гости на 
Етно изложбата на Ма
кедонското културно 
друштво „Илинден“ од 
Риека, беше прифатено 
возвратно гостување. 
Така, фолклорната и 
пејачката секција при 
МКД „Илинден“ заед
но со оркестарот беа 

дел од манифестација
та „1. smotre folklora za 
Mikuljnu“.

Смотрата се одржа 
во Домот на култура и 
спорт во Краљевица на 
9 декември 2017 година, 
а покрај гостите од МКД 
„Илинден“, учествуваа 
и ХКУД „Поцулица“ – 
Ле тованиќ, КУД „Св. 
Ан тун“ – Задобарје, 
КУД „Звир“ – Јелење, 

„Ма тица Словачка“ – 
Рие ка и, секако, дома ќи
ни те КУД „Лантерна“ – 
Краљевица. Присутните 

имаа можност да ужи
ваат во прекрасните на
стапи на друштвата.

Г. К.

 Rijeka



Н а 18 октомври 2017 
година во КС „Ват

рослав Лисински“ пре
красен концерт одр
жаа женскиот вокален 
етно состав Езерки 
и оркестарот 7/8 при 
Хрватскомакедонско
то друштво од Загреб. 
Пред концертот беше 
прикажан документар
ниот филм Лудуваме за 
Македонија, создаден 
во копродукција со Хр
ватскомакедонското 
дру штво и Бис Мелиор 
про дукција, и во режија 
и сценарио на Антонија 
Крен и Бруно Урлиќ.

Езерки и 7/8 пов
торно покажаа зошто 
го носат епитетот чу
вари на македонската 
музика. Со концертот 
го промовираа својот 

прв The best off компи
лациски албум, кој го 
носи истиот назив како 
и филмот, Лудуваме за 
Македонија. Преубави
те народни песни изве
дени во аранжман на 
уметничкиот водител, 
Бруно Урлиќ, одново 
ус пеаја да ги разнежат 
и да ги стоплат срцата 
на сите присутни, меѓу 
кои беа и бројни Маке
донци од Загреб и Хр
ватска.

Особено пленеа со
ло настапите на Лилја
на Преволшек со пес
ната По друм одам мај-
че и на Тајана Глухак 
со легендарната Зајди, 
зајди јасно сонце, а ин
струменталот Калајџи-
ско оро и виртуозноста 
на оркестарот потпол

но ја остави публика
та без здив. Очекувано 
еуфорична атмосфера, 
концерт полн со емо
ции, на почетокот со 
Со маки сум се родил 
јас како потсетник на 
соработката со Тоше 
Проески и на крајот 
со Македонско девојче, 

која спонтано ја дигна 
публиката на нозе да 
за игра оро пред бината. 
Пре убаво! Езерки и 7/8 
докажаа дека лудуваат 
за Македонија, но таа 
ве чер загрепската пуб
лика дефинитивно лу
дуваше по нив!

Е. Петровска

24 Загреб

Лудуваме за Македонија

Хуманитарен Божиќен саем

Н а 3 декември 2017 
година загрепчани

те имаа прилика да го 
посетат традиционал
ниот хуманитарен 24. 
Божиќен саем. Органи
затор на овој саем е Ин
тернационалниот клуб 
на жени – Загреб, а се 
одржа на Загрепскиот 
велесаем. На бројните 

штандови уредени од 
хрватските амбасади, 
за симболични цени 
мо жеа да се набават 
традиционални произ
води и специјалитети, 
а на централната бина 
беше претставена мул
тимедијална програма 
на различни култури.

Како и секоја годи
на, еден од најпосетени
те штандови на саемот 
беше македонскиот, за 
кој Амбасадата на РМ 
во РХ обезбеди дона
ции: вино од винарии
те Тиквеш, Езимит, 
Дудин, Бовин и Попова 
кула, мастика од Вру-
так, пиво од Скопска 
и Прилепска пивара, 
негазирана и газирана 
вода и сокови од Пели-
стерка, разни кекси и 
слатки од Витаминка, 
Свислион и Макпро-
грес, ајвар и малиџано 
од Мамас, наполитан
ки, феферони, кечап, 
ај вар и кисели кра ста
вички од Тинекс, за
куска од лути и благи 
пиперки од Гурмано, 
здрава храна од Вита-
лиа, турли тава и тавче 
гравче од ресторанот 
Македонски мерак од 
Загреб, торти од слат

карницата Загреб од 
За греб, козметика од 
Ал калоид, ракотворби 
и сувенири од Агенс и 
книги и списанија Ма-
кедонски глас од Заед
ницата на Македонците 
во РХ.

Штандот на маке
донската амбасада од 
продадените произво
ди успеа да собере 
9.051,50 куни, односно 
1.207 евра. Средства
та беа донирани на ус
тановите: „Рето Цен-
тар“ – рехабилитација 
на зависници од дрога 
и алкохол, Центар за 
во спитување и обра
зо вание „Винко Бек“ 
– об ра зование за сле
пи, „PT LiPa“ – грижа 
за луѓе кои страдаат од 
Алцхајмерова болест и 
„Sve za Nju“ – здруже
ние за помош на жени
те заболени од рак.

Е. П.

Загреб  Zagreb



Н а 14 ноември 2017 
година во просто

риите на МКД „Билја
на“ се одржа Вонредно 
собрание. Претседател
ката Мирјана Мајиќ ги 
поздрави присутните и 
го предложи днев ниот 
ред и објасни која е 
целта на ова Собрание, 
односно гласање за но
вите програми за 2018 
година. Една од точки
те беше посветена на 
годината пред крај, за 
програмите кои ги ис
полни МКД „Бил јана“ 
и успесите кои ги има
ше во о рганизацијата. 
Тука посебно беа спом
нати манифе ста ции
те „14. Денови на ма

ке донската култу ра“, 
„Творештво на ма ке
донски уметници во 
Хр ватска“ и „Меѓуна
роден ден на културни 
различности“. Програ
мите беа исполнети под 
покровителство на Со
ветот за националните 
малцинства на РХ и во 
соработка со Заедни
цата на Македонците 
во РХ. Мирјана Мајиќ 
потенцираше дека ис
тите привлекоа голема 
посетеност на љубите
лите на македонската 
култура, но и претста
вниците на институци
ите од Задарската жу
панија и Градот Задар 
со кои МКД „Билјана“ 

има одлична соработ
ка. Сепак, ова Собра
ние беше посветено на 
предвидените програ
ми за 2018 година, меѓу 
предвидените мани
фестации секако се и 
гореспоменатите кои се 

покажаа како успешна 
формула за презенти
рање на македонската 
култура во сите неј
зини форми. Секоја од 
програмите беше едно
гласно прифатена.

Е. К. К.

И оваа година, на 17 декември 
МКД „Билјана“ приреди 

вистинско уживање за Маке
донците од Задарската жупа
нија, но и за останатите гости 
кои секоја година ја посетуваат 
оваа манифестација заради до
брата храна, одличната музика 
и прекрасното дружење.

Оваа година постоеше голем 
мотив за славење, а тоа беше 
осумнаесеттиот роденден на 
МКД „Билјана“. По тој повод, во 
ресторанот Фешта, претседа
телката на Друштвото, Мирја
на Мајиќ, им се заблагодари на 
присутните гости, на претстав
ниците на останатите нацио
нални малцинства во Задар, на 
потпретседателот на Советот 

за националните мал
цинства на РХ, Веселко 
Ќакиќ, како и на сите 
институции од Задарска 
жупанија со кои МКД 
„Билјана“ има одлична 
соработка долги години 

и без чија помош многу од ма
нифестациите не би можеле да 
се одржат. Поздрави и честитки 
за успешното долгогодишно де
лување упати и Веселко Ќакиќ 
со надеж за успешна соработка 
и во идниот период.

