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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

П овеќе од 200 години ни се потребни за да 
се изедначат правата на мажите и же
ните. Овој податок беше тема на бројни 

трибини организирани по повод Меѓународниот 
ден на жената – 8 Март. Дека жените сѐ уште се 
во нерамноправна положба говори и статисти
ката, чисти бројки, по нивната застапеност во 
политичкиот живот, во стопанството и челните 
позиции во бизнис секторот, како и во одреде
ни професии кои сѐ уште се резервирани само 
за припадници на машкиот пол. И кога на сето 
ова ќе се додаде платата која ја добиваат жените 
во однос на мажите, ни станува (не)јасно уште 
колку време ни е потребно да се стави знак на 
еднаквост во однос на мажите и жените.

Декларативно ДА. Жените се рамноправни 
со мажите, но животот и реалноста покажуваат 
нешто сосема друго. Сѐ уште се присутни про
блеми во општествената свест за дискримина
ција по основ на пол, па дури и кај самите жени 
кај кои традиционалната улога е длабоко вкоре
нета. Правото на жената на избор и приватност 
не ретко е доведено во прашање и таа повторно 
се враќа во домот, каде треба да му биде подреде
на на мажот, државата и верата. Оттука и неед
наквоста е видлива, и тоа во целокупното оп ште
ствено живеење, почнувајќи од вреднувањето на 
луѓето како мажи и жени, па сѐ до позицијата, 
односите и положбата.

И како што со векови се бореле жените за 
својата рамноправност, така продолжува ната
мошната борба за вистинска рамноправност и 
еднаквост со мажите во вистинската смисла на 
зборот. Не е едноставно, но ништо друго не ни 
преостанува. Да влијаеме на целокупниот процес 
на интегрирање на родова перспектива во цело
купниот процес на политичко и институционал
но делување кое ни го формира, односно облику
ва нашето секојдневие. Но, по сѐ изгледа дека тој 
пристап на интеграција на родова перспектива 
во институционално дејствување е нешто што 
многу малку се разбира не само како кон цепт, 
туку и како пристап. Она што не треба да го гу
биме од вид е секако дека родовата еднаквост 
мора да биде промовирана како вредност.

Милена Георгиевска
(m.georgievska@gmail.com)



З а Здруженијата и устано вите 
кои аплицирале за средства 

за остварување на културна ав
тономија на националните мал
цинства за 2018 година од Др
жавниот буџет на Р. Хрватска 
се издвоени 32.400.000,00 куни. 
Но, до Советот за националните 
малцинства на РХ биле доста
вени барања кои го надмину
ваат планираниот износ, од
носно 52.434.525,26 куни. Годи
нава на јавниот повик се јавиле 
106 здруженија и установи на 
националните малцинства, од
носно 226 нивни подружници со 
пријавени 1080 програми.

За распределбата на сред
ствата од државната каса се 
расправаше на 77. седница на 
Советот за националните мал
цинства на РХ, одржана на 25 

јануари 2018 година, за што 
членовите на Советот и сабор
ските застапници ги информи
раше претседателот на Советот, 
Александар Толнауер.

Правото за користење др
жавни средства, националните 
малцинства го остваруваат за 
реализирање на програмите на 
културната автономија во обла
стите на информирање, издава
штво, културен аматеризам и ма
нифестации, како и на програми 
коишто произлегуваат од потпи
шаните билатерални договори и 
претпоставки за остварување на 
културната автономија на нацио
налните малцинства во РХ.

Членовите на Советот за 
националните малцинства на 
РХ врз основа на Уставниот за
кон за правата на националните 

малцинства, на седницата едно
гласно ја прифатија Програма
та за работа за 2018 година.

Советот едногласно им даде 
согласност на Координацијата 
на жупаниските совети, совети
те на Град Загреб и претставни
ците на бошњачкото национал
но малцинство за жупаниите 
во Р. Хрватска на Одлуката за 
грбот и знамето на бошњачкото 
национално малцинство во РХ.

Исто така, Советот го усвои 
Заклучокот дека на Владата на 
Р. Хрватска ќе ѝ упати допис 
со кој ќе предложи покрену
вање на постапка за измена на 
Уредбата за Стручната слу жба 
на Советот за националните 
малцинства, а со која би се зго
лемил бројот на службеници и 
дополнително би се осигуриле 
и простории за работа и чување 
на архивскиот и регистратур
ниот дел на материјалите.

На седницата се расправаше 
и за иницијативата за собирање 
на потписи во рамките на Safe 
Pack иницијативата (МСПИ) 
ко ја е поттикната од Федера ли
стичката унија на европските 
народни групи (ФУЕН), а која ја 
подржаа кровните здруженија 
на националните малцинства во 
Р. Хрватска.

Биљана Митревски

Д убровчанката Јел
ка Миш, која пре

стојувала во Македо ни
ја помеѓу двете свет ски 
војни, создала колекци
ја со над илјада ориги
нални македонски на
родни везови и носии од 
19. век. Оваа колекција 
со непроцен лива вред
ност, која учи телката 
Миш ја донирала на 
дубровничкиот Етног
рафски музеј, беше 

про мовирана во Бито
ла, во соработка со НУ 
Завод и музеј Битола. 

Бранка Хајдиќ, ку
стос во Етнограф скиот 
музеј во Дубровник, 
на промоцијата најави 
дека во план е колек
цијата да се обработи и 
годинава да се направи 
заедничка изложба во 
Дубровник, а потоа и во 
Битола.

 Е.П.

Актуелно   Aktualno

Актуелно4

За малцинствата годинава околу 32 и пол 
милиони куни од хрватскиот буџет

 Вредна колекција на стари носии

На јавниот повик се јавиле 106 здруженија и установи на националните малцинства, односно 226 
нивни подружници со пријавени 1080 програми



Ин мемориам 5

Blagoja Jovanovski je bio profesor make
donskog jezika na Pedagoškom fakultetu 
u Osijeku i ljubitelj makedonskog jezika, 

povijesti i kulture. Zajedno s još devetero Make
donaca i Makedonki iz Osijeka dana 22. listopada 
1994. godine osnovao je MKD „Braća Miladinov
ci“ i uspješno ga vodio u dva mandata. Njegova 
ideja, ostaviti za budućnost ono što su Miladinov
ci utemeljili, postala je misaovodilja Društva.

Njegova neiscrpna inspiracija bili su braća 
Miladinovci i njihov doprinos u razvoju jezika i 
nacionalnog postojanja makedonskog naroda. 
Profesor Jovanovski objavio je više knjiga i čla
naka u kojima se iscrpno bavio djelima struške 
braće i podrškom biskupa Strossmayera, među 
kojima je „Vječni Miladinovi“ (objavljena 2013. 
godine). Autor je i knjige „Hrvatskomakedonski 
odnosi kroz stoljeća“, monografije „MKD „Bra
ća Miladinovci“ – Osijek (1994.2006.)“, zborni
ka „Dani braće Miladinov (1998.2007.)“, brošure 
„150 godina Zbornika braće Miladinov“. Uredio 
je i preveo više knjiga s makedonskog na hrvatski 
jezik i obrnuto. Osobit biljeg ostavio je u anali
ma glasila „Makedonski glas“ gdje je bio glavni 
urednik i dopisnik. Ostat će zapamćen i kao ute
meljitelj te organizator manifestacija „Dani ma
kedonske kulture“ u Osijeku i „Dani braće Mila
dinov“ u Osijeku i Đakovu.

Njegova djela su doprinos u razvoju dijalo
ga i suradnje između hrvatskog i makedonskog 
naroda, a cijeli njegov život – primjer pojedinač
ne goruće predanosti za očuvanje makedonskog 
identiteta u Slavoniji i Hrvatskoj, u cjelini.

Blagoja Jovanovski rođen je u Bogomili, Ve
leško, Republika Makedonija, 22. veljače 1939. 
godine. Učiteljsku školu, Višu pedagošku školu i 
Filozofski fakultet (povijest jugoslavenskе knji
ževnosti i makedonski jezik) završio je u Skopju. 
U Hrvatsku se doselio 1967. godine u Čepin kod 
Osijeka, gdje je radio kao ravnatelj Centra za kul
turu u Čepinu, a bio je i ravnatelj Radničkog sve
učilišta u Osijeku.

Od studentskih dana bavi se pisanjem i no
vinarstvom. Za svoj rad dobio je brojne nagrade 
i priznanja. Od 1983. do 2005. godine predavač je 
makedonskog jezika na Pedagoškom (danas Filo
zofskom) fakultetu u Osijeku. Bio je aktivan član 
Matice Makedonaca u RH, Matice Hrvatske u Osi
jeku, Mediteranske akademije „Braća Miladinov
ci“ u Strugi, predstavnik makedonske nacionalne 
manjine u Osječkobaranjskoj županiji i dr. Afir
mirajući vlastitu kulturu, jezik i tradiciju, Jova
novski je gradio mostove između dviju domovina 
i njegovao dijalog između Makedonaca i Hrvata, 
ali je inicirao suradnju i s ostalim manjinama u 
RH.

Izražavamo duboku sućut obitelji, a Zajedni
ca Makedonaca u RH i MKD „Braća Miladinov
ci“ ostaju mu trajno zahvalni za njegovu ulogu i 
nastojanja u očuvanju identiteta Makedonaca u 
Hrvatskoj te njegovanju hrvatskomakedonskih 
veza i odnosa.

Blagoja, počivaj u miru.
 Od Zajednice Makedonaca  

u Republici Hrvatskoj
 i Uredništva glasila „Makedonski glas“

Ин мемориам  In memoriam

Preminuo je profesor  
Blagoja Jovanovski  

(1939-2018)

Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, 
Makedonsko kulturno društvo „Braća Miladinovci“ 
iz Osijeka i glasilo „Makedonski glas“ izgubili su 
još jednog svog istaknutog člana. Profesor Blagoja 
Jovanovski, koji je bio počasni član MKD-a „Braća 
Miladinovci“, njegov inicijator i dugogodišnji 
predsjednik, kao i potpredsjednik Zajednice 
Makedonaca u Republici Hrvatskoj, preminuo je 

17. veljače 2018. godine



На комеморацијата присуствуваа сопру
гата Милена и синот Димитар, Љер
ка Хедл како претставничка на Град 

О сиек, влч. Иван Јуриќ во името на бискупот 
Храниќ, проф. др Хелена Сабљиќ Томиќ, де
канка на Уметничката академија во Осиек, 
многу професори и книжевници, претставници 
на националните малцинства, како и поране
шни студенти на проф. Јовановски од Осиек и 
околните градови.

Комеморацијата ја водеше проф. Јагода 
ТренескаЦветичанин, долгогодишна членка на 
МКД „Браќа Миладиновци“, претставничка на 
МНМ за Град Осиек и блиска соработничка на 
Јовановски, а говореа и Mирко Ќуриќ од Ѓако
во, книжевник и потпретседател на Друштвото 
на хрватски книжевници, и Зденко Самарџија, 
професор по историја и филозофија и долгого
дишен пријател и соработник на Јовановски.

По едноминутното молчење се прочитаа 
телеграмите за сочувство од кои се издвои дел 
од текстот на Разме Кумбаровски, поет и кри
тичар, основач и директор на Медитеранската 
академија „Браќа Миладиновци“ во кој тој го
вореше за годините на соработка со Јованов
ски и за поетските врски помеѓу Струга, Осиек 
и Ѓаково.

Во своето обраќање Јагода ТренескаЦве
тичанин се осврна на 23годишната непреки
ната соработка со професорот Јовановски за 
сочувување и промоција на македонскиот ја
зик и култура во Осиек и Хрватска. Уште во 
деведесеттите години на минатиот век, Јова
новски заедно со уште деветмина Македонци и 
Македонки од Осиек го основаше МКД „Браќа 
Миладиновци“ (1994 година) кое успешно го 
водеше во два мандата. Неговата идеја, да се 
остави за иднината она што Миладиновци го 
втемелија, стана миславодителка на Друштво
то. Стотина студенти го учеа македонскиот ја
зик кај проф. Јовановски, истакна Цветича
нин. Овој настан затоа ја имаше и таа цел: да 
ги означи двете точки коишто за Јовановски 
беа клучни за промоција и сочувување на ма
кедонскиот јазик. Тоа се: организирана настава 

по македонски јазик и редовно организирање 
на манифестациите „Денови на браќата Мила
диновци“ во спомен на браќата Миладиновци и 
бискупот Штросмаер и „Денови на македонска 
култура“ како мотив за дружење и промоција 
на македонската историја, култура и уметност 
во Хрватска.