Во склоп на вечерта, ре
цитации на свои поезии имаа 
Мирјана Мајиќ и задарската 
поетеса Николина Мојиќ, која 
за оваа прилика се претстави 
со свои стихови на македонски 
јазик. За забавниот дел од ве
черта се погрижи Олга Барбир 
од Сплит, која со сплет од маке
донски и далматински народни 
и забавни песни создаде атмо
сфера за паметење. Скоро ни
кој од присутните не можеше да 

одолее на ритамот што ечеше во 
ресторанот. Се заиграа некои од 
најпознатите македонски ора.

За гастрономското ужи
вање, пак, беше заслужен Дра
ган Јакимовски и неговиот тим 
кој долги години се грижи за 
фините вкусови на ваквите ма
нифестации. Тој повторно воо
душеви со подготовката на ма
кедонското тавче гравче, разни
те македонски салати, печење, а 
секако за крај на вечерата беа 
послужени неизбежните маке
донски колачи кои се добро по
знати меѓу гостите и не оставаат 
никого рамнодушен.

Вечерта беше организирана 
под покровителство на Советот 
за националните малцинства во 
Република Хрватска, а Мирја
на Мајиќ задоволна со самата 
организација и одличната ат
мосфера вети ново дружење за 
следната година.

Елена Кипровска Кнежиќ

Успешна формула за презентирање на македонската култура

Вечер на песни, поезија и фолклор

25Задар

Задар  Zadar

Еден од најпосетуваните настани во организација на 
МКД „Билјана“ е „Македонската вечер“, како дел од 
програмата „Денови на македонската култура“, одржан 

во светло на 18. роденден на МКД „Билјана“
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Распеани бранувања на Драва

Творештво на македонски уметници во Хрватска

На 2 декември 2017 годи
на МКД „Браќа Миладиновци“ 
оствари гостување кај нивните 
пријатели од КУД „Русини“ од 
Осиек. 

Тринаесеттата манифеста
ција „Дравски бранови“ оваа 
го дина беше распеана: шест 
ру сински пејачки групи од 
Осиек, Вуковар, Миклушевци, 

Петровци, Винковци и Загреб 
на стапија со своите песни и ги 
претставија традициите на Ру
сините од овие подрачја. Меѓу 
нив беа две секции на МКД 
„Браќа Миладоновци“: пејачка
та „Вардарки“ и инструментал
ната „Т’га за југ“ кои настапија 
со сплет македонски песни.

Ј. Т.

МКД „Билјана“ во сорабо тка 
со Заедницата на Маке

донците во Република Хрватска 
на 4 декември ја организираше 
манифестацијата „Творештво на 
македонски уметници во Хрват
ска“ во Научната библиотека во 
Задар. Улогата на водителки на 
манифестацијата ја имаа Клау
дија Милин и Сунчица Голубиќ.

Оваа година манифестаци
јата беше посветена на рачните 
изработки на етно работилница
та Ѓерѓев на секцијата на МКД 
„Билјана“. Членовите на оваа 
секција ги изложија своите тру
дови кои вредно ги изработу ваат 
преку целата година на заед
нички средби во просториите 
на Друштвото. Овогодинешната 
манифестација беше посебна по 
убавите соработки кои ги оства
ри со докторката Инес Јурин, 
која беше гостин излагач и се 

претстави со својата 
збирка на уметнички 
слики „Љубов“, како 
и со Здружението за 
Даунов синдром на 
Задарската жупанија, 
кое ја претстави своја
та колекција на пре
красни рачни изра
ботки. Меѓу мноштво
то на изложени дела 
можеа да се видат раз
ни македонски етно мотиви, ли
ковни изработки, ангели, слики 
со главен мотив на природа и 
друго. Настанот привлече голем 
број на посетители кои уживаа 
во уметничките дела.

За добрата атмосфера се 
по грижија и инструментал
нопејачката секција на МКД 
„Бил јана“ која се претстави со 
ма кедонски традиционални пе
сни, како и гостите од КУД „Св. 

До нат“ Задар, кои се претста
вија со традиционални танци во 
народни носии. Оние кои ја зао
кружија приказната беа задар
ските поети кои читаа по некол
ку свои поезии и придонесоа во 
славењето на уметноста.

Настанот беше организиран 
под покровителство на Советот 
за националните малцинства на 
Република Хрватска.

Е. К. К.

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!

Културни манифестации  Kulturne manifestacije
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Претставено културното творештво на малцинствата

„Етно носталгија“ од Никола Гроздановски во Сплит

Одбележан Меѓународниот ден на човекови права и Смотра на културното творештво на нацио-
налните малцинства на Град Сплит и Сплитско-далматинската жупанија

И оваа година националните 
малцинства на Град Сплит 

и Сплитскодалматинската жу
панија го прославија 10 декем
ври – Меѓународниот ден на 
чо вековите права, со свечена 
ве чера во ресторанот Болеро 
во Сплит. Поздравниот говор го 
одржи потпретседателот на Со
ветот за националните малцин
ства на Република Хрватска, 
Веселко Ќакиќ. Во името на 
Град Сплит, присутните ги поз
драви претседателот на Одборот 
за националните малцинства на 
Град Сплит, Тончи Блажевиќ, а 
во името на Сплитскодалма
тинската жупанија, претстав
никот на жупанот Блаженко 
Бо бан, Виско Халадиќ.

За атмосферата и веселоста 
на целокупната вечер успешно 
одговори Олга Барбир, со свое
то дуо, со кое ги разгали срца
та на сите присутни од кое било 
национално малцинство.

Три дена подоцна, во голе
мата сала на офицерскиот дом 
на Хрватската војска, во „Лора“, 
веќе по осми пат се одржа Смо
тра на културното творештво 
на националните малцинства на 
Град Сплит и Сплитскодалма
тинската жупанија. По прв пат 
оваа година заедно настапија 
градските и жупаниските орга
низации на малцинствата, што 
придонесува за зголемување на 
нивното единство.

Оваа година на Смотрата 
настапија културните друштва 

на македонското, словенечкото, 
унгарското, српското, црногор
ското, руското, италијанското и 
бошњачкото национално мал
цинство со своите секции.

Честа да ја отворат оваа 
манифестација им припадна на 
„Клинцимандолинци“, кои де
луваат во рамките на македон
ското културно друштво „Маке
донија“, по што настапија пејач
ката група под водство на Олга 
Барбир и фолклорната група 
„Македонија“. Потоа настапија 
и секциите на останатите кул
турни друштва. Посебно топло 
беше проследен првиот настап 
на црногорската пејачка група 
на Националната заедница на 
Црногорците од Сплит.

Б. М.

Т радиционалната манифе
ста ција која секоја есен ве

ќе по седми пат се одржува под 
називот „Македонска култур
на есен во Сплит“, оваа годи
на малку задоцни, па можевме 
слободно да ја наречеме Маке-
донска културна доцна есен во 
Сплит.

Доцнењето беше од објек
тивни причини. Имено, излож
бата со која сакавме на нашите 
сограѓани во Сплит да го при
кажеме делото на почесниот 
претседател на Заедницата на 
Македонците во РХ, др Ни
кола Гроздановски – Коле, под 
наслов „Етно носталгија“ беше 
резервирана и поставена до 10 
декември во галеријата на Хр
ватската војска во Загреб.

Затоа дури на 12 декем
ври во присуство на авторот во 
просториите на македонското 

културно друштво „Македони
ја“ Сплит се постави неговата 
„Етно носталгија“, на чие отво
рање беше присутен и самиот 
автор, кој за оваа прилика до
патува од Загреб.

За жал, на самото отворање 
поради лошите временски при
лики бројот на нашите сонарод
ници и сограѓани беше нависти
на скромен, веќе после неколку 
дена се зголеми заинтересира
носта за ликовниот опус на Ни
кола Гроздановски – Коле на 
тема „Македонија – етно ностал
гија за старите краеви“. Излож
бата ќе биде отворена до крајот 
на февруари 2018 година.

Б. М.

Сплит Split
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Пула  Pula

Денови на Кочо Рацин во Истра
Македонското национално малцинство во Истарската жупанија „Деновите на Кочо Рацин“ ги 
одбележува од самото отворање на македонските асоцијации во оваа жупанија, а тоа е од деве-

десеттите години

Т ака и оваа година на 12 
декември 2017 година во 
просториите на Маке

донското културно друштво на 
Истарската жупанија „Св. Ки
рил и Методиј“ во Пула беше 
одржана пригодна програма во 
чест на македонскиот поет Кочо 
Рацин, која ја воодушеви мно
губројната публика, која се со
стоеше не само од присутните во 
простории те на Друштвото, туку 
и од сите гледачи на ТВ Нова, ло
калната телевизија од Пула.

Програмата беше најавена 
во ТВ студиото од страна на пот
претседателката на Друштвото 
Милена Златеска, а истата беше 
снимена, така што нашите со
граѓани имаа можност да ужи
ваат во македонските песни и 
ора, но и во поезијата на Кочо 
Рацин, а воедно и да читаат во 
Глас Истре. Како што нагласи 
во интервјуто Златеска, токму 
Кочо Рацин ги спојува нашата 
татковина Македонија и наша
та домовина Хрватска, со не
говото илегално печатење на 
стихозбирката Бели мугри во 
Са мобор.

„Целта на програмата беше 
барем еден мал дел од македон
ската култура да се пренесе и 
да се слушне во просторот каде 
живеат Македонци во Хрват

ска, но и дел од нашите сограѓа
ни да уживаат во нашите песни 
и ора“, истакна Златеска на ло
калната телевизија.

Настанот почна со звуци
те од тапан во изведба на Игор 
Јаневски, а поетесата Миле
на Златеска ја прочита песна
та Копачите од Кочо Рацин. 
Следеа македонските песни на 
Мешовитиот хор и оркестарот 
под водство на Бисерка Кухта. 
Присутните ги поздрави прет
седателот Тодор Брдарски, кој 
збору ваше за животот и дело
то на Кочо Рацин. Песните Де-
нови и Ленка од Кочо Рацин ги 
прочита Грета Бршчиќ, а потоа 

се слушна и истарска музика и 
Болен ми лежи Миле Поп Јор-
данов од Авелина Дамијањевиќ 
и Драго Драгузет, кои во секој 
нивни настап низ цела Истар
ска жупанија и пошироко како 
членови на МКД ИЖ го спомну
ваат не само името „Св. Кирил 
и Методиј“, туку и пеат маке
донски песни. Гости на настанот 
беа поетесата Даворка Флего, 
која читаше своја поезија на 
истарски, пазински и мотовун
ски дијалект, а од поетесата 
Неда Миленковски имавме чест 
да слушнеме премиера на неј
зината новонапишана песна 
за Кочо Рацин на македонски 
јазик, Поет и таа. Програма
та заврши со македонско оро 
во изведба на Игор Јаневски и 
Магдалена Златеска.

Меѓу присутните беа претсе
дателите на Советите на маке
донското национално малцин
ство за Истарската жупанија 
и за Град Пула, Зоран Петров
ски и Орце Стојкоски, како и 
претседателот на Македонската 
православна црковна општи
на „Св. Јоаким Осоговски“ од 
Пула, Ратко Златески и многу 
други претставници на нацио
налните малцинства од Истар
ска жупанија.

Михаела Златеска
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Митровденска задушница и богослужба по 
повод св. Архангел Михаил

Во чест на св. Никола

М есецот ноември во 2017 
година беше одбележан 

со многубројни активности на 
МКД „Илинден“, но и со обеле
жување на два големи црвени 
празници на МПЦ, св. Вмч. Ди
митриј Солунски – Митровден и 
Собор на св. Архангел Михаил.

Верниците на МПЦО во Рие
ка „Св. цар Константин и цари
ца Елена“ кои живеат во Риека 
и Приморскогоранската жупа
нија, достоинствено се собраа 
на 4 ноември, во мала та, но пре
убава капела „Св. Фа би  јан и Се
бастијан“, на молитва за сите по
којни по повод Мит ровденската 
задушница, која ја предводеше 
парохискиот све ште ник на МПЦ 
во РХ, про то јереј – ставрофор 
Кирко В елински.

Со палење на свеќи, со пче
ница и вино, отец Велински, во 
молитва и со зборови исполне
ти со љубов и почит, со читање 

на имињата, нѐ потсети за сите 
наши драги покојни. На крајот 
од богослужбата упати молитва 
за здравје до сите присутни и до 
сите оние кои се далеку, но бли
ску во нашите срца и молитви.

На 20 ноември 2017 година 
се одржа и света литургија по 
по вод празникот Собор на св. 
Ар хангел Михаил, на која пов
торно беа собрани верниците на 
МПЦО „Св. цар Константин и 
царица Елена“, кои со особена 
духовна радост и задоволство 
го дочекаа својот парохиски 
све ште  ник на МПЦ во РХ, про
тојереј – ставрофор Кирко Ве
лински.

Литургијата беше одржана 
во свечена и достоинствена ат
мосфера на која присуствуваа и 
гости од другите конфесии, жуп
никот на жупната црква „Узне
сење блажене дјевице Марије“, 
монсињор Сањин Францетиќ, 

па сторот на Баптистичката 
црк ва во Риека, Џорџо Грљ, кои 
со отецот Велински, на крајот од 
богослужбата, измолија заед но 
со верниците ОЧЕ НАШ.

Г. К.

Д етската радост е посилна од 
сѐ, ги сплотува и соединува 

љубовта и верата и сите оние 
во нивна близина, така и на 19 
декември 2017 година сите при
сутни се чувствуваа весело и 
среќно во просториите на Сове
тот на македонското национал
но малцинство за Град Пула во 
чест на верскиот празник Свети 

Никола, кој го славиме и е по
знат по неговото дарување.

Во организација на Совети
те на македонското национално 
малцинство за Истарската жу
панија и за Град Пула, а во при
суство на претставници и чле
нови на Македонското културно 
друштво на Истарската жупа
нија „Св. Кирил и Методиј“ и 

верниците на Македонската 
православна црковна општи
на „Св. Јоаким Осоговски“ од 
Пула, најмладите, деца и вну
ци на членовите на Друштвото, 
како и учениците кои го изучу
ваат македонскиот јазик и кул
тура кај наставничката Сашка 
Соломоновска Јаневска, во чест 
на Свети Никола беа дарувани 
со пакетчиња кои насмеани
те детски лица уште повеќе ги 
развеселија.

За возврат, учениците по 
ма кедонски јазик приредија 
при годна програма за присут
ните, кои ги поздрави претсе
дателот на Советот на македон
ското национално малцинство 
за Град Пула, Орце Стојкоски.

Вечерта заврши со маке
донско оро во изведба на Игор 
Јаневски и Магдалена Злате ска. 
Детската радост одекнуваше 
меѓу присутните низ песната и 
орото.

М. З.
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Силна вера, љубов, скромност и смирение 
допре до сечие срце за Божиќ

По повод најголемиот христијански празник Божиќ – раѓањето Христово, литургии се одржаа во 
Загреб, Риека и Сплит, каде се собраа голем број верници

Е ве нѐ сите заедно на 6 ја
нуари 2018 год. повтор
но на поклонение пред 

скромните Витлеемски јасли во 
малата капелица на „Св. Рок“ 
во Загреб, Р. Хрватска. Тука е 
почетокот на нашето спасение, 
тука Богомладенецот Христос 
го започна своето патешествие 
на земјата.