Ќуриќ истакна дека непресушна инспира
ција за Јовановски беа браќата Миладиновци 
и нивниот придонес кон развојот на јазикот и 
националното битие на македонскиот народ. 
Во струшките браќа, Јовановски гледаше свет
ли примери на оние кои го љубат македонскиот 
јазик и го чуваат од исчезнување и затоа рабо
теше страсно на негувањето на врските помеѓу 
Македонија и Хрватска, но и Осиек, Ѓаково и 
Струга, истакна Ќуриќ.

Самарџија емотивно зборуваше за прија
телството со Јовановски, за нивната соработ
ка при уредувањето на Македонски глас, но и 
за заедничкото проучување на македонската 
историја и нејзините врски со Осиек. Посебно 
соработувавме околу фељтоните коишто Јо
вановски ги пишуваше за Глас Славоније во 
период од три години, на темелот врз којшто 
тој подоцна ја создаде книга „Хрватскомаке
донските односи низ столетијата“ која фрли 
дополнителна светлина на историјата на со
работката помеѓу овие две држави и култури, 
рече Самарџија.

Комеморациското чествување го збогатија 
виолинистот Кирил Наумов и пејачката Милка 
Маѓариќ, долгогодишна членка на Друштвото. 
Песната „Т‘га за југ“ од Константин Милади
нов и „Ленка“ од Коста Рацин на македонски 
јазик ги рецитираше Лаура Лазиќ, ученичка од 
првата генерација ученици по македонски ја
зик по моделот Ц.

На крај, Цветичанин ги замоли присутните 
да запишат во книгата на жалост дел од свои
те сеќавања за животот и соработката со проф. 
Јовановски.

Нека Ви е вечна слава, професоре!
Јулијана Тешија

Осиек6
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Топло и емотивно испраќање на професорот
Во Осиек, на 16 март 2018 година, 
еден месец по неговата смрт на 17 
февруари 2018 година, членовите 
на МКД „Браќа Миладиновци“ од 
Осиек достоинствено, топло и емо-
тивно за последен пат се поздравија 
со еден од основачите, прв претсе-
дател и почесен член на Друштвото, 

професорот Благоја Јовановски



O dlaskom Blagoja Jova nov skog makedonska 
je za jed nica u Republici Hrvatskoj iz gu bi

la vrijednog i neumornog neimara hrvatskoma
kedonskog zbližavanja na području jezika, kulture 
i književnosti. Pamtit ću ga prvenstveno zbog dvije 
njegove knjige koje izuzetno cijenim. To je Zbornik 
Vječni Miladinovci i knjiga Hrvatsko-makedonski 
odnosi kroz sto lje ća. O obje mogu govoriti kom
petentno, jer je to područje mog znanstvenog interesa. 
Mislim da su Miladinovi bila njegova opsesija i ljubav, 
jer se jedino tako može opravdati ljubav, trud i veliko 
znanje koje je unio u taj Zbornik. To je dragocjeni 
prinos južnoslavenskoj komparatistici, kroatistici 
i makedonistici, op će nito, jer Zbornik predstavlja 
cjelovitu informaciju o životu i djelu struške braće.

Knjiga o hrvatskomake don skim odnosima 
kroz stoljeća, vrijedan je književnopovijesni ura
dak, jer temeljito, iscrpno, argumentirano prati 
diskontinuitet hrvatskomakedonskih od nosa, 
koji, premda u nekim sto ljećima skromni, u knjizi 
Bla goje Jovanovskog dobivaju na svojoj važnosti. 
Svojim istančanim smislom za povezivanje bitnih 
odrednica naših „susreta po stoljećima“ Jovanov
ski je napisao valjanu knjigu izuzetne važnosti za 
obje kulture, makedonsku i hrvatsku. Makedon
sku je Zajednicu u Hrvatskoj napustio vrijedan i 
ugledan čovjek, koji je svojim životom živio ma
kedonskohrvatsko prijateljstvo u dva stoljeća.

Prof. dr. Goran Kalogjera 

Д еновиве нѐ напушти уште еден од основа
чите на Заедницата на Македонците во Ре

публика Хрватска, Михаил Ничота, новинар и 
публицист. Веста за смртта на нашиот сонарод
ник, членовите на ЗМРХ ја примија со голема 
тага, бидејќи нѐ напушти еден голем патриот, 
драг пријател и благороден човек.

Како што за него се изразува почесниот 
претседател на Заедницата на Македонците во 
Република Хрватска, др Никола Гроздановски, 
Ничота го красеа вистински човечки вредности, 
љубезност, пресретливост, несебичност, бла
го родност и искреност. Како човек и Ма ке
донец, тој поседуваше силно чувство на па
триотизам за Македонија. Особено треба да се 
нагласи неговата голема улога и ангажман во 
формирањето на организираното дејствување 
на Македонците во Република Хрватска со 
формирањето на Заедницата на Македонците 
во оваа пријателска земја.

Неговото име се врзува за афирмирањето 
на богатото македонско културно наследство, 
богатството на македонскиот јазик, говорот и 
пишаниот збор. Упорно се залагаше за за чу
вувањето на македонскиот идентитет, писмото 
и јазикот на Македонците, како и богатата ма
кедонска историја и традиција.

Значаен печат остави и врз списанието на 
ЗМРХ „Македонски глас“ како член на првиот 
уредувачки одбор, а неговите објавени текстови 
оставаат значаен белег во регистрирањето 
на битните настани врзани за македонската 
дијаспора во Хрватска. Се издвојува и не
говата активност како член на Советот на 
македонското национално малцинство на Град 
Загреб.

Михаил Ничота е роден во 1935 година 
во Скопје. Во Загреб студирал психологија, 
но, едногодишната новинарска Вјесникова 
школа го одредила понатамошниот негов про
фесионален ангажман како новинар. Долги 
години ја следел надворешната политика, а 
посебно се специјализирал за подрачјата на 
Балканот, Медитеранот и Средниот исток. 
Негови текстови се објавувани и во „Нова 
Ма кедонија“. Во аналите на новинарството 
остануваат неизбришливите траги од неговите 
записи и интервјуа со видни светски личности.

Смртта го затекна во Загреб во 83та година 
од животот каде живееше со своето семејство. 

Михаил, почивај во мир!
Од Заедницата на Македонците во  

Република Хрватска
и Редакцијата на „Македонски глас“
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Odličan poznavatelj života i djela braće Miladinova

Михаил Ничота 
(1935-2018),  

новинар и публицист, чувар на 
македонскиот идентитет
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К ако и секоја година во из
минатите дванаесет годи

ни, Македонците и Македонки
те од Град Сплит и Сплитско
далматинската жупанија на 24 
февруари му оддадоа почит на 
трагично загинатиот претседа
тел на Република Македонија, 
Борис Трајковски. Овој пат тие 

беа еден ден пред државната де
легација, што не го намали зна
чењето на овој помен.

Ова беше ден кога сите ние 
можевме да искористиме при
лика да се присетиме на ликот и 
делото на Борис Трајковски кој 
многу силно се залагаше за ев
роатлански интеграции на Ре
публика Македонија, како и на 
целиот регион. Пред сѐ под тоа 
ја подразбираше интензивната 
регионална соработка и добро
соседски односи во овој дел на 
Југоисточна Европа.

Иако поминаа 14 години од 
трагичната несреќа, во која на 
26 февруари 2004 година на ме
стото Матиќа Брдо, кај Ротимља 
трагично загина заедно со свои
те соработници, во авионската 
несреќа доаѓајќи на Меѓународ
ната инвестициска конферен
ција, неговиот лик и дело нико
гаш нема да бидат заборавени.

Нека му е вечна славата 
која ја имаше и благодарноста 
на македонскиот народ.

Б. М.

Амбасадата на Република 
Ма кедонија во Република 

Хр ватска и оваа година органи
зираше неформално дружење 
во своите простории кое се одр
жа на 12 февруари. На настанот 
присуствуваа претседатели и 
претставници на македонските 
асоцијации од Загреб и Хрват
ска, на советите, здруженијата 
и на Македонската православна 
црква.

Со пригодна реч гостите 
ги поздрави Мачеј Качоров
ски, вршител на должноста при 

Амбасадата, при што го најави 
и из ненадувањето на вечерта, 
поет скомузичкиот перформанс 
на познатата македонска поете
са Виолета Сековска од Скопје 
и на нејзините хрватски колеги, 
Дамир Марас и Лука Премер.

Интерпретацијата на нив
ната поезија и песна на македон
ски и хрватски јазик го направи 
дружењето пријатно и весело и 
ѝ даде посебен белег на вечерта, 
која додатно беше збогатена со 
вкусовите на македонските де
ликатеси од брендот „Гурмано“ 

и од ресторанот „Македонски 
ме рак“. Закуската ја благосло
ви парохискиот свештеник на 
МПЦ во РХ, протојерејставро
фор Кирко Велински, а гостите 
со една заедничка фотографија 
си посакаа уште многу вакви 
убави дружења.

Е. П.

Цвеќе на спомен обележјето во Ротимље кај Мостар

Дружење со поетско-музички перформанс

Македонците од Сплит и Сплитско-далматинската жупанија по 
12. пат му оддадоа почит на трагично загинатиот претседател на 

РМ, Борис Трајковски
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Н а 22 февруари 2018 годи
на во просториите на Ма

кедонското културно друштво 
„Македонија“ од Сплит се одр
жа Редовно изборно собрание 
на кое беше избрано ново рако
водство, бидејќи истекна манда
тот на старото раководство. За 
местото претседател беа прија
вени двајца кандидати и тоа до
сегашниот претседател Ангел 
Митревски и Венка Џанко. Со 
јавно гласање на местото претсе
дател на МКД „Македонија“ 
Сплит со поголем број на гласо
ви беше избрана Венка Џанко. 
Ангел Митревски ѝ честита на 
изборот и им се заблагодари на 
своите досегашни соработници 
на вложениот труд и работа во 
последните 12 години колку што 
беше на чело на МКД „Македо
нија“ и му посака на новото ра
ководство успех во понатамош
ната работа на промовирањето 

на „македонското“ во Сплит и 
Република Хрватска.

Во понатамошниот дел на 
Собранието се бираа нови пот
претседатели на МКД „Маке
донија“ и на тоа место беа из
брани Љубинка Тасиќ и Марта 
Жаја. Новиот Управен одбор 
освен претседателката и двете 
потпретседателки го сочину
ваат: Лидија Ненадиќ, Виолета 
РајиќЖгањер, Живко Богески, 
Блага Масачеси, Ненад Периш, 
Ивана Фредотовиќ и по функ
ција Дарко Соколов, претсе
дател на Македонската право
славна црковна општина „Св. 
Наум Охридски“ Сплит, како и 
Владимир Апостолски, почесен 
претседател на МКД „Македо
нија“.

На Собранието, досегаш
ниот претседател на МКД „Ма
кедонија“, Ангел Митревски, 
под несе исцрпен извештај за 

работата на МКД „Македонија“ 
во последната, 2017 година. Тој 
посебно истакна дека актив
ностите на МКД „Македонија“ 
во тој период биле насочени 
кон развојот и напредокот на 
македонската култура во Р. Хр
ватска, а посебно ја истакна со
работката со Градот Сплит кој 
благодарејќи на оваа соработка 
ја потпомогна и градбата на Ма
кедонската православна црква 
во Загреб со значајни финан
сиски средства. Овој извештај 
беше едногласно прифатен.

Потоа следеше деталниот 
финансиски извештај за мина
тата година и тоа со образложу
вање колку средства се добиени 
и на кои проекти и програми се 
потрошени. Овој финансиски 
из вештај беше едногласно при
фатен и усвоен без никакви за
белешки.

Биљана Митревски

К ога се настапува во име на 
љубовта и сознанието дека 

му помагаш на некого, тогаш 
задоволството е неизмерно. 
Така беше и на 13 февруари, 
во Народниот театар во Шибе
ник каде на хуманитарната 
музичкопоет ска вечер се соби
раа средства за „Каменчиња“, 
здружение за лица со интелек
туални тешкотии. На концертот 
насловен „Во име на љубовта“, 
освен шибенските уметници, 
учествуваа и членовите на поет
ското здружение „Ријечи изнад 
свега“ од Задар, меѓу кои беше 
и Мирјана Мајиќ, поетеса со 

македонско потекло и претсе
дателка на Македонското кул
турно друштво „Билјана“ од 
За дар.