Нѐ има во голем број, собра
ни од сите краишта на нашата 
мила Македонија, некои мол
челиво се поклонуваат, некои 
со оза рени радосни лица се по
здравуваат, сите си спомнуваат 
за изминатата година, за своите 
успеси, падови, радости, таги, 
но сите длабоко во срцата гле
дајќи на фактот дека сме живи 
и здрави и собрани во храмот, 
што е големо сведоштво за Бо
жествената добрина и љубов.

Божиќниот дух тивко и 
полека го опфатил сечие срце 
па сите некако со неизмерна 
надеж и вера знаеме дека сме 
овде собрани за достоинствено 
да го пречекаме Христос во на
шите срца. Кога со смирение и 
љубов Го бараме, Мирот Негов 
ќе се всели во нас, оти Христо
виот мир е небесниот мир, оти 

Тој е Алфа и Омега, Тој е патот, 
вистината и животот.

 Во Бога го наоѓаме 
нашето засолниште

Без Бога во нашите срца 
тешко можеме да го одиме на
шиот животен пат во овој бурен 
и брз живот полн со предизвици 

и искушенија. Во Бога го наоѓа
ме нашето засолниште, нашето 
пристаниште од бурите живот
ни. На сето ова нѐ поучи и пот
сети нашиот духовен татко отец 
Кирко Велински кој и оваа го
дина ја служеше Божествената 
литургија по повод Бадник, а и 
следниот ден на 7 јануари, на 
Божиќ.

30
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Како вистински Слуга Го
сподов ни ја пренесе пораката 
од Неговото блаженство Ар
хиепископот Охридски и Ма
кедонски г.г. Стефан, заедно со 
сите членови на Светиот Ар
хиерејски Синод на Македон
ската православна црква.

Неговите зборови искажани 
со безрезервна силна вера, љу
бов, скромност и смирение до
преа до сечие срце. Не ги остави 
ниту Македонците од другите 
хрватски градови, па така до
цна во ноќта се упати во Риека, 
па во Сплит, за да им ја пренесе 
радосната вест на нашите браќа 
и сестри таму. Пораката која 
сите ја разбравме: РАДУВАЈТЕ 
СЕ, ХРИСТОС СЕ РОДИ! БОГ Е 
СО НАС!!

Во Риека пак, покрај пол
ната црква, дојдени исто така 
да се поклонат на Витлеемски
от Богомладенец, голема чест, 
со своето присуство ни направи 
пратеничката во Собранието на 
Република Хрватска, Ермина 
Лекај Прљаскај, на која ѝ беше 
доделена благодарница и сре
брен медалјон со ликот на мајка 
Тереза поради помошта околу 
изградбата на нашата прва Ма
кедонска православна црква во 
Загреб.

Благослов од Бога е што 
имаме ваков Божји пастир кој 

си го собира и поучува своето 
стадо на Божјата љубов кон чо
векот.

,,Што заедно сме 
започнале, заедно и ќе 

завршиме“
На наше големо задовол

ство во заедничката молитва 
ни се придружи и нашиот го
лем пријател и поддржувач 
на Македонската православна 
црква, култура и традиција, од
ликуван со највисоко призна
ние од МПЦОА, златен орден 
Свети Климент Охридски од 1 
ред, градоначалникот на Град 
Загреб, Милан Бандиќ, при што, 
од името на Црковната управа 
„Св. Злата Мегленска“ – Загреб, 
отец Кирко Велински му подари 
сребрен медалјон изгравиран 
од едната страна Рождеството 
Христово, а од другата грбот 
на Македонската православна 
црква – ОА. Благодарение на 
грижата и трудољубивоста на 
Зорица Велиновска со сите чле
нови на Црковната управа, и 
оваа година не заборавивме на 
нашите најмали, сите дечиња 
кои дојдоа да Му се поклонат на 
Богомладенецот Христос добија 
по еден скромен подарок.

Голема Благодарност беше 
упатена до сите кои доброволно, 

секој според своите можности, 
даваат прилог за изградба на 
нашата нова црква, како и по
вик до сите наши браќа и се
стри Македонци овде во Р. Хр
ватска да смогнеме снага и што 
поскоро да Му изградиме дом 
на нашиот Господ Исус Хри стос 
кој толку се понижи што го об
лече трулежното тело на чове
кот само и само да нѐ спаси и 
избави од смртта.

Градоначалникот Милан 
Бан диќ обраќајќи ни се со збо
ровите: ,,Што заедно сме започ-
нале, заедно и ќе завршиме“ ни 
ги стопли срцата и ни ја врати 
надежта дека наскоро ќе заче
кориме во сопствен Божји храм 
во Загреб.

Но секако, пред нас се уште 
многу предизвици и работа која 
верувам со заеднички сили ќе 
успееме да ја приведеме кон 
крајот за да оставиме еден печат 
на едно постоење како народ под 
ова сонце и на оваа земја. Оти 
само така можеме да се одржи
ме и докажеме како народ со 
свој јазик, култура, традиција и 
вера.

Во овие радосни денови сите 
се потсетивме на суштината на 
Божиќ која се состои во љубов
та, простувањето и милосрдие
то, кога секој треба да го забо
рави лошото, и најобременетите 
од животните искушенија тре
ба за момент да стават насмев
ки на своите лица, да ѝ дадеме 
можност на добрината да ги 
усреќи луѓето и да ги отвориме 
своите срца за другите, но пред 
сѐ за Бога, оти според зборовите 
на Светиот Јован Златоуст: Тај-
ната на нашето спасение зависи 
од тоа каква трага сме остави-
ле врз луѓето со кои во животот 
сме доаѓале во допир. Дали сме 
ги ранувале или исцелувале.

Среќно и благословено новото 
2018 лето Господово.

 ,,ХРИСТОС СЕ РОДИ!!! 
НАВИ СТИНА СЕ РОДИ!!!“

Бранкица Богатинов
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Свечена литургија во Сплит

Македонски обичаи за Бадник

К ако и секоја година од по
стоењето на Македонската 

православна црковна општина 
„Св. Наум Охридски“, во мала
та црквичка „Госпе од Анчела“ 
во Кирил и Методијевата улица 
во Сплит се собраа Македонци
те од овој далматински град на 
свечена литургија посветена на 
најголемиот христијански праз
ник Божиќ – раѓањето Христо
во, која ја водеше свештеникот 

на МПЦО во Р. Хрватска, про
тојерејставрофор отец Кирко 
Велински.

Оваа година во преполната 
црква беше навистина свечена 
атмосфера која ја надополни и 
пејачката група на МКД „Ма
кедонија“, која за оваа пригода 
под водство на Олга Барбир из
веде неколку црковни божиќни 
песни, а посебна чест укажаа 
гостите, заменичката на градо
началникот на Град Сплит, Је
лена Хрговиќ, и раководител
ката на Канцеларијата на Град 
Сплит, Марина Протиќ.

По завршената богослу
жба, во просториите на МПЦО 
„Св. Наум Охридски“ на Мажу
раниќево шеталиште се одржа 
Редовно собрание на МПЦО кое 
продолжи со Трпезата на љу
бов та која ја благослови отецот 

Кирко Велински, на која прет
ставничката на Град Сплит, Хр
говиќ, му врачи на отец Кирко 
пригодни подароци и поздрав од 
градоначалникот Андро Крсту
ловиќ Опара.

Б. М.

И ако Бадник е празник кој 
се слави во кругот на се

мејството, Македонците од За
дар го прославуваат два пати, 
еднаш во својот дом и еднаш 
во „домот“ на МКД „Билјана“ 
каде секоја година на 6 јануа
ри ги чека топла, домашна ат
мосфера. И оваа година сѐ беше 
организирано во знакот на пра
вославието. Трпезата изоби
луваше со посни македонски 
специјалитети, со риба, печена 
тиква, овошје и јаткасти плодо

ви. Претседателката Мир јана 
Мајиќ им посака добредојде на 
гостите и како права домаќин
ка на куќата имаше полна тор
ба подароци за коледарите кои 
ја запеаја коледарската песна. 
Откако на гостите им подели по 
некое јаболче, ореви и бонбони, 
таа раскажа неколку легенди во 
врска со овој голем христијан
ски празник, за обичаите кои го 
следат и за значењето на бад
никовото гранче. Неизоставен 
дел од вечерта беше и погачата 
со паричка која ја има главна
та улога токму на Бадниковата 
вечер. Гостите ја завртеа пога
чата и секој избра парче, а оваа 
година најсреќна беше Ирена 
Андријевиќ на која ѝ се падна 
паричката. Според верувањата 
токму таа ќе има среќна и бе
риќетна година.

Ова беше уште еден повод 
за Македонците од Задарска
та жупанија да се сплотат и да 
се присетат како тоа изгледа во 
Македонија со македонски оби
чаи. Гостите уживаа и празну
ваа како право македонско се

мејство со што МКД „Билјана“ 
ја исполни својата цел и желба 
да ги обедини Македонците од 
каде и да доаѓаат.

Е. К. К.
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Божиќна изложба на малцинствата во Загреб

Божиќ во Пула

Божиќ во Осиек

К ако дел од наста
нот Адвент во За-

греб, на 11 декември 
2017 година во Хрват
ската куќа Материна 
прича беше отворена 
Божиќна изложба на 
обичаи на национал-
ните малцинства на 
Град Загреб. Изложу
вачи на изложбата беа 
Чесите, Унгарците, Ук
раинците, Словенците 
и Македонците. Орга
низатори на изложбата 
беа Координацијата на 
советите и претставни
ците на национални
те малцинства на Град 
Загреб и Хрватската 
куќа Материна при-

ча. На отворањето по
здравно обраќање има
ше претседателката на 
Хрватската куќа Ма-
терина прича, Мина 
Петра Петричец, а из
ложбата ја отвори се
кретарот на Координа
цијата, Золтан Балаж 
Пири.

Македонските бо
жиќни обичаи и тра
диција ги претставија 
МКД „Охридски бисер“ 
од Загреб и Советот на 
македонското нацио
нално малцинство за 
Град Загреб. Посети
телите ги привлекоа 
традиционалните суве
нири, накитената дабо

ва гранка и кошарата 
полна со свежо и суше
но овошје, ореви и бон
бони, на кои особено им 
се радуваат најмладите 
коледари. Меѓу бројни
те вкусни специјалите

ти на штандот, се завр
те и свечената божиќна 
погача и се подели на 
присутните, а не изо
стана ни здравицата со 
домашна жолта ракија.

Е. П.

Б огослужбата за Бо
жиќ во Пула беше 

одржана на 7 јануари, 
како и секоја година во 

Фрањевачкиот само
стан, а ја предводеше 
отец Ангел Стојанов, 
кој за оваа прилика 
дојде од Македонија. 
Молитвите на отецот 
беа проследени со мо
литвените песни на 
присутните верници, 
кои се молеа за здравје, 
дар и бериќет, за сло
га и љубов, сплотеност 
меѓу себе. Доста верни
ци се причестија, а меѓу 

нив имаше и млади со 
што се пренесува тра
дицијата на младите 
ге нерации далеку од 
тат ковината. И секако, 
тука беше неизбеж
ниот поздрав: Христос 
се роди – Навистина се 
роди!

Славењето продол
жи со Трпезата на љу
бов која ја благослови 
отец Ангел Стојанов.

М. З.

Н а 8 јануари 2018 
година, во Осиек 

наместо снег, блесна 
сонце! Ете така го до
чекавме оваа година 
православниот Божиќ, 
ама и покрај тоа што 
атмосферата надвор 
не беше идилично зим
ска, внатре, во нашето 
Друштво беше рази
грана и весела.

Како завршеток на 
„Деновите на македон
ска култура“ во МКД 

„Браќа Миладиновци“ 
се потрудивме и овој 
празник да биде до стој
но претставување на 
ма кедонските божиќ
ни обичаи. Учеству
ваа сите, од најмало до 
најстаро. Некои правеа 
гравче, други сармички 
и кифлички или нешто 
слатко, се кршеше по
гача, децата рецитираа 
и пееја, а сите заедно 
заигравме оро. 

Да се сетиме на тат
ковината, на родни ните 
и пријателите во Ма
кедонија, да си позбо
руваме на македонски, 
да си запееме и заи

гра ме, и да си честита
ме: „Христос се роди – 
вистина се роди!“

Нека ни е за многу 
години празникот!

Ј. Т.
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Македонија  Makedonija

Амбасадори на македонската култура

„Сеќавања за Македонија“ промовирана во Скопје

Ж енскиот вокален етно со
став Езерки и оркестарот 

7/8 при Хрватскомакедонско
то друштво од Загреб годинава 
одржаа мини турнеја во Маке
донија. Во настапите на овие ам
басадори на македонската кул
тура публиката имаше прилика 
да ужива во Тетово на 15 септем
ври, во Охрид на 16 септември и 
во Скопје на 18 септември, во ор
ганизација на Агенцијата за исе
леништво на РМ и под покрови
телство на винаријата Тиквеш.

На турнејата премиерно 
беше прикажан и документар
ниот филм Лудуваме за Маке-
донија. Филмот говори за нив
ното 22годишно постоење, за 
снимените пет студиски албуми, 
за соработката со познати изве
дувачи, за турнеите и меѓусеб
ното дружење.

Во Македонија Езерки и 7/8 
досега имале повеќе настапи. 
Како врвни музичари под вод
ство на виртуозот на виолина 
Бруно Урлиќ, концертите ги из

ведоа професионално и беспре
корно, а бисерите Калеш бре 
Анѓо, Јовано, Јованке, Брала 
мома капини, Јане Сандански, 
Ако умрам, ил’ загинам, Бито-
ла, мој роден крај и многу дру
ги, силно одекнаа со сета нивна 
љубов кон македонската музи
ка и песна. Публиката уживаше 
во изведбите, а тие, преполни со 
импресии, ветија дека пак ќе се 
вратат.

Е. П.

С ликата за другиот и за дру
гото е едно од најинтригант

ните прашања на светската кни
жевност. Тоа на вредносен начин 
го потврдува и книгата раска
зи Сеќавања за Македонија од 
Јудита Реј Худечек, во изда
ние на Хрватскомакедонското 
друштво во Загреб. Промоција 
се одржа на 15 септември, во До
мот на културата „Кочо Рацин“ 
во Скопје. Промотори беа проф. 

др Васил Тоциновски и писате
лот Стефан Марковски.

Во 70тите години на ми
натиот век авторката дошла на 
студии на Филозофскиот фа
култет во Скопје. Животот и до
живувањата во постземјотрес
ната македонска престолнина 
се тема во овие кратки раскази 
кои се одликуваат со динамично 
и топло раскажување, духовито 
и добронамерно портретирање 
на македонскиот човек. Во пр
вите контакти ја освојуваат не
посредноста и добрината, голе
мото срце и љубов што Македо
нецот умеел да им ги дарува на 
другите. Тие неколку години ги 
одбележува како најубав период 
од својот живот. Традицијата и 
континуитетот ја изненадувале 
и восхитувале младата Хрватка, 
која наскоро потоа се чувству
вала како отсекогаш да била 
и живеела тука. Не можела да 
сфати дека празникот Прочка е 
ден кога се простуваат сите гре
вови и лоши работи, и оти такво 
нешто воопшто има на светот. 

Тоа подразбира да се совладаш 
и победиш себеси, зашто нема 
ништо безгрешно на светот.