Темата на љубовта како 
лајт мотив на вечерта, привле
че бројни шибенчани и гости да 
го проследат овој хуманитарен 
настан на кој се слушаше ком
бинација на песни и стихови по
светени на татковината, градот 
и љубовта.

Мирјана Мајиќ не е непо
зната за шибенчаните. Имено, 
таа својата поезија во Шибеник 
ја претстави летоска каде уче
ствуваше на манифестацијата 

„Поезија на скали“, а настапу
ваше и на „Радио ритам“.

Останува за пофалба сора
ботката на шибенските и задар
ските поети, кантавтори и умет
ници и надежта дека ќе даваат 
поддршка и во иднина за хума
нитарни цели.

М. Г.

Ново раководство во МКД „Македонија“ од Сплит

Во име на љубовта

За местото претседател беа пријавени двајца канди-
дати и тоа досегашниот претседател Ангел Митревски 
и Венка Џанко. Со јавно гласање за претседател на 
МКД „Македонија“ Сплит со поголем број на гласови 
беше избрана Венка Џанко. Ангел Митревски ѝ чес-
тита на изборот и им се заблагодари на своите до-
сегашни соработници на вложениот труд и работа во 
последните 12 години колку што беше на чело на МКД 

„Македонија“
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Kada se spomene ime Marijane 
Petir, dobar dio Makedonaca pre-
poznaje asocijaciju na Prijatelja 
Makedonije. To ste bezbroj puta 
do sada dokazali kroz Vaše izjave 
gdje nedvojbeno 
ukazujete na 
nezavidan 
p o l o ž a j 
Republike 
Makedo-
nije i nje-
zinih gra-
đana po 
p i  t a n j u 
u l a  s k a 
zem lje u 
EU. Oda-
kle kod 
Vas toli-
ki inte-
res za 
M a -
k e -
do-
ni-
ju?

Oduvijek sam posebno osjet
ljiva na nepravdu, a to je upravo 
ono što se događa u Makedoni
ji. Makedonija je više od cijelog 
jednog desetljeća nepravedno 
„zatočena“ u čekaonici ispred 
zatvorenih vrata Europske unije 
i NATOa. S druge strane, nama 

Hrvatima je poznato kakav je 
to osjećaj kada te blokiraju i 
ne daju ti naprijed jer smo to 
prošli na svojoj koži, a osim 
toga, Makedonija i Hrvatska 
su bliske i prijateljske zemlje, 
tako da je briga za Makedo
niju meni nešto sasvim pri
rodno i samorazumljivo.

Bilateralni 
spor može 
biti riješen 
naknadno

Zastupate tezu 
da je mjesto 
Re publike Ma-
kedonije u eu-
ropskoj obite-
lji. Približava 
li se, po Vama, 
taj trenutak, 
mislite li da 
će se ipak na 
kraju riješiti 
ovaj Gordij-
ski čvor, koji 
više od dva 

desetljeća drži 
Ma kedoniju u 

če kaonici za otvara-
nje pregovora s EU?

Europska komisija je u stra
tegiji za „Vjerodostojnu per
spektivu proširenja i pojačanu 
suradnju EUa sa zapadnim Bal
kanom“ istaknula spremnost za 
davanje preporuke za otvaranje 
pregovora i pristupanje Republi
ke Makedonije Europskoj uniji, 
što se može činiti kao korak una
prijed. No ova spremnost Komisije 
temeljena je na spremnosti nove 
makedonske Vlade da popusti 
grčkim pritiscima. S moje strane 
ovdje nema nikakve dvojbe – EU 
ne smije uvjetovati otvaranje pre
govora Makedoniji i postavljati 
joj kao uvjet dogovor s Grčkom 
o promjeni imena jer je tu riječ o 
bilateralnom sporu koji može bit 
riješen naknadno. Sve što smo do 
sada vidjeli od dolaska nove ma
kedonske Vlade i dogovora koji 
se postižu kod otvorenih pitanja 
vodi gubitku identiteta Makedo
nije bez ikakve garancije da će 
postojeći problemi biti otklonjeni 
(jer znamo kada Grčkoj date je
dan prst, oni žele cijelu ruku).

U Europskom parlamentu u 2016. 
godini formirali ste grupu prija-
teljstva s Makedonijom sa željom 
da se pomogne Makedoniji na 
putu prema euroatlantskim in-
tegracijama. Kakvo je Vaše dosa-
dašnje iskustvo djelovanja i učin-
ka te grupe?

To je točno, u suradnji sa 
stalnom misijom Republike Ma
kedonije u Bruxellesu pokrenula 
sam skupinu prijateljstva s Make
donijom koja je intenzivno pune 

Grčkoj date jedan prst, oni žele cijelu ruku
„Briga za Makedonijom za mene je nešto sasvim 
prirodno“, govori hrvatska europarlamentarka 
Marijana Petir, koja je žestoka kritičarka 
Europske unije i politike koju vodi kada je riječ 
o Makedoniji. Ona upozorava da je Makedonija 
više od cijelog jednog desetljeća nepravedno 
„zatočena“ u čekaonici ispred zatvorenih 
vrata Europske unije i NATO-a i da je to velika 
nepravda za Makedoniju. Razgovarali smo s 
Marijanom Petir nekoliko dana nakon što je 
imenovan novi predsjednik grupe „Prijatelji 

Makedonije“ u Europskom parlamentu
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dvije godine radila na afirmaciji 
svega pozitivnog što Makedonija 
ima i što jest. Nažalost, moram 
ovim putem obavijestiti sve vaše 
cijenjene čitatelje kako od pro
šlog tjedna više ne vodim grupu 
„Prijatelji Makedonije“. Naime, 
nova makedonska Vlada je ofor
mila novu skupinu prijateljstva 
s novim predsjednikom na čelu. 
Politička je to odluka budući da 
je moje gledište o ulasku Make
donije u euroatlantske integracije 
drugačije od onoga koji ima ma
kedonska Vlada jer ja smatram 
da se s identitetom Makedonije i 
makedonskog naroda ne smije tr
govati. Ipak, nadam se da će novi 
predsjednik koji se do sada bavio 
Afrikom i nema iskustva kada je 
riječ o Makedoniji staviti dobro
bit Makedonije i makedonskog 
naroda na prvo mjesto, umjesto 
da brani dvojbene poteze make
donske Vlade što mi se čini da je 
sada intencija.

I dalje ću podržavati 
Makedoniju

Kao hrvatska europarlamentarka 
koristite priliku ukazati na hrvat-
ski primjer rješavanja bilateral-
nih sporova, kao što je to bio slu-
čaj sa Slovenijom. U tom smislu, 
ukazujete da se nametnuti bilate-

ralni spor Makedonije s Grčkom 
može rješavati u tijeku pregova-
ra, te u tom smislu i okončati, kao 
što je Hrvatska rješavala svoj spor 
sa Slovenijom, te da on ne bi smio 
predstavljati prepreku za otvara-
nje pristupnih pregovora. Zašto 
ta praksa nije primjenjiva kada je 
u pitanju Makedonija?

Nema razumnog odgovora 
na to pitanje osim da EU koristi 
dvostruke standarde kada je u pi
tanju Makedonija na što sam više 
puta do sada upozorila. Grčka 
jednostavno ovdje koristi svoju 
poziciju moći, a EU joj popušta 
kao zemlji članici nauštrb zemlje 
kandidatkinje. Žalosno i diskri
minatorno, ali istinito. Upravo u 
usporedbi te situacije s hrvatsko
slovenskom situacijom, ogleda 
se, po meni, i (ne)vjerodostojnost 
Europske unije.

Slovite za žestokog kritičara i EU 
i Grčke po pitanju velike neprav-
de koju čine Makedoniji i make-
donskom narodu. Ostaju li i dru-
ge mogućnosti ili solucije koje do 
sada niste upotrijebili, a možete 
ih iskoristiti u Vašem djelovanju i 
strategiji kako biste pomogli Ma-
kedoniji?

Ja ne kritiziram radi kritike 
već iznosim argumente koji su 
poprilično čvrsti te koristim sve 

instrumente koji mi, kao zastu
pnici u Europskom parlamentu, 
stoje na raspolaganju kako bih 
pomogla Makedoniji. Govorim na 
plenarnim sjednicama, postav
ljam zastupnička pitanja, pisala 
sam povjereniku za politiku su
sjedstva i pregovore o proširenju, 
predsjedniku Europske komisi
je, visokoj predstavnici, djelovali 
smo kroz grupu prijateljstva, dje
lujem i dalje u Delegaciji za Ma
kedoniju... Neki me pitaju kako 
to da me to ne umara, ali nikada 
se neću umoriti i makedonski na
rod će u meni uvijek imati prija
teljicu. Uvjerena sam da ćemo se 
zajedno veseliti otvaranju prego
vora i makedonskom članstvu u 
EU čim prije.

Početkom godine, u Washingtonu, 
dobili ste priznanje Prijatelj Ma-
kedonije od strane makedonske 
dijaspore. Kako ste to doživjeli?

Iznimno sam počašćena ovom 
nagradom te ovim putem još jed
nom zahvaljujem Ujedinjenoj ma
kedonskoj dijaspori kao najvećoj 
iseljeničkoj organizaciji Makedo
naca u svijetu. Ovo je dragocjen 
znak obostranog prijateljstva iz
među mene i makedonskog naro
da i još jednom želim ponoviti da 
makedonski narod može i dalje 
računati na moju podršku.

 Milena Georgievska
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Ви се обраќаме во името на 
Заедницата на Македонците во 
Република Хрватска како кров
на организација на сите маке
донски друштва во Република 
Хрватска, Координацијата на 
cоветите и претставниците на 
македонското национално мал
цинство во Република Хрватска 
и од сите други асоцијации и 
друштва на македонското мал
цинство во Република Хрватска 
со отворено писмо во коешто ве 
повикуваме во овој историски 
момент за Република Македо
нија, за сите Македонци и ма
кедонски граѓани да го сочувате 
идентитетот и етницитетот на 
македонскиот народ и маке
донската држава со сето нејзи

но историско, јазично, верско и 
културолошко наследство кое
што им припаѓа на Република 
Македонија, на македонскиот 
народ и македонските граѓани.

Според Повелбата на Обе
динетите нации која се темели 
на начелото на рамноправност 
и самоопределување на наро
дите, на суверената еднаквост 
на сите нејзини членки, како 
и на рамноправноста на мали
те и големите народи, Македо
нија како полноправна членка 
на Обединетите нации која под 
уставното име е признаена од 
трите највлијателни држави на 
светот и од преку 130 други су
верени и слободни земји членки 
на Обединетите нации има об

врска, но и право да не отстапи 
на барањето на една единствена 
членка која ги негира македон
ската државност, идентитетот 
и етницитетот на македонската 
нација.

Според Привремената спо
годба од 13 ноември 1995 годи
на, склучена меѓу Хеленската 
Република и Република Маке
донија, а која е составена и 
ратифицирана во духот на де
мократијата и основните чове
кови слободи, Република Маке
донија се согласи да учествува 
во меѓународните организации 
под привремената референца 
на англиски јазик The former 
Yugoslav Republic of Macedonia, 
а Хеленската Република се об

Почитуван претседателе на Република Македонија,
Почитуван претседателе на Собранието, почитувани пратеници на Собранието,
Почитуван премиеру, почитувани министри,
Почитуван претседателе на Уставниот суд на Република Македонија,
Почитуван претседателе на Врховниот суд на Република Македонија,
Почитуван претседателе на Македонската академија на науките и уметностите,
Почитуван Архиепископе Охридски и Македонски г.г. Стефан, почитувани членови на Светиот архиерејски 
синод на Македонската православна црква,
Почитувани граѓани на Република Македонија,
Почитувани Македонци,

Отворено 
писмо
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врза да не ѝ прави препреки 
на Република Македонија за 
пристапување кон членство во 
меѓународните организации под 
привремената референца на 
името на државата која произ
легува од Резолуцијата 817 со 
којашто Република Македонија 
е примена во членство на Обе
динетите нации.

Со пресудата на Меѓуна
родниот суд на правдата во Ден 
Хаг од 5 декември 2011 година 
дадена е меѓународноправна 
потврда дека Хеленската Репу
блика ја прекршила билатерал
ната спогодба од 1995 година со 
којашто се обврзала дека нема 
да ја блокира Република Маке
донија во пристапувањето кон 
меѓународните организации, 
ако таа пристапува под привре
мената референца под која е и 
членка на Обединетите нации. 
На Република Македонија ѝ е 
ускратено пристапувањето кон 
Северноатлантската алијанса 
(НАТО) во 2008 година поради 
грчкото вето, иако Република 
Македонија сакаше да пристапи 
под привремената референца.