Авторката на еден импре
сионистички начин пишува за 
најголемиот празник Цветници 
на Ромите или за дадената беса, 
зборот на ветување од младиот 
Албанец. Нурнува во животот 
и на другите национални заед
ници кои го градат мозаикот 
на богатство од култура на ма
кедонската земја. Топлината, 
довербата и љубовта во домот 
и семејството се македонско 
секојдневие. Кога Јудита Реј 
Худечек ги завршила студиите 
и се спремала да замине дома, 
стариот газда ѝ дал клуч од ста
нот. Таа е нивно дете, вратата за 
неа останува засекогаш отво
рена. Затоа да го земе клучот, и 
кога повторно ќе дојде во Ма
кедонија, таа право да си дојде 
тука во својот дом. Промоцијата 
на книгата беше повод повеќе 
за едно нејзино ново враќање 
дома во Скопје.

Е. П.

Театар „Комедија“, Скопје ЦК „Иљо Антески Смок“, Тетово ЦК „Григор Прличев“, Охрид
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Осиек  Osijek

Деновите на македонскиот филм во знакот 
на Петар Поп Арсов

Во рамките на „Деновите на македонскиот филм“, оваа година во Осиек 
беа прикажани филмовите „Петар Поп Арсов – револуционерот со перото“, 
документарен филм во режија на Маја Младеновска и „Деца на сонцето“, 

игран филм на режисерот Антонио Митриќески

П рвиот филм е сни
мен во 2013 годи

на и говори за Петар 
Поп Арсов, македон
ски револуционер и 
книжевник (14 август 
1868 – 1 јануари 1941) 
кој, според наводите 
на Ванчо Георгиев, бил 
филолог, револуционер, 
еден од основополож
ниците на Македон
ската револуционерна 
организација, долгого
дишен член на ЦК, 
задграничен претстав
ник на организацијата, 
автор на Првиот устав 
на Внатрешната ор
ганизација и автор на 
познатата публикација 
„Стамболовштината во 

Македонија и нејзини
те претставници“, но 
и идеолог, книжевник, 
публицист, борец за на
ционално, културно и 
духовно издигање на 
ма кедонскиот народ. 
По борник за македон
ската самобитност. Бо
рец за воспоставување 
на самостојна незави
сна држава Македо
нија, за изградување на 
независна Македонска 
црква и образование и 
македонскиот литера
турен јазик и правопис. 

Вториот филм „Де
ца на сонцето“ е снимен 
во 2014 година и досега 
бил прикажан на број
ни светски фестивали 

од Бугарија и Србија до 
САД и Велика Брита
нија. Главните улоги ги 
толкуваат: Ивана Пав
лаковиќ, Владо Јова
новски, Kире Ѓоревски, 
Билјана Таневска, Ми
лица Стојанова, Емир 
Хаџихафизбеговиќ и 
други, а снимен е спо
ред сценарио на Гордан 
Михиќ.

Филмската вечер 
бе ше одржана на 11 
ноем ври 2017 година во 
просториите на МКД 
„Браќа Миладиновци“. 
Деновите на македон-
скиот филм во Осиек 
оваа година беа збога
тени со филателистич
ката изложба на Дра

гољуб Сиљаноски со 
по штенски марки со 
ими њата на градовите 
во Македонија од поче
токот на 20. век, како и 
со изложба на слики на 
главните комити.

Филмовите предиз
викаа интерес, но ја 
на гласија и потребата 
ваквите настани да се 
организираат на начин 
кој ќе овозможи ди
ску сија со пошироката 
осиечка и македонска 
јавност.

Јулијана Тешија

К ој вели дека спор
тот и читањето не 

одат заедно?
На иницијатива 

на Ракометниот клуб 
Не ксе од Нашице, кој 
своите спортски актив
ности реши да ги поврзе 
со книгите и да ја кори
сти соработката со клу
бовите од странство за 
збогатување на библио
теките на националните 
малцинства од градот 
Нашице, во овој град, за 
потребите на македон

ското катче, пристигнаа 
две многу важни дона
ции книги.

Првата донација 
дој де на 27 ноември 
2017 година, кога во 
просториите на Хрват
ската народна библио
тека и читална во На
шице дојде пакет со 250 
наслови на македонски 
автори од страна на Ра
кометниот клуб Вардар 
од Скопје.

Втората донација 
пристигна на 17 декем
ври, кога Ракометниот 
клуб Металург од Ско
пје донираше 360 книги 
со што ја зголеми пону
дата на делата на маке
донскиот јазик во оваа 
библиотека каде постои 

читателско катче наме
нето за Македонците од 
овој град.

Книгите им беа пре
дадени на директорката 
на Хрватската народна 
библиотека и читална, 
Силвија Шокиќ, прет
ставникот на македон
ското национално мал
цинство за Осиечко
барањската жупанија, 
Драгољуб Сиљаноски, и 
претседателот на МКД 
„Браќа М иладиновци“, 
Борис Трајановски. 
Овие 610 книги ги сочи
нуваат делата на маке
донските автори, а дел 
се македонски преводи 
на светски бестселери.

„За Македонците 
од Нашице и неговата 

околина овој настан е од 
големо значење“, истак
на Сиљаноски, посебно 
затоа што ова е прво и 
единствено македонско 
катче во источниот дел 
на Хрватска.

„Акцијата е особено 
важна и затоа што кни
гите ги собраа самите 
ракометари на клубови
те Вардар и Металург, 
а во Хрватска дојдоа со 
помош на ракометари
те на клубот Нексе“, на
гласи Трајановски за
благодарувајќи им се на 
спортистите во името 
на МКД „Браќа Мила
диновци“ од Осиек.

Јулијана Тешија

Книги и спорт
Два натпреварa и две важни донации на книги за македонското катче во Нашице



Н ово печатено дело во биб
лиотеката на Заедницата на 

Македонците во Република Хр
ватска за 2017 година е двоја
зичната стихозбирка Ода на 
љубовта од Милена Злате ска. 
Таа е всушност продолжение на 
нејзината прва стихозбирка Ог-
ниште, која е исто така во из
дание на ЗМРХ.

Збирката е украсена со пре
красните илустрации на Алек
сандар Симјаноски. Од сите 
шеесет песни зрачи љубов кон 
домот и семејството, родот и по

родот. За авторката љубовта е 
една и единствена, како и живо
тот. Со неа се исполнуваат и ос
мислуваат нештата, таа ја испи
шува и пресоздава историјата.

„Златеска и како човек и 
како автор поседува безмер
на позитивна енергија. Со неа 
постои и дејствува. Се дарува 
на другото и другите, притоа 
не премерувајќи колку и како 
за тоа ѝ било возвратено. Таа е 
вреден пример за мислата оти 
човекот и авторот се една не
делива целост. Да се биде добар 
творец тоа безрезервно подра
збира оти треба да се биде и до
бар човек“, стои во рецензијата 
од проф. др Васил Тоциновски.

Проф. др Горан Калоѓера 
ќе запише: „Njena zbirka lijep 
je dokaz koliko ljubav može biti 
inspirativna i na koliko se nači
na može prići i ritmički obraditi 
temu ljubavi. Cijela je zbirka po
dređena temi ljubavi, ljubavi pre
ma voljenom čovjeku, na momen
te protkana reminiscencijama na 
mladost. Autorica vrlo emotivno i 
strastveno ispisuje svoje ljubavne 
stihove, ne stidi se niti ne prikriva 

svoje osjećaje, te u stilu slobod
nog govorenja lamentira na temu 
ljubavi.“

Да ѝ посакаме на Милена 
Златеска уште многу стихови 
исполнети со љубов и благосо
стојба.

Е. Петровска

ЉУБОВ ИСКЛЕСАНА ВО КАМЕН
Заблескоти, ти sвездо!

Замирисај, ти ружо
исклесана во камен!

Запеј, птицо
изрезбарена во дрво!
Твојата песна нека

одекне во планината.
Мирисот

на камената ружа
нека замириса по дворовите.

Нека се осветлат
патиштата на љубовта.

Љубов на еден живот.
Љубов негде скриена,

невидена.
Исклесана во каменот.
Изрезбарена во дрвото.

Скриена во sвездите.
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Настани  Događaji

Ода на љубовта
Човекот и авторот се една неделива целост, да се биде добар творец 
тоа безрезервно подразбира оти треба да се биде и добар човек

Н ајмладите члено
ви на МКД „Браќа 

Миладиновци“, наши
те „Бисерчиња“, на 28 
ноември 2017 година 
настапија на Денот на 
ОУ „Вијенац“ Осиек 
каде што посетуваат 
на става по македонски 
ја зик по моделот Ц.

Овогодинешниот 
Ден на ОУ „Вијенац“ 
бе ше во знакот на еле
ментите на природа
та „Оган, вода, земја и 
в оздух“, училиштето 
бе ше украсено со ли
ков ните творби на уче
ниците од прво до осмо 
одделение, а прослава

та беше заокружена 
во Домот на хрватска
та војска. Централната 
прослава се одржа пред 
бројни гости од градот и 
сосед ната Унгарија, по
точно од градот Печух, 
со кој ова училиште 
одбележа 40 години ак
тивна соработка.

Во таа пригода, 
на  шите „Бисерчиња“ 
и учениците по маке
донски јазик заедно со 
својата учителка Маја 
Јовановски подготвија 
и изведоа рецитал на 
те ма „Оган“.

Ј. Т.

Настап на најмладите членови на МКД „Браќа Миладиновци“
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Новогодишни дарови за децата од Сплит
И ако можеби го очекуваа 

доа ѓањето на Дедо Мраз во 
нивното училиште, ученици
те кои ја посетуваат наставата 
на македонски јазик и култу
ра по „модел Ц“ во основното 
училиште „Скалице“ во Сплит, 
не беа разочарани од негово
то недоаѓање. Имено, земајќи 
ја предвид возраста на децата 
од ОУ „Скалице“, во договор со 
наставничката Милена Геор
гиевска, жупанискиот претстав
ник на македонското национал
но малцинство за Сплитско
далматинската жупанија, Ангел 
Митревски, ги посети и им вра
чи новогодишни пакетчиња. Но 
за разлика од стандардните па
кетчиња кои ги дели Дедо Мраз, 
овие беа збогатени со неколку 

книги во издание на Заедницата 
на Македонците во РХ и Сове
тот на македонското национал
но малцинство за Град Загреб, 
што се печатени двојазично, на 
македонски и на хрватски ја
зик.

Затоа пак Дедо Мраз не ги 
одмина најмалите припадни
ци на македонското национал

но малцинство во Град Сплит. 
Како и секоја година до сега, во 
периодот пред самата Нова го
дина во организација на Сове
тот на македонското национал
но малцинство за Град Сплит во 
просториите на Мажураниќево 
шеталиште 8/А и во соработка 
со МКД „Македонија“ од Сплит, 
Дедо Мраз ги подели своите па
кетчиња за најмалите. Некои од 
нив по прв пат во животот имаа 
можност да се сретнат со весе
лиот Дедо со голема бела бра
да кој за секој од нив подготви 
пакетчиња со подароци. За му
зичкиот дел на дочекот на Дедо 
Мраз, како и секоја година, се 
погрижи нашиот член Марко 
Лисичар и неговиот внук.

Б. М.

ПРИДАВКИ (АДЈЕКТИВИ)
(четврт  дел)

ОБРАЗУВАЊЕ НА ПРИДАВКИТЕ

П оголем дел од придавките, особено односни
те, се изведени од други зборовни групи.

За образување од именски основи почесто се 
употребуваат суфиксите: -ов/-ев (дедов, сончев, 
срцев, црешов); -ски/-шки/-чки (велешки, езерски, 
судски, човечки); -ен (железен, писмен, студен); 
-ест (аглест, влакнест, мускулест); -ин (бабин, 
пчелин, теткин); -ји (божји, жабји, птичји); -ав 
(крвав, шугав).

Од глаголите се изведуваат придавки со след
ниве суфикси: -ен (вреден, достижен, работен); 
-ачки/-ечки (важечки, движечки, исцрпувачки, 
пливачки); -лив (колеблив, растеглив, убедлив), 
-телен (ослободителен, растителен, решите-
лен).

Со суфиксите -кав, -ичок/-ечок, -узлав се изве
дуваат придавки од други придавки: белузлав, ма-
лечок, синкав, слабичок.

Суфиксот -ен почесто се среќава при образу
вањето од прилози: горен, денешен, надолен, овде-
шен, сегашен.

Од бројни основи се образуваат придавки со су
фиксите: -ти (петти, стоти); -ен (двоен, троен); 
-ичен (вторичен, седмичен).

ФУНКЦИИТЕ НА ПРИДАВКИТЕ

Во реченицата придавките обично се поврзу
ваат со именките. Таа поврзаност може да биде 
непосредна (добра песна) или посредна (добра е 
песната/песната е добра). Ако е врската непо
средна со именката, имаме атрибутивна функција, 
односно атрибут, а ако е посредна, преку глаголот, 
се работи за предикативна функција, односно при
давката е именски дел на прирокот.

Во некои случаи придавките можеме да ги упо
требиме и како самостојни зборови во реченицата, 
без именките. Тогаш со своето значење придавките 
се приближуваат до именките. Вака употребените 
придавки можат да ги вршат сите служби на имен
ките (подмет, предмет, определба итн.). Еве некол
ку примери за самостојно употребени придавки: 
Болен здрав носи. – Им помагавме на ранетите. 
– Младите побргу ги прифаќаат промените.

Лидија Георгиева
                                Постојан судски преведувач од македонски на хрватски јазик и обратно

(Според Македонски јазик, Просветно дело АД, Скопје, 2001)
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Darovala nam je sebe srdačno i otvorena uma

Njezinu veliku požrtvov
nost i rad za hrvatsku 
zajednicu u Makedoniji 

te dugogodišnju suradnju s Hr
vatskom maticom iseljenika i 
Zajednicom Makedonaca u RH 
pamtit će s ljubavlju svi koji su 
je poznavali.

U ime Zajednice Hrvata u 
Republici Makedoniji predsjed
nik Anton Kuljevan je napisao 
Oproštajnu riječ.

Dragoj našoj Snježani!
Ogroman gubitak za sve 

nas, vrlo smo ožalošćeni i u ne
vjerici zbog nenadanog naglog 
odlaska naše cijenjene i voljene 

članice i prijateljice, Snježane. 
Vrijedno, neumorno, aktivno je 
radila i zalagala se za boljitak 
svih Hrvata, za manjinska prava 
te sva ljudska prava, pomagala 
onima kojima je potrebno rije
čima i djelima. U svom dugogo
dišnjem volontiranju ostavila je 
značajan doprinos u našoj Za
jednici, marljivim, nesebičnim 
i požrtvovnim djelovanjem bila 
je pokretač puno toga, s velikom 
posvećenošću očuvanju hrvat
skog identiteta, kulture, tradici
je, a posebice hrvatskoga jezika.

Sudjelovala je gotovo u sve
mu s puno optimizma, vjere u bo

lje sutra, silne volje, i uzdizanja 
svih onih u njezinom okruženju 
i kao profesorica, prevoditeljica, 
planinarka i svojim humanitar
nim radom. Iznimna žena, ambi
ciozna, inteligentna, s toliko en
tuzijazma i dinamičnosti željno je 
postizala uspjehe i napredovanje 
u životu i radu. Dotakla je mno
ge živote, inspirirala i poticala s 
nevjerojatnom energijom, ljubav
lju, snagom, ulaganjem, brigom 
i suosjećanjem. Možemo naučiti 
od naše Snježane dijeliti uvelike 
dobrotu, pažnju, ljubazne geste, 
praštati, pomagati. Darovala nam 
je sebe srdačno i otvorena uma, 

ostavila je duboki trag. Velika 
duša i ogromno srce. Mnogima 
je bila i ostala uzor.