*****
Република Македонија 1995 

година ги смени вексиколошки
те и хералдичките симболи на 
државата и се согласи, во духот 
на солидарноста, добрососе
дските односи и меѓународното 
право, да пристапи кон член
ство во меѓународните органи
зации врз основа на привре
мената референца на името на 
државата под кое стана членка 
на Обединетите нации. Хелен
ската Република не ја испочи
тува билатералната спогодба и 
ја блокира Република Македо
нија во пристапувањето кон ев
роатлантските интеграции, што 
Меѓународниот суд на правдата 
со пресудата и го потврди.

Од самостојноста на Ре
публика Македонија, под ус
тавното име ја признале преку 

130 држави во светот. Откажу
вањето од сопственото уставно 
име на државата и нацијата е 
покажување на несигурност во 
сопствениот идентитет. Маке
донија има обврска не само кон 
сите меѓународни субјекти кои 
нè признале под уставното име, 
не само кон сите нас кои сме 
активни или пасивни учесници 
во политичките процеси, туку и 
кон сите тие што биле пред нас 
и кои сега не се во можност да 
дејствуваат и да се борат за за
чувување на македонската др
жава и нација, а и кон сите оние 
кои доаѓаат после нас и кои 
исто сега не се во можност да 
учествуваат во зачувувањето на 
македонската држава и нација. 
Идентитетот на македонската 
нација е непренослив, неодвоив 
и иманентен на македонската 
држава како политичко оства
рување на народите во модер
ното меѓународно политичко 
уредување на нациите и држа
вите како апсолутни носители 
на политичката власт. Иденти
тетот на нацијата и државата не 
е сопственост на носителите на 
државјанството ниту на носите
лите на етницитетот и затоа не 
постои легитимитет и легали
тет по ниедна правна основа да 
може да се одлучува за можната 
промена и/или аброгацијата на 
нацијата и државата. Не по стои 
никаква историска нужност за 
таков противправен, против
национален и противдржавен 
чин.

Крајна цел на грчкиот на
ционализам и грчкиот исто
риски мит е уништување на 
македонскиот идентитет како 
засебен национален, кој не е 
инкорпориран во грчкиот исто
риски мит за ексклузивно пра
во на наследство на античката 
Македонија, но и во негацијата 
на геноцидот извршен над ма
кедонското и другото негрчко 
население по Балканските вој
ни. Со уништувањето на маке

донскиот идентитет ќе се униш
тат сите посебности на маке
донската нација. Затоа е ја сно 
дека во иднина, при приемот 
на Македонија во членство на 
Европската унија ќе се појават 
нови грчки барања во контекст 
на понатамошни одрекувања од 
историскиот, културниот, но и 
од јазичниот идентитет на Ма
кедонците и македонската др
жава. Во случај на губење на 
идентитетот на нацијата, исто
риската одговорност ќе биде на 
сите нас како директни и един
ствени виновници.

Македонските евроатлант
ски аспирации се афирмативни 
во склоп на европските вред
ности и интереси, но не ги над
минуваат загубата на иденти
тетот на нацијата и стекнатите 
права и вредности како полно
правна членка на Обединети
те нации и Советот на Европа. 
Во согласност со моменталните 
политички, економски и геопо
литички односи во светот и Ев
ропа, решението треба да биде 
донесено во даден временски 
континуум, а не во рок намет
нат од други или трети страни 
кои имаат улога на медијатори.

Согласно наведеното, ги по
викуваме сите граѓани на Репу
блика Македонија, Македонки и 
Македонци, македонската вла
да, претседателот на Републи
ка Македонија, пратениците во 
Собранието, судиите на Устав
ниот и Врховниот суд, членови
те на Македонската академија 
на науките и уметностите и Ар
хиепископот Охридски и Маке
донски г.г. Стефан и членовите 
на Светиот архиерејски синод 
на Македонската православна 
црква како носители на емана
ција на македонската нација и 
држава да не отстапат пред по
литичките притисоци и никако 
да не се согласат на ниту едно 
друго име освен уставното име 
на македонската држава – Ре
пуб лика Македонија.

Отворено 
писмо

Координација на советите и претставниците 
на македонското национално малцинство вo 
Република Хрватска 
Претседател Томе Апостолоски

Заедница на Македонците 
во Република Хрватска 

Претседател 
Илија Христодулов
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Г ордо и со многу 
љу бов, хорот во 
при дружба на му

зичката група на МКД 
„Илинден“ од Риека ја 
отпеаја својата химна и 
песната За многу годи
ни Македонци и со тоа 
го започнаа службени
от дел од 27. прослава 
на својот роденден.

 Со топли зборови 
за добредојде на при
сутните им се обрати 
Илија Христодулов, 
прет седател на Заедни
цата на Македонци
те во РХ, а воедно и 
претседател на МКД 
„Илинден“. Тој со кра
ток осврт за измината
та година, која ја оцени 
како многу успешна, им 
се заблагодари на сите 
кои на кој било начин 
придонеле во работата 
на Друштвото, посеб
но и со многу емоции 

им се заблагодари на 
пејачката и музичката 
секција и на нивните 
водители.

На гостите им се 
обрати и потпретседа
телката Ивона Дуноски 
Митев која ги повика 
основачите на МКД, 
Ми хајло Давчевски и 
Вла до Настески, да ево
цираат спомени од ос
новањето во далечната 

1991 година. По нивно
то излагање, со испре
плетени раце заедно ја 
пресекоа роденденска
та торта со желби за 
успешност и долговеч
ност на Друштвото.

Таа вечер се сла
веше и Василица во 
„Илинден“. Новата го
дина по Јулијанскиот 
календар по делењето 
на погачата најмно

гу среќа му донесе на 
Илија Младенов, кај 
кого падна и паричка
та.

Вечер за паметење. 
Со громогласно нави
вање се славеше и по
бедата на ракометната 
репрезентација на Ма
кедонија, која донесе 
победа во првото коло 
на ЕП во ракомет кое 
се играше во Загреб. 
Весело беше, прекрасна 
енергија во преполниот 
простор на „Илинден“ 
во Риека, со песна, оро 
и вкусна храна подгот
вена од вредните до
маќинки на „Илинден“ 
за која не треба да се 
пишува, туку само да 
се проба, заврши трој
ното славење на горди
те Македонци во МКД 
„Илинден“.

За многу години!
Гордана Квајо

МКД „Илинден“ го прослави својот 27. роденден
Со краток осврт за изминатата година, која ја оцени како многу успешна, претседателот на 
Друштвото, Илија Христодулов, се заблагодари на сите кои на било кој начин придонеле во рабо-

тата на Друштвото

„...За сите години, за сите светлини, 
со љубов наша, земјо мила вечна остана...“
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П отпретседателот на 
Владата на Репу

бли ка Македонија за
дол жен за европски 
прашања, Бујар Осма
ни, во рамките на него
вата прва официјална 
посета на Република 
Хрватска, на 6 ноември 
2017 година во органи
зација на Амбасадата 
на РМ во РХ, имаше 
обраќање пред дипло
матските претставници 
во Хрватска. Настанот 
се одржа во простории
те на Делегацијата на 
Ев ропската Унија во 
За греб, на тема „Нова 
страница за Македо

нија: 2018 – година на 
кредибилна перспекти
ва за проширување“.

На предавањето, 
вицепремиерот Осма
ни се осврна на европ
ските перспективи на 
регионот во контекст 
на евроинтегративните 
процеси во Македонија. 
Тој ја нагласи новата 
политичка енергија во 
насока на европскиот 
оптимизам што се соз
даде со формирањето 
на новата Влада во Ма
кедонија, покажувајќи 
наклонетост кон европ
ските партии и коали
ции. Истакна дека 2018 

година претставува ис
ториска година за Ма
кедонија по прашањето 
на интеграциите во ЕУ 
и во НАТО.

Во размената на 
мислења на присутни
те беше констатирано 
дека сите регионални 
и европски предизвици 

треба да се решаваат 
во насока на европски
те вредности, со заси
лување на европските 
перспективи на регио
нот, како и со задржу
вање на кредибилноста 
на процесот на проши
рување.

Е. П.

Н а 16 јануари 2018 
година градоначал

никот на Скопје, Петре 
Шилегов, кој беше во 
официјална посета на 
Загреб, оствари работна 
средба со градоначал
никот на Загреб, Милан 
Бандиќ. На средбата 
присуствуваа и врши
телот на должноста при 
Амбасадата на РМ во 
РХ, Мачеј Качоровски, 
Неговото Високопрео
свештенство, Митро
политот Европски г. 
Пи мен, парохискиот 

све штеник на Маке
дон ската православна 
црква во РХ, протоје
рејставрофор Кирко 
Велински, претседате
лот на Советот на ма
кедонското национал
но малцинство за Град 
Загреб, Томе Апостоло
ски, и други.

Загреб и Скопје се 
збратимени градови 
од 2011 година и досе
га успешно соработу
ва ле во областа на об
разова ние то, културата 
и спортот. Градоначал

ниците на средбата ис
кажаа желба соработ
ката во иднина да се 
прошири, особено во 
областите на урбани
стичкото уредување, 
жи вотната средина и 
сообраќајот. Беше до
говорено делегацијата 
предводена од градо
началникот на Загреб 
со претставниците од 
Секторот за сообраќај и 
ЗЕТ да го посетат Ско
пје, каде би размениле 
искуства и би понудиле 
стручна помош за раз

вој на нови сообраќајни 
решенија во главниот 
град на Македонија.

Градоначалникот 
Ши легов учествуваше 
и на работниот соста
нок за официјално под
несување на заедничка 
кандидатура на Маке
донија, Словенија и 
Црна Гора за организа
ција на Европското пр
венство во ракомет во 
женска конкуренција 
во 2022 година.

Е. П.

Годинава ќе биде историска за Македонија во 
поглед на евроинтеграциите

Загрепско искуство за сообраќајно решение во Скопје

Предавање на вицепремиерот Бујар Османи за 
европските перспективи на регионот во контекст 
на евроинтегративните процеси во Македонија

Градоначалникот на Скопје, Пе-
тре Шилегов, кој беше во офи-
цијална посета на Загреб, ос-
твари работна средба со гра-
доначалникот на Загреб, Милан 
Бандиќ. Со својот загрепски 
колега договорија продлабочу-
вање на соработката меѓу двата 

градови пријатели



16 Интервју

Интервју

За почеток, кажете ни 
нешто повеќе за себе.

Роден сум во 1988 
го дина во Нашице, а 
дет ството го поминав во 
До њи Михољац, каде за
вршив основно и средно 
училиште. Во 2007 годи
на запишав историја на 
Филозофскиот факул
тет во Загреб. Сега сум 
студент на постдиплом
ските докторски студии 
на современа х рватска 
историја на истиот фа

кул тет. Член сум на 
МКД „Охридски бисер“ 
по веќе од четири годи
ни, а на активност во 
Дру штвото ме поттикна 
фак тот дека мајка ми е 
со потекло од Македо
нија од Кичево. Исто та
ка, во Македонија имам 
роднини и често одам 
во посета. Станав член 
на Друштвото бидејќи 
сакам подобро да ги за
познам своите македон
ски корени и култура.

Како активен член на 
МКД „Охридски би-
сер“ од Загреб стекнав-
те одредено искуство во 
работата. Како претсе-
дател, што за Вас значи 
оваа нова функција?

Најнапред, сакам 
да се заблагодарам за 
дадената доверба. Фун
кцијата претседател на 
Друштвото ја гледам 
како чекор напред за 
стекнување на одговор
ност, поттик и искуство 
во овој сегмент на јавно 
делување. Никој не се 
родил паметен, па така 
ниту јас. Свесен сум 
дека во мандатот што 
ми е доверен за оваа 
функција, морам уште 
многу да научам и да 
стекнам побогато ис
куство.

Желба и 
ентузијазам

Со кои успеси или ор-
ганизирани настани 
можете да се пофалите 
во Вашата досегашна 
активност?

За свој досегашен 
голем успех во делу
вањето во Друштво
то го сметам проектот 
„Духот на Македонија 
во Хрватска“, за кој 
бев иницијатор и води
тел. Заедно со остана
тите членови, проек
тот го осмисливме во 
јануари 2017 година и 
во февруари го прија
вивме на конкурсот 
при Министерството за 
надворешни и европ
ски работи на Републи

ка Хрватска. Добивме 
средства и го реализи
равме во периодот од 
септември до ноември 
истата година. Проек
тот се состоеше од пет 
настани (гастрономска 
работилница, две исто
риски вечери, ликовна 
изложба и книжевна 
вечер), на кои гостуваа 
многу проминентни ма
кедонски и хрватски 
научници и интелек
туалци. Проектот по
мина мошне добро, па 
повторно планирам да 
поднесеме апликација 
до Министерството и за 
2018 година.

Какви способности тре-
ба да поседува претсе-
дателот на Друштвото, 
односно потпретседате-
лот на ЗМРХ?

Пред сѐ, мислам 
дека мора да се има 
желба и ентузијазам за 
таква работа. Претседа
тел мора да биде спре
мен да го сослуша секој 
член на Друштвото, да 
донесува исправни од
луки за кои смета дека 
се добри за дејству
вањето на Друштвото и 
да пренесува позитивна 
слика према јавноста, 
медиумите и надлеж
ните институции. Исто 
е и со функцијата пот
претседател на ЗМРХ.

Планирате ли сорабо-
тка со други вакви асо-
цијации со цел за по-
добра афирмација на 
Македонците во Хрват-
ска?

Чекор напред за стекнување на одговорност, 
поттик и искуство

Горан Коров, млад и перспективен член на Македонското културно друштво „Охридски бисер“ од 
Загреб, неодамна беше избран за негов нов претседател, како и на функцијата потпретседател 
на Заедницата на Македонците во Р. Хрватска. Во интервјуто за „Македонски глас“ тој зборува 

кои се неговите планови за подобрување на активностите и квалитетот на дејствување
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Секако мораме да работиме 
на подобро поврзување со маке
донските друштва во Хрватска, 
со советите, како и со останати
те национални малцинства. Нѐ 
нема многу овде и требаме да со
работуваме и да се држиме, за
едно да се соочуваме со предиз
виците кои ги носи денешното 
време. Исто така, многу е важно 
да се продолжи и продлабочи 
соработката со нашата матична 
татковина, Македонија. Резул
тати од таа соработка се гледаат 
и низ нашиот проект „Духот на 
Македонија во Хрватска“. Ва
жна е и сликата што ја прене
суваме преку медиумите. На тој 
начин граѓаните на Хрватска се 
запознаваат со нашата работа, 
со нашите активности и обичаи 
кои ги негуваме во Друштвото.

Млади активисти

Можеме ли да очекуваме во 
иднина нови проекти кои ќе го 
подигнат квалитетот на дејству-
вање?

Како што веќе кажав, ќе ја 
продолжиме соработката со Ми
нистерството за надворешни и 
европски работи на РХ, што се
како ќе влијае на поцврсто повр
зување со Македонија, а во план 
е да пробаме да направиме и не
што повеќе, можеби некој проект 
кон Европската унија. Јас сум 

млад претседател и целта ми е со 
својот пример на инволвираност 
да привлечам и други млади ак
тивисти. Сакам што е можно по
веќе млади луѓе да се вклучат во 
работата на Друштвото, и тие да 
стекнат искуство за некои идни 
животни предизвици.

За крај, некои спомени што Ве 
врзуваат за Македонија?

Просечно, секоја втора го
дина одам во посета на Македо
нија каде се среќавам со своја
та фамилија, а туристички сум 
посетил многу градови и места, 
Скопје, Охрид, Прилеп, Кичево, 
Преспанско и Охридско Езеро... 

Најубавите спомени на Македо
нија ми се врзани со прекрасна
та природа и многуте културни 
богатства. Една од највпечатли
вите глетки ми беше панора
мата од превојот на планината 
Галичица, точка од која во исто 
време можат да се видат и две
те езера, Охридското на запад и 
Преспанското на исток. Мошне 
ми беше возбудлива и посетата 
на вулканот Дувало, последен 
активен вулкан на Балканот. 
Тука се и луѓето што ги запоз
нав, секогаш срдечни и спремни 
на разговор и помош.

Елизабета Петровска

ČETVRTKOM, PETKOM I SUBOTOM – GRUPA „MAKEDONSKA DUŠA“
SVAKE PRVE SRIJEDE U MJESECU – „MAKEDONSKA SRIJEDA“ OD 17 DO 22 SATI
Na adresi Ilica 298, Zagreb – Kustošija, u ugodnom i toplom makedonskom ambijentu osjetite radost nepca, uzbuđenje 

duše te veselje srca, o kojima ćete dugo pričatati.
 Na Vama preostaje samo da se opustite i zabavite, a za sve ostalo s radošću pobrinućemo se mi.

Organiziramo svake vrste obiteljske proslave, SVADBENE PROSLAVE, domjenke te poslovne susrete.
Veselimo se vašem dolasku!
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Совет на МНМ за Град Загреб

П о повод Денот на 
Координацијата на 

советите и претставни
ците на национални
те малцинства за Град 
Загреб, 15годишнина
та од донесувањето на 
Уставниот закон за 
пра вата на национал
ните малцинства и 14 
години од формирањето 
на загрепската Коорди
нација, на 7 декември 
2017 година се одржа 
тркалезна маса во Клу
бот на книжевниците во 
Загреб. Тоа беше средба 
на претседателите на 
сите координации на 
националните малцин
ства на државно ниво, 
а тема на тркалезната 
маса беше Координа
цијата на национални
те малцинства во Репу
блика Хрватска.

Водителот Золтан 
Ба лаж Пири, секретар 

на Координацијата, 
пот  сети на основањето 
на Координацијата, а за 
неј зините активности 
го  вореше претседате
лот Душан Мишковиќ.

 Целта беше да ги 
афирмираме малцин
ствата преку култура
та, традицијата, јази
кот, туризмот и спортот, 
и преку нашите актив
ности да покажеме и 
да се потсетиме на она 
што го работеле нашите 
предци, истакна Миш
ковиќ, притоа нагла
сувајќи ја поддршката 
на Град Загреб и наја
вувајќи дека во блиска 
иднина Загреб ќе добие 
Дом на националните 
малцинства.

За значењето на 
Координацијата во ра
ботата на малцинства
та се осврнаа Дејан 
Дракулиќ, помошник 

на министерот за уп
рава на РХ, и Драга
на Јецков, пратеничка 
во Хрватскиот сабор. 
Елизабета Кнор, од 
Градската управа на 
Град Загреб, ја истакна 
добрата соработка на 
градските структури со 
малцинствата, важно
ста на нивниот ангаж
ман поради зачувување 

на сопствениот иденти
тет, но и на соживотот 
во заедницата.

На тркалезната ма
са беше промовиран и 
Билтенот за медиумско 
следење на Координа
цијата, во кој се пре
зентирани нејзините 
активности во текот на 
2016 година.

Е. Петровска

К оординацијата на 
со ветите и прет

став ниците на нацио
налните малцинства 
за Град Загреб и Коор
динацијата на совети
те и претставниците 
на националните мал
цинства во Загрепска
та жупанија, по повод 
на Денот на Коорди
нацијата организираа 
спортски натпревари 

во Вуковина кај Велика 
Горица во Загрепската 
жупанија.

Натпреварите се 
одржаа на 9 декември 
2017 година во ОУ „Ву
ковина“, а натпрева
рувачите ги одмерија 
силите и знаењата во 
четири дисциплини: 
мал фудбал, пингпонг, 
шах и белот. Македон
ските претставници 

имаа натпреварува
чи во три дисциплини: 
мал фудбал, пингпонг 
и шах. Најголем успех 
оствари екипата во мал 
фудбал со второ место 
на турнирот. Нашите 
претставници во пинг
понг и шах остварија 
солидни резултати, ама 
повеќето се водеа со 
мотото дека е важно да 
се настапува. Натпре
варите беа одржани во 
прав спортски дух со 
големи желби за побе
да.

Сите натпревару
ва чи добија медал, а 
екипата на мал фудбал 
и пехар. На претстав
ниците на национални
те малцинства им беа 
врачени благодарници. 
Спортските натпрева
ри беа прилика за до
бро дружење и оства

рување пријателства и 
контакти со другите на
ционални малцинства. 
На самиот крај беше 
организиран пригоден 
коктел.

На спортските нат
превари беше Томе 
Апостолоски, претсе
дател на Советот на 
македонското нацио
нално малцинство за 
Град Загреб, а од дру
гите членови на Сове
тот настапија Благоја 
Мирчевски и Маријан 
Гиговски.

Следните спорт
ски игри треба да бидат 
одржани на пролет 2018 
година и тоа ќе биде 
прилика и можност за 
другите членови на ма
кедонското малцинство 
да се вклучат во нат
преварите.

Благоја Мирчевски

Одржана тркалезна маса на Координацијата

Спортски натпревари на националните малцинства
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Vijeće MNM Grada Zagreba

Т радиционалната манифе
стација Денот на Коорди

нацијата на советите и прет
ставниците на националните 
малцинства за Град Загреб, 
која за свој ден го зема Меѓу
народниот ден на човековите 
права, се одржа на 10 декември 
2017 година во малата сала на 
КС „Ватрослав Лисински“ во 
Загреб.

Публиката во комплетно 
исполнетата сала ги поздрави 
говорите на претседателот на 
Координацијата, Душан Миш
ковиќ, и на претседателот на 
Советот за националните мал
цинства на РХ, Александар Тол
науер. Со обраќањето на гра

доначалникот на Град Загреб, 
Милан Бандиќ, кој изјави дека 
загрепската мултикултурал
ност, мултиетичност и мулти
конфесионалност дава мир, си
гурност и отвореност за сожи
вот, заврши службениот дел од 
манифестацијата.

Културноуметничката про
грама ја водеше Кармела Вуков 
Цолиќ, а со песна, танц и музи
ка зедоа учество црногорското, 
словенечкото, српското, маке
донското, чешкото, бошњачко
то, унгарското, албанското, ев
рејското, полското и бугарското 
национално малцинство. Маке
донците се претставија со две 
нумери – пејачката група Моми 

бисерни при МКД „Охридски 
бисер“ од Загреб под водство 
на Сафиудин Алимоски ја изве
де македонската народна песна 
Назад, назад Калино моме, а 
Ива Синти и Антонио Франчиќ, 
ученици од изборната настава 
на македонски јазик и култура 
по моделот Ц во Првата гимна
зија во Загреб, ја отпеаја песна
та Елено ќерко.

Присутните на манифеста
цијата можеа да ја разгледаат и 
изложбата фотографии од Тони 
Хнојчик за активностите на 
малцинските заедници на Град 
Загреб, која беше поставена во 
фоајето на концертната сала.

Е. Петровска

Н а свечената цере
монија за медиу ми, 

која се о држа на 15 де
кември 2017 година во 
град ската палата Двер
це во За греб, Коор ди
нацијата на советите 
и претставниците на 
на ционалните малцин
ства за Град Загреб 
додели благодарници 
на телевизијата „Z1“, 
на емисијата Малцин
ски мозаик на ХРТ и 
на новинарката Жељка 
Мандиќ, уредничка на 
програмата Мулти
култура на Хрватско
то радио. На овој начин 
Координацијата секоја 
година им се заблаго
дарува на медиумите и 
новинарите за следе ње

то на активностите на 
малцинствата.

Во таа прилика, се
кретарот на Координа
цијата, Золтан Балаж 
Пири, ја истакна ус
пешната соработка на 
медиумите со советите, 
претставниците и здру
женијата на нацио
налните малцинства 
на Град Загреб. Прет
седателот на Коор ди
нацијата, Душан Миш

ковиќ, изјави дека 
ме  диумите се „очи во 
светот“ на малцинства
та, а градоначалникот 
на Град Загреб, Милан 
Бандиќ, го посочи зна
чајниот придонес на 
медиумите за промови
рање на активностите 
на малцинствата, при
тоа сензибилизирајќи 
ја јавноста дека тие го 
збогатуваат градот во 
областа на кул турата, 

науката, спортот и еко
номијата. Посебна бла
годарност ѝ беше ис
кажана на Елизабета 
Кнор за поддршката на 
малцинствата и посве
тената работа во Град
ската управа.