Teško je povjerovati i 
shvatiti da je nema, tuga i bol, 
praznina. Ostalo je nedoreče
nih riječi, ideja, projekata, još 
toliko toga napraviti, odraditi, 
družiti se, provesti vrijeme sku
pa. Izgubili smo plemenitu, div
nu osobu. Nedostajat će nam 
neizmjerno, njezina toplina, 
osmijeh, vedar duh koji zrači i 
bodri, ostat će u našim srcima, 
mislima. Žalimo neizmjerno što 
je otišla sada, no slavimo njezin 
život i djela, sjećanja, uspome
ne koje ostaju. Njezin životni 
put u trenu je nestao na tuzem
nom životu, no nastavlja dalje 
u život vječni, među anđelima. 
Počivala u miru Božjem. Vječna 
svjetlost neka ti svijetli!

Ин мемориам 

Ин мемориам  In memoriam

Dr. Snježana Trojačanec, profesorica Fa-
kulteta za poljoprivredu u Skopju, člani-
ca Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske RH 
i donedavna predsjednica Zajednice Hr-
vata u Makedoniji prerano nas je napu-

stila 6. prosinca u 52. godini života
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Кујна  Kuhinja

Вкусовите на Македонија

Потребно е: 500 г готови кори, 
200 г сирење или кашкавал, 
200 г шунка или кулен (по жел
ба), 50 г сусам или ким; за фил: 
4 јајца, 2 филџани јогурт, 1 фил
џан зејтин, 1 печиво.

Подготовка: На почеток 
ко рите ги сечеме во три ленти. 
За формирање на триаголни
кот ни се потребни две правоа
голни кори. За филот ги матиме 
со миксер јајцата, ги додаваме 

јогуртот, зејтинот и печивото. 
Секој правоаголник го премач
куваме со филот. На почеток 
ставаме сирење (кашкавал) и 
шунка (кулен) и мотаме да до
бие  ме триаголник. Триаголни
ците ги редиме во тава за печење, 
повторно со четка ги мачкаме 
со филот и посолуваме сусам 
или ким. Печеме на 200 степе
ни триесетина минути додека не 
добијат убава златна боја.

Потребно е: (за две лица) 
1 лажица масло, 250 г јаг
нешко филе, 140 г кромид, 
2 големи тиквички, 2 пи
перки, исечкани на пар
чиња, 3 чешниња лук, 150 
мл зеленчукова супа, 250 г 
домати, 3 големи компири 
и 3 моркови, 1/2 лажица 
црвен пипер, сол и бибер по 
вкус.

Подготовка: Загрејте 
го маслото во голема и дла
бока тава за готвење. До
дајте го јагнешкото месо и 
кромитчињата и гответе 23 
минути сè додека не се вцр
венат. Додадете ги компи

рите, морковите и пржете 
мешајќи 34 минути, доде
ка да почнат да омекнуваат. 
Потоа додајте ги тиквички
те, зачините, а потоа и пи
перките и лукот. Намалете 
ја температурата и гответе 
на умерен оган 45 мину
ти, додека и тие не омекнат. 
Додадете ја зеленчуковата 
супа и промешајте. На крај 
додадете ги и доматите, по
кријте ја тавата со капак и 
оставете да се крчка 10ти
на минути, мешајќи повре
мено. Префрлете го месото 
со зеленчукот во земјена 
тава и печете уште 20тина 
минути во рерна.

Полнети триаголници од готови кори

Еклери

Тава со јагнешко месо

Потребно е: 250 мл вода, 
250 г брашно, 250 г масло, 
1 печиво, 6 јајца; за фил: 
1,5 л млеко, 5 кесички ва
нила пудинг, 9 лажици 
шеќер, 2 кесички ванилин 
шеќер, 250 г маргарин, 100 
г шеќер во прав, чоколадо 
топено за глазура.

Подготовка: На оган се 
зоврива водата и маслото. 
Се трга на страна и се до
дава брашното и печивото 
и се меша додека да се хо
могенизира. Се остава да се 
олади. Потоа во изладената 
смеса се додаваат јајцата 
едно по едно, постојано ме
шајќи со дрвена лажица. 
Тестото се става во готвар
ски шприц или најдобро во 

шприц за тулумби и се ре
дат во тавче за печење. Се 
печат прво 10 минути на 
200 степени, а потоа уште 
20 минути на 180 степени, 
без отворање на рерната. 
За подготовка на филот 
потребно е да се свари пу
дингот, па откако ќе се из
лади му се додава претход
но изматениот маргарин со 
шеќер во прав, кој се мати 
со миксер. Еклерите се се
чат на половина и ладни се 
филуваат со ладен фил. Се 
поклопуваат со горната по
ловинка. Одозгора се преле
ваат со чоколадо за готвење 
или со шеќер во прав, зави
сно од вкусот и изборот.

М. Г.



акедонија го зазема централ
ниот дел на Балканот и со сред
на надморска височина од 800 м 

има мошне сложена географска, хидро
графска и релјефна структура. Поради 
својата местоположба и различните 
природни и климатски услови, таа е 
една од ретките земји во Европа која на 
мал простор има толку богат и разно
виден растителен свет со многубројни 
раритетни и ендемични видови.

Планинските ливади, особено оние 
зат скриените, се вистинска шарена 
оаза на прекрасни самоникнати цвето
ви и лековити билки. Врз зелената пре
слека на пролетта сонцето ја разлева 
својата боја импресионирајќи со коло
ритноста на цветниот раскош. Дареж
ливоста на природата нималку не ште

дела, небаре рајски градини, тие мамат 
со опојна миризба и уникатна убавина.

Од 3000 видови виши растенија – бил
ки, цвеќиња и дрвја што растат на ова 
поднебје, 135 се раритетни меѓу кои се 
вбројуваат Македонскиот мразовец, 
Алшарската темјанушка, Кајмакчалан
скиот каранфил, Маријаниното лале, 
Македонската муза, Емовата мајчина 
душичка, Хорватиќевиот чистец и други.

Освен што се мелем за нашите сетила, 
многу од растенијата се и природен елик
сир за здравје. Најпознати лековити билки 
се: кантарион, мајчина душичка, камили
ца, нане, чемер, смрека, поддапче, ајдучка 
трева, чичок, маточина, невен, жалфија, 
тегавец, магарешки чај, глог, диво ори
гано, планински чај, коприва, глуварче, и 
други. Нивното лековито својство е дока
жано и служат за подготовка на тради цио

нални лекови и чаеви, но и како суровина 
за производство на храна, козметички 
производи и парфеми.

„Со цветот поубав е светот!“ Меѓу 
растенијата кои го красат и го облаго
родуваат ова парче цветен рај, љуби
телите на природата во еколошки чиста 
средина можат да се восхитуваат на 
многу видови диви ливадски и полски 
цвеќиња како што се кокичињата, ка
чунките, синоличките, трендафилите, 
нар цисите, белите ради, лутичињата, 
пе руниките, љубичиците, црвените бул
ки, јагликите... Зеленилото прошарано 
со разни нијанси на бело, црвено, жол
то, сино, виолетово и сите можни вари
јации на овие бои ја полни душата со 
бла годати, а на нас останува само да 
ужи ваме во нив и да ги чуваме.

Е. Петровска

Убавините на Македониjа Ljepote Makedonije

СО ЦВЕТОТ ПОУБАВ Е СВЕТОТ!