По поделбата на 
благодарниците, се одр
жа коктел за претстав
ниците на медиумите, 
градските институции 
и претседателите на со
ветите, секретарите и 
претставниците на на
ционалните малцинства 
на Град Загреб, меѓу 
кои беше претседателот 
на Советот на македон
ското национално мал
цинство за Град Загреб, 
Томе Апостолоски.

Е. П.

Песна, танц и музика на Денот на Координацијата

Благодарници за медиумите и новинарите

Загреб отсекогаш бил крстосница меѓу културните патеки на националните малцинства во Хр-
ватска. Тука се испреплетуваат различни вредности и културни богатства

Обраќање на Александар Толнауер Пејачка група „Моми бисерни“ Ива Синти и Антонио Франчиќ
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Загреб  

Б ројни Македонци од Загреб 
и Хрватска, како и остана

тите вљубеници во богатата ма
кедонска традиција и годинава 
присуствуваа на популарната 
Македонска вечер, што се одр
жа на 27 јануари во ресторанот 
на хотелот „И“ во Загреб. Про
славата беше дел од Деновите 
на македонската култура и 
во организација на Македонско 
културно друштво „Охридски 
бисер“ од Загреб, а под покро
вителство на Советот за нацио
налните малцинства на РХ.

Домаќин на вечерта беше 
Горан Коров, претседател на 
Друштвото, кој на почетокот ги 
поздрави гостите меѓу кои беа: 
во името на премиерот Андреј 
Пленковиќ, Бранко Сочанац, 
водител на Канцеларијата за 

човекови права и права на на
ционалните малцинства при 
Владата на РХ, Елизабета Кнор, 
помошник водител на Советот 
за унапредување на човекови
те права, цивилното опште ство 
и националните малцинства 
на Град Загреб, Томе Апосто
лоски, претседател на Советот 
на МНМ за Град Загреб, Лена 
Ѓапиќ, претставничка на маке
донското национално малцин
ство во Загрепската жупанија, 
Јудита Реј Худечек, претседа
телка на Хрватскомакедонско
то друштво од Загреб, Мирјана 
Мајиќ, претседателка на МКД 
„Билјана“ од Задар и други.

Веќе неколку години по 
ред вокалноинструменталната 
група Балканика бенд од Крањ, 
Словенија, е задолжена за му

зичката магија на прославата, 
а како јазикот на музиката го 
разбираат сите луѓе подеднак
во, богатството на звуците што 
ја исполнуваа свечено уредена
та сала на ресторанот, исполне
та до последното место, им ги 
развесели срцата на гостите кои 
неуморно танцуваа и го плетеа 
орото во венец од најубава хар
монија.

А за да биде хармонијата 
пот полна, менито за вечера оби
луваше со познати македонски 
кулинарски специјалитети. Се 
кр  шеше и домашната васили
чарска погача подготвена од 
член ката Недка Тркуља, а па
ри  чката овој пат му се падна на 
Бран ко Ристовски. Нека му е 
среќ на и бериќетна 2018 година!

Е. Петровска

Н а 14 ноември 2017 
година во хотелот 

„Аристос“ во Бузин се 
одржа Пинџур и ајвар 
фест по повод објаву
вањето на збирката ма

кедонски кулинарски 
рецепти Најдоброто од 
Македонија на авторка
та Лена Ѓапиќ. Органи
затори на настанот беа 
Хрватскомакедонско

то друштво од Загреб 
и претставничката на 
македонското нацио
нално малцинство во 
Загрепската жупанија, 
авторката Лена Ѓапиќ, 
а збирката ја претстави 
уредничката Јудита Реј 
Худечек, инаку претсе
дателка на Друштво
то. Кандидатите кои се 
натпреваруваа на фе
стивалот по одржаната 
промоција своите спе
цијалитети ги беа доне
ле од дома, а по прогла
сувањето на најдобриот 
пинџур и ајвар следеше 
вечера со јадења по ре

цептите од збирката. 
На станот музички го 
збогати вокалниот етно 
состав Езерки во при
дружба на оркестарот 
7/8 изведувајќи позна
ти македонски народни 
песни.

Во соработка со 
здру жението „Иван 
Пер ковац“, збирката 
ре цепти беше промови
рана и во Шенковец на 
29 ноември, со дегуста
ција на традиционални 
македонски јадења и 
со концерт на Езерки и 
7/8.

Е.П. 

Богатство на македонска традиција

Збирка рецепти „Најдоброто од Македонија“

Гостите неуморно танцуваа и го плетеа орото во венец од најубава хармонија
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МКД „Охридски 
би сер“ од Загреб 

и оваа година го одбе
лежа христијанскиот 
праз ник Василица или 
Стара Но ва година спо
ред Јулијан скиот ка
лендар. На 16 јануари 
во просториите на За
едницата на Македон
ците во РХ се собраа 
членовите и нивните 
гости кои ги поздра
ви претседателот на 
Друштвото, Горан Ко
ров и им посака убаво 
расположение.

А убаво располо
жение не недостасува

ше. За обичаите за Ва
силица зборуваше Ива 
Радељевиќ, членка на 
литерарнодрамската 
секција Ленка и рабо
тилницата по македон

ски јазик за возрасни. 
Пејачката група Моми 
бисерни под водство на 
Сафиудин Алимоски 
ис полни неколку маке
донски народни песни, 

а можеше да се погле
да и изложбата на етно 
работилницата Разбој 
при Друштвото. Трпеза
та беше полна со маке
донски специјалитети и 
пијалаци, а паричката 
од василичарската по
гача што се кршеше ја 
израдува Јана Гавров
ска.

Обичаите и тради
цијата од нашите пред
ци треба да се негуваат. 
Со нивното празнување 
остануваат засекогаш 
да живеат меѓу наро
дот.

Е. П.

И нтересен е обичајот за вер
скиот празник св. Трифун, 

заштитникот на виновата лоза 
и виното. На 14 февруари ло
зарот треба да закрои барем 

една винова лоза. Праз
нувањето започнува со 
утринска литургија во 
црква, при што се врши 
и ритуално закројување 
на лозницата со китка 
босилек и погача. Лозата 
се полева со црвено вино 
и ракија, со благослов го
дината да биде родна и се 
продолжува со песна и 
наздравување. Во чест на 
празникот се пие домаш
но вино, ракија и се јадат 

традиционално подготвени пити 
и јадења.

Св. Трифун се прослави и 
во МКД „Охридски бисер“ од 

Загреб. Претседателот на Дру
штвото, Горан Коров, збору
ваше за обичаите за празни кот, 
а закројувањето на лоз ницата 
симболично го прет стави претсе
дателот на Со ве тот на македон
ското на ционално малцинство за 
Град Загреб, Томе Апостолоски.

Низ песна македонска која 
ечеше од грлата на Моми би
серни, се прослави и празникот 
Валентиново, кој ја слави љу
бовта. А кога виното и љубовта 
ќе се спојат, настанува добитна 
комбинација за одлична забава 
која потраја до доцните вечерни 
часови.

Е. П.

Б еше еуфорично да се при
суствува на првиот македон

ски натпревар на 13. Европско 
првенство во ракомет во Хрват
ска. На 13 јануари 2018 година 
во Арена Загреб со резултат 
2524 македонската репрезен
тација ја совлада репрезента
цијата на Словенија. Но она 
што беше уште повозбудливо, 
всушност беше одличната под
дршка на навивачите од триби
ните. Речиси целата Арена беше 

обоена во македонската препо
знатлива црвеножолта боја, 
доминираше Фалангата, ечеше 
бодрењето на фановите кои беа 
опремени со најразлични ма
ски, капи, знамиња, балони и 
останати реквизити и симболи 
за навивање.

Меѓу нив беа и Македонците 
од Хрватска, кои освен македон
ското го вееја и хрватското знаме 
во знак на големото пријателство 
помеѓу овие две држави. Непро

ценливо беше чувството, се чи
неше како да беа дома, во својата 
сакана татковина Македонија.

Е.П.

Празнувањето за Василица се одбележува и во Хрватска

Кога виното и љубовта ќе се спојат

Навивачка еуфорија
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Осиек  Osijek

Н а Високото еван гел
ско теолошко учи

лиште во Осиек, од 18 
до 22 февруари 2018 го
дина беа организирани 
две конференции на кои 
зеде уче ство членката 
на МКД „Браќа Мила
диновци“, Јулијана Мла
деновскаТешија. Пр

вата конференција под 
наслов „Жените, духов
носта и мисиското делу
вање“ се одржа од 18 до 
19 февруари, а втората 
„Теологијата, верата и 
работата: живееме за да 
работиме? Работиме за 
да живееме?“ од 20 до 22 
февруари.

Предавањето на 
Ју лијана Младенов
скаТешија под наслов 
„Ри кер и жените на па
зарот на трудот“ беше 
изложено на 21 фев
руари и проследено со 
голем интерес. Тешија 
говореше за важноста 
на идентитетот според 
францускиот филозоф 
Пол Рикер, и во овој 
контекст, женскиот 
иден титет и женската 
(не)рамноправност на 
пазарот на трудот, но и 
во теологијата.

„Во пресрет на 8 
Mарт, Денот на жената, 
важно е да промисли
ме на кој начин се де
финираме себеси како 
жени и посебно, ако 
сме вернички, како же
нихристијанки. Што 
зна   чи тоа што сме раз
лични од мажите? Дали 

сме рамноправни или 
нерамноправни во на
ше то оп ште ство и во 
Божји очи?“, беа дел од 
прашањата кои Тешија 
ги покрена во своето 
предавање.

На конференција
та присуствуваа преку 
40 теолози, свештени
ци, пре давачи и ми
сио нери од различни 
христијански цркви 
ме ѓу кои 14 православ
ни теолози од Романија, 
неколку прет ставници 
на Католи чката црква 
од Хрватска, Полска 
и Велика Бри танија, и 
повеќе про тестантски 
теолози, па  сто ри и пре
да вачи од Хр  ватска, 
Ру сија, Хо лан дија, 
САД, С ловачка, Чешка 
и Унгарија.

Ј.Т.

МКД „Браќа Миладинов
ци“ од Осиек секоја годи

на го одбележува Денот на же
ната, 8 Март, и тоа најчесто така 
што членките и членовите на 
Друштвото се дружат на Трпи
мирова 1ц со македонски песни 
и ора, господата даруваат, а да
мите добиваат подарок – цвеќе 
и прегратки.

Во Друштвото овој ден го 
сме таат важен дел од тради
цијата на татковината, но и 
како потсетник на случувања
та од почетокот на дваесеттиот 
век, кога жените ширум светот 
се бореа за своите права.

Оваа година во МКД „Браќа 
Миладиноци“ се одлучија за 
една поинаква прослава: „Ма
кедонска вечер“ во знакот на 8 
Март! Настанот се случи во са
ботата, на 10 март, кога во сала
та „Антеа“ во Осиек се собраа 

околу двесте гости и пријатели 
на Друштвото со цел да го одбе
лежат Денот на жената и да 
уживаат во македонскиот ме
лос.

За да им биде што повесело 
и порадосно, на гости ги пови
каа македонскиот бенд „Бал
каника“ од Крањ, Словенија и 

бендот на Владимир Бочек од 
Хрватска, кои на нозе ги држеа 
присутните до ситните утрински 
часови. Четиринаесеттата „Ма
кедонска вечер“ беше распеана 
и разиграна и во знакот на по
врзувањето на татковините.

Ј.Т.

Како се дефинираме како жени?

8 Март на „македонски начин“

Предавање за жените на теолошка меѓународна конференција, на која, меѓу другото, стана збор 
и за женскиот идентитет и женската (не)рамноправност на пазарот на трудот, но и во теологијата



23Настани

Настани  Događaji

Меѓународниот ден на же
ната е повод повеќе да ја 

искажеме нашата заложба и 
подготвеност, нашата солидар
ност во современите процеси за 

бришење на дискриминацијата 
на жената во општеството, за 
враќање на нејзиното достоин
ство, за максимално почиту
вање на сите нејзини права и 
слободи. Тоа беше тема на дру
жењето кое се одржа на 8 март 
2018 година во просториите на 
Заедницата на Македонците во 
РХ.

– Нашите жени заслужу
ваат да им се посвети внима
ние, бидејќи благодарение на 
нив ниот труд и ангажирање, на 
сите настапи со секциите имаме 
успеси, истакна потпретседател
ката на МКД „Охридски бисер“ 

од Загреб, Виолета Штерјова. 
Еле на Ристова, членка на лите
рарнодрамската секција „Лен
ка“ при Друштвото, ја истакна 
значајноста на овој празник 
посветен на жената, а присут
ните го искористија заеднич
кото дружење да дискутираат 
за најразлични теми, меѓу кои 
и улогата на жената во денеш
ното општество.

Пејачката група „Моми би
серни“ исполни неколку маке
донски народни песни, а на сите 
жени кои присуствуваа им беше 
подарена по една роза.

Е. П.

Т окму така и беше во Маке
донското културно друштво 

на Истарската жупанија „Св. 
Кирил и Методиј“ од Пула на 9 
март по повод Меѓународниот 
ден на жената. Mакедонските 
асоцијации од Истарската жу
панија го одбележаа денот со 
темата На жената со душа по
дарено. Присутните ги поздрави 
претседателот на Друштвото, 
Тодор Брдарски, кој воедно на 
сите жени им го честита праз
никот, а на честитките им се 
придружија и претседателите на 
Советите на Истарска жупанија 
и Град Пула, Зоран Петровски и 

Орце Стојкоски, како и претсе
дателот на МПЦО „Св. Јоаким 
Осоговски“ од Пула, Ратко Зла
тески. Тие упатија порака пред 
сѐ, да бидат запазени правата 
на жената во семејството, како 
сопруга и мајка, а и во сите сфе
ри на општествено делување, но 
и на работните места.

На одбележувањето на 8 
Март во МКД ИЖ „Св. Ки
рил и Методиј“ беа присутни 
и претставници на Друштво
то „Lions“ и претставници на 
други друштва и заедници на 
националните малцинства од 
Истарската жупанија. Поетеса

та Милена Златеска ја прочита 
песната „Жена“ со препора
ка колку треба жената да биде 
сакана и почитувана. Во текот 
на вечерта се слушна македон
ска песна, се заигра македонско 
оро, а на секоја присутна жена 
ѝ беше честитан празникот со 
цвеќе.

М. З.

Н а 8 март во простории
те на МКД „Илинден“ во 

Риека беше отворена третата 
самостојна изложба на слики 
на Наталија Лековска, член
ка на Друштвото. За авторка
та на сликите и за нејзиното 
творештво говореше нејзината 
блиска пријателка Антонела 
Галиќ од Загреб, која нагласи 
дека станува збор за последна 
изложба од циклусот, по Загреб 
и Задар.

Наталија Лековска, која 
пре дава македонски јазик за 
ученици од Риека, заедно со хо
рот на МКД во кој и самата е 

членка, го покажа и својот втор 
талент, отпеа неколку песни, а 
потоа се обрати со емотивен го
вор во кој изрази голема благо
дарност до нејзините родители 
и до матичното друштво „Илин
ден“.

Дел од програмата беше 
посветен на историјата и важ
носта на празникот 8 Март, кој 
го подготвија ученичките Ната
лија Лековска, Леона Шалевска 
и Јелена Косановиќ.На крајот се 
обрати и претседателот на МКД 
„Илинден“, Илија Христодулов, 
кој им го честита празникот на 
жените и го замоли директорот 
на Агенцијата за иселеништво 
на Република Македонија, Нико
ла Шалваринов, кој беше во по
сета на МКД „Илинден“, да им ги 
подели розите на сите присутни 
припаднички од понежниот пол.

Г. К.

Рози подарени за Денот на жената

На жената со душа подарено

„Љубов3“ на Наталија Лековска
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Пула  

У спесите на Мике
ла Ристоски, па

раолимпијка, која од 
година во година реди 
бројни успеси, со особе
но внимание се просле
дени од страна на Ма
кедонското културно 
друштво на Истарската 
жупанија „Св. Кирил и 

Методиј“ од Пула, би
дејќи таа и нејзиното 
се мејство се членови 
на ова Друштво. Така, 
се кој нејзин постиг
нат успешен резултат 
претставува голема ра
дост во МКД ИЖ „Св. 
Кирил и Методиј“.

Нејзините резул
та ти од 2017 година се 
брилијантни. Имено, 
во Прага, Чешка, во 
трискок го забележа 
европскиот рекорд, а 
во Лондон освои зла
тен медал за скок од 5 
метри и 66 сантиметри. 
Во Истарската жупа
нија доби Лауреат за 
најдобра спортистка со 
инвалидитет, а од Хр
ватскиот параолимпи
ски одбор признание за 
најуспешна спортистка 
со инвалидитет во Ре
публика Хрватска.

За сите овие ус
пе си годинава Микела 
Ри стоски беше и на
градена со еднособен 
стан под наем во Пула. 
Клучевите и ги предаде 
пулскиот градоначал
ник Борис Милетиќ на 
3 јануари, по одлука за 
давање на станови под 
наем за службено ко
ристење од Град Пула 
на рок од пет години.

 Особено сум горд 
што Пула има сјај

ни млади таленти и не 
само во култур ниот 
и приватниот сектор, 
туку и во спортот. Ми
кела е секако една од 
нив и веќе неколку го
дини реди големи ус
пе си на најголемите 
свет ски натпревари. 
На шата Микела мно
гу пати докажа дека со 
единствена трудољуби
ва работа, со труд и за
лагање може да се ост
варат целта и животни
те успеси, а работата и 
трудот треба да се з наат 
и да се наградат, рече 
меѓу другото градона
чалникот Милетиќ.

Прославената хр
ватска репрезентатив
ка во присуство на сво
јата мајка и тренерот 
Даниал Темим, со го
лемо задоволство му се 
заблагодари на градо
началникот и на Град 
Пула со порака дека во 
иднина ова ќе ѝ биде 
голема мотивација за 
уште поголеми успеси.

М. З.

Д енот на советите на 
македонското на

цио нално малцинство 
во Истарската жупани
ја и за Град Пула по 
одлука на нивните со
ветници се одбележува 
секоја година на 13 ја
нуари, па така беше и 
оваа година. Сплотени 
сите асоцијации на ма
кедонското национал
но малцинство во Ис
тарската жупанија во 
просториите на Сове
тот на Град Пула, оваа 
година достоинствено 
и весело со македонска 
песна и оро го одбеле
жаа овој ден. Во името 
на советите, присутните 

ги поздравија претседа
телите Зоран Петров
ски и Орце Стојкоски, 
кои посебни поздрави 
упатија кон младите 
присутни на оваа про
слава.

Не се славеа само 
годините на постоењето 
на советите, туку и Ва
силица, Нова година по 
Јулијанскиот календар. 
Со македонски обичаи 
и полна трпеза, каде не 
изостанаа традицио
налните јадења, гравче 
тавче, туршија, разни 
пити и колачи, и сека
ко со македонско вино 
и мастика. Честитките 
во полноќ уште повеќе 

ги зближија присутни
те, па со здравицата се 
слушнаа и убави збо
рови за здравје и среќа, 
весела и бериќетна го
дина.

Веселбата ја надо
полни и навивањето за 

македонската репре
зен  тација во ракомет, 
која се одигруваше во 
За греб, а среќата беше 
неизмерна кога победи 
ма кедонската репре
зен  тација.

М. З.

За постигнатите успеси стан на пет години за Микела Ристоски

Одбележан Денот на советите во Пула
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П о повод св. Трифун и св. 
Валентин, МКД ја пре
стави Филателистичко

нумизматичната изложба на 
стари македонски разгледници 
и пригодни плика „Македонија 
така далечна, а така блиска“ од 
авторот Драгољуб Сиљано ски 
од Нашице. Изложбата беше 
свечено отворена од претседа
телот на Друштвото, Тодор Бр
дарски, кој воедно ги поздрави 
присутните, претставниците на 
останатите КУДови и заедници 
на малцинствата од ИЖ, како и 
членовите на сите асоцијации 
на македонското национално 
малцинство, кои сплотени, за
еднички го одбележаа овој ден.

За самата изложба гово
реше авторот Драгољуб Сиља
носки, кој долги години собира 
разгледници, дописи и плика, 
кој меѓу останатото рече дека 
има доста разгледници кои се 
праќани од Р. Македонија во Р. 
Хрватска од страна на Хрвати 
кои живееле во Р. Македонија, а 
по 1945 г. и разгледници од Хр
вати кои биле на служење воен 
рок во Р. Македонија. За обрат
но, особено од Истарска жупа
нија, забележани се податоци 
по Втората светска војна дека 
Македонците се населуваат на 
овој простор.

Програмата продолжи со 
промоција на збирката поезија 
и кратки раскази „Дел до мене“ 
на авторката Авелина Дами
јањевиќ. Промоцијата беше 

от ворена со истарски танц на 
самата авторка и Драго Драгу
зет, кој посочи дека оваа збир
ка е четврта по ред издадена, а 
за издавање чекаат уште две, а 
можеби и три збирки, меѓу кои 
една ќе биде заедничка од нив 
двајцата. Промотор на книгата 
беше Неда Миленковски, која 
меѓу другото рече дека збирка
та е пишувана на подолски/ча
кавски говор, издадена од стра
на на Огранак Матице хрватске 
во Мали Лошињ, Катедра Ча
ковског сабора Црес/Лошињ од 
каде е и самата авторка. Рецен
зент на збирката е Мирјана Чо
виќ. Книгата е посветена на неј
зиниот татко: За њега, кога сен 
војила, мога оца, ки ни дочекал 
све оно це је отел веќ...

Милена Златеска, која и 
сама пишува поезија, нагласи 
дека оваа промоција не е слу
чајна по повод св. Трифун и св. 
Валентин, но со порака „да се 
спојат две срца, на два народа, 
преку разновидноста на јази
ците и говорот, преку разно
видноста на културата, која се
којдневно сакаме да ја покаже
ме и дел да остане во душата на 
истарскиот народ, кој со срце ги 
пее нашите песни, а исто така 
секојдневно да учиме сѐ повеќе 
од просторот каде живееме и кој 
ни се всади во нашите срца“.

Самата авторка Авелина 
Дамијањевиќ посочи дека прв 
пат има промоција надвор од 
својот роден град Лошињ. Таа 

истакна дека нејзин пример 
секогаш бил нејзиниот дедо и 
дека повеќето нејзини песни му 
се посветени токму нему.

После претставувањето на 
оваа збирка беше претставе
на прекрасна модна ревија на 
плетени шалови од авторката, 
членка на етнокреативната ра
ботилница на Друштвото.

На настанот Мешовитиот 
хор и оркестарот на МКД „Св. 
Кирил и Методиј“ под водство 
на Бисерка Кухта, професор, 
изведе неколку македонски пес
ни, а Игор Јаневски и Магдале
на Златеска изведоа македон
ско оро.

Така и самата вечер заврши 
со радост, со споени две срца, на 
два народа.

Михаела Златеска

„Денови на македонската култура“ во Истра
Македонското културно друштво на Истарската жупанија „Св. Кирил и Методиј“ од Пула на 9 
февруари во просториите „Дневен престој“ во центарот „Карло Ројц“ со изложба и промоција на 

книга ги отвори „Деновите на македонската култура“ во Истра
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В о низата на верски празници 
кои ги прославија членовите 

на МКД „Билјана“ беше секако 
и големиот христијански праз
ник Василица. На 13 ја нуари 
претседателката на Дру штвото, 
Мирјана Мајиќ, ги покани чле
новите на МКД „Бил јана“, како 
и сите пријатели на Друштвото 
од католичка вероисповед, заед
нички да го прослават овој ден 
во просто рии  те на Друштво
то. Гостите имаа прилика да ја 
чујат историјата на овој праз
ник и сите приказни кои се по
врзани со него.

Мирјана Мајиќ раскажу
ваше за начинот на кој овој ден 
се прославува во Македонија 
и што значат обичаите што го 
следат. Неизоставен дел беше 
лепчето со паричка кое се вр
теше, а од гостите кои си ја 
пробаа среќата со изборот на 
парче најсреќна беше членката 
Мимоза. За гастрономскиот дел 
на прославата беа задолжени 

вештите раце на членките на 
Друштвото, па трпезата обилу
ваше со македонски традицио
нални специјалитети што го 
пренесуваат топлиот македон
ски дух и потсетуваа на татко
вината. Гостите се забавуваа 

во весела и топла атмосфера, а 
за тоа придонесоа и членовите 
на инструменталнопејачката 
секција на МКД „Билјана“, кои 
испеаја неколку македонски 
песни.

Е. К. К.

Н а 12 февруари 2018 
година во Градска 

библиотека Задар беше 
одржана промоција на 
првиот број на един
ственото списание по
светено на литература, 
култура и наука „За
дарски књижевни ље
топис“. Издавач на ова 

списание е Хрватското 
друштво на писатели – 
огранок Задар, а главен 
уредник е писателот 
Никола Шимиќ Тонин, 
кој е воедно и претсе
дател на ХДП – огра
нок Задар. Дел од уред
ничкиот тим е Мир јана 
Мајиќ, претседателка 

на МКД „Бил ја на“ и 
пое теса која активно 
уче ствува во култур
ниот живот на Задар 
заедно со авторите Жа
клина Глибо, Валерио 
Орлиќ, Ерни Гиган
те Дешковиќ, Андреја 
Малта.

Списанието прет
ста вува вистински но
витет и освежување за 
задарската културна 
сцена. Мирјана Мајиќ 
на читателите им се 
претстави со песната 
„Љубовна игра“ која 
беше објавена во пр
виот број на списание
то. Промоцијата пред
извика голем интерес 
кај јавноста, како и кај 
задарските медиуми. 
Меѓу авторите чии пе
сни беа објавени во пр
виот број се најдоа и 
Валерио Орлиќ, Адолф 

Полегубиќ, Срѓан Ду
ховиќ, Андреја Малта, 
Никола Шимиќ Тонин и 
многу други. Интересно 
за ова списание е што 
објавува литературни, 
стручни и научни тру
дови, а ќе се печати ед
наш годишно. Мирјана 
Мајиќ ја продолжува 
соработката со Хрват
ското друштво на писа
тели која ја продлабочи 
токму со новата улога 
на дел од уредништво
то во ова списание. Таа 
редовно настапува со 
свои песни на наста
ните организирани од 
друштвото „Ријечи из
над свега“ кои се одр
жуваат на разни лока
ции во Задар и негова
та околина.

Е. К. К.

Негување на традицијата за Василица

„Задарски книжевен летопис“
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* По повод одбеле
жувањето на Денот на 
Координацијата на со
ветите и претставни
ците на националните 

малцинства на Загреп
ската жупанија, на 4 
ноември 2017 година 
во ресторанот на хоте
лот „Феникс“ во Старо 

Чиче се одржа пригод
но дружење со култур
на програма. Тради
ционалната прослава 
на осум малцинства на 
Загрепската жупанија 
ја отвори претседателот 
на Координацијата, Им
бро Беркеш, а неговата 
заменичка Санела Кан
таревиќ ја водеше про
грамата во која наста
пија хорот и оркестарот 
на Чешката беседа од 
Дубрава Врбовечка, цр
ногорскиот хор „Мон
тенегро“ од Загреб, бо

шњачкиот хор „Булбу
ли“ од Загреб, хорот и 
оркестарот на Заедни
цата на Унгарците од 
Велика Писаница, тан
черската група „Ромски 
сан“ од Загреб и маке
донскиот вокален етно 
состав „Езерки“.

Во преполната сала 
одекнуваа народните 
пе сни на малцинствата, 
а потоа забавата про
дол жи со танцување 
низ звуците на бендот 
„Но ви почетак“.

* Во рамките на ат
рактивната изложба 
на словена „Феминино-
логија“, која се одржа 
од 9 до 20 ноември 2017 
година во Галеријата 
„КоРа“, Дом на кул
турата „Кочо Рацин“ 
во Скопје, претставени 
се дела на седум жени, 
Гордана Бакиќ, Мерце
дес Братош, Ивона Ју
риќКљајо и Кораљка 
Ковач од Хрватска, 
како и на Јана Мане
ваЧупоска, Наташа 
Милованчев и Горда

на Вренцоска од Ма
кедонија. Реализирана 
е во организација на 

Друштвото на ликовни 
уметници на Македо
нија и во соработка со 

Хрватското друштво 
на ликовни уметници и 
ликовни критичари, а 
автор на проектот е хр
ватската историчарка 
на уметност и куратор 
Санда Станаќев Бај
зек, претседателка на 
ХУЛУЛК. Отворањето 
привлече голем број 
посетители. Изложбата 
минатата година беше 
претставена во Загреб, 
а сега имаше можност 
да ја види и македон
ската публика.

* Во периодот од 
22 до 26 ја нуари 2018 
година Македонско
хрватското здруже
ние за промовирање 
на културните вред
ности и врски „Спек
трум“ одржа Денови на 
македонската култура. 
Богатата програма на 
манифестацијата содр
жеше неколку настани 
на различни локации 
во Загреб.

Деновите започ
наа со отворање на 
изложбата Сеќавања, 
фотографии на старо
то Скопје и стариот 
Загреб која беше по
ставена во библиоте
ката „Аугуст Цесарец“. 

На 24 јануари на Фи
лозофскиот факултет 
Колоквијална лексика 
на студентската мла
деж одржа др Елена 
Јованова Грујовска, до
дека за Македонското 
четвероевангелие од 
14. век говореше др 
Весна Костовска, гости 
од Институтот за ма
кедонски јазик „Крсте 
Мисирков“ од Скопје.

Истиот ден попла
дне, во библиотеката 
„Аугуст Цесарец“ беше 
одржана промоција на 
Хрватскомакедон
ска читанка 2 за која 
зборуваа др Људмил 
Спасов, др Томислав 
Ќужиќ и студентите 

по македонистика при 
Филозофскиот факул
тет. Манифестацијата 
се заокружи следниот 
ден во Матица хрват
ска со промоција на 
книгата Duboki slojevi 
sjećanja, Razgovori s 
Vladom Uroševićem 
(хрватскиот превод на 
книгата Рудните сло

еви на сеќавањето) од 
др Људмил Спасов, за 
која говореа уреднич
ката др Ива Назале
виќ Чучевиќ, др Зла
тко Крамариќ и авто
рот. Промоцијата беше 
проследена со настап 
на женскиот вокален 
ансамбл „Zwizde“.

Блиц вести од културата
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* За развој на до
бра соработка меѓу Хр
ватскиот завод за пен
зиско осигурување и 
Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурува
ње на Македонија, на 7 
и 8 февруари 2018 го
дина по прв пат се ор
ганизирани и одржани 

Меѓународни советодав
ни денови во Средиш
ната служба на Хрват
скиот завод во Загреб. 
Тоа беше прилика гра
ѓаните кои биле или 
се вработени во Маке
донија или Хрватска, 
од стручните соработ
ници на носителите за 

пензиско осигурување 
да добијат детални ин
формации на прашања 
поврзани со оствару
вање на нивните права 
во овие две држави. Се 
очекува наскоро Дено
вите да се одржат и во 
Македонија.

* Во организација 
на Хрватскомакедон
ското друштво од За
греб и претставничката 
на македонското на
ционално малцинство 
на Загрепската жупа
нија, Лена Ѓапиќ, а во 
контекст на циклусот 
настани „Позната не
позната Македонија“, 
на 21 февруари 2018 
година во Европскиот 
дом во Загреб се одржа 
трибина под назив Нови 
стари игри со името на 
Македонија.

Со трибината мо
дерираше претседател
ката на Друштвото, Ју

дита Реј Худечек, а за 
проблемите околу при
знавањето на името Ма

кедонија, што со години 
го оспорува нејзини
от јужен сосед Грција, 
зборуваше етимологот 
др Алемко Глухак од 
Заводот за лингвистич
ки истражувања при 
ХАЗУ. Под водство на 
Бруно Урлиќ, музич
киот интермецо на 
трибината го исполни 
вокалниот етно состав 
„Езерки“ во придруж
ба на оркестарот „7/8“ 
со неколку македонски 
народни песни.

* Еден од најтален
тираните млади маке
донски пијанисти, Дино 
Имери, на 11 март 2018 
година одржа солистич
ки концерт во Држав
ниот архив во Загреб. 
Концертот беше во ор
ганизација на „Кри
сто фориум“ како дел 
од циклусот Плејел на 
Све тислав Станчиќ и 
со поддршка од Амба
садата на РМ во РХ, 
а Имери свиреше на 
Плејел од 1911 година, 
врвен инструмент од 
ко лекцијата на проф. 
Љу бомир Гашпаровиќ.

Две монументални 
сонати беа главна содр
жина на програмата на 
нашиот пијанист, сона
та во хмол од Лист и 
втората соната од Рах

мањинов. Имери на воо 
душевената публика ѝ 
даруваше четири биса, 
меѓу кои беше и пре
красниот Прелудиум и 
Пајдушко од Глишиќ.

Пред самиот кон
церт, Имери потпиша 
ексклузивен договор за 
соработка со Данијел 
Гашпаровиќ, директор 
на хрватската менаџер
ска куќа за уметници 
и услуги во културата 
„Кристофориум арт“, за 
застапување на терито
ријата на Хрватска, но 
и можности за интерна
ционално застапување.

Дино Имери (1990) 
е пијанист на новата ге
нерација класични му
зичари. Дипломира на 
ФМУ во Скопје и веќе 
на 22 години магистри

ра во класата на проф. 
Симон Трпчески. До
сега остварил бројни 
настапи и меѓународни 
успеси. Се вбројува во 
10те најдобри европски 
пи ја нисти според ранг 
ли стата на III. Европ
ски пијано натпревар 

одр жан во Франција. 
До битник е на неколку 
при знанија меѓу кои е 
и највисоката македон
ска награда за класич
на музика „Виртуози“ 
во категоријата „Млад 
му зички уметник“.

Елизабета Петровска
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Т оа е насловот на 
ма кедонскохр ват

скиот поетскому зички 
настан на познатата ма
кедонска поетеса Вио
лета Сековска, која ја 
претстави својата нова 
збирка песни „Созер
цание“ и тоа на Денот 
на вљубените „Вален
тиново“ и на Денот на 
виното „Св. Трифун“, 
во просториите на МКД 
„Илинден“ од Риека. 

Сековска е прет
ставник на македон
ската современа пое
зија, пи шува уште од 
својата нај рана мла
дост. Ги има об јавено 
збирките пе сни „Маке
донија“, „Срна и елен“, 
„Јас постојам“, „Да
ма ри“ и „Петтиот еле
мент“. Често низ Ма

кедонија настапува со 
својот поетскомузички 
перформанс „Со љубов 
за Македонија“, но има 
гостувано и во Алба
нија, Данска, Шведска, 
Словенија и Хрватска. 
Добитник е на бројни 
признанија и награди, 
а дел од нејзината пое
зија е преведен и на бу
гарски, српски, хрват
ски, словенечки, албан
ски и руски јазик.

Вечерта исполнета 
со прекрасни стихови, 
песна и љубов ја воде
ше Дамир Марас, поет 
и секогаш драг гостин 
во МКД „Илинден“.

„...Само еден збор 
нѐ донел сите нас. Од 
истиот збор од којшто 
се создадени сите рели
гии во светот, а тој збор 

е ЉУБОВ. Сите сме по
ради љубовта токму 
овде. Љубовта нѐ пре
образува, ни ги отвора 
срцата, истакна Секов
ска прочита неколку 
свои песни од новата 
стихозбирка „Созерца
ние“, и секако наздрави 
симболично со чашка 
вино како што е и на
словот на настанот. Во 
продолжение на вечер
та посветена на љубов
та и виното, свои песни 
прочитаа и поетите од 

Хрватска, Лука Пре
мер, Ве сна Премер, 
Да мир Клаиќ, Алемка 
Бра цодуро, Теа Слама 
Жиг ман, Бисерка Мар
гарета Виковиќ, Саки
ба Харачевиќ и Ана 
Ду диќ, а за музичката 
под лога на читањето, 
како и за доброто рас
положение на гостите, 
како и секогаш се по
грижија членовите на 
му зичката секција на 
МКД „Илинден“.

Гордана Квајо

Г рупата студенти од 
Скопје со топло до

бредојде беа дочекани 
од дел на членовите на 
МКД „Илинден“ како и 
од претседателот, Илија 
Христодулов, кој крат
ко ги запозна со по
стоењето и работата на 
Друштвото, како и со 
оста натите македон
ски правни субјекти 
кои делуваат за добро
то на сите Македонци 
кои живеат во Риека и 
Приморскогоранската 
жупанија.

Студентите од ЕМ
ЅАМакедонија беа 

пред  водени од Елена 
Влашева и Искра Ми
шева, а Магда Гајски 
и Лука Делак како до
маќини го предводеа 
ЕМЅА ФОСС Мед Ри. 
Студентите во МКД 
„Илинден“ се чувству
ваа како дома, а до
маќините со интерес 
ги слушаа впечатоците 
кои младите медицина
ри ги стекнале за време 
на нивниот престој во 
Риека.

Во едукативниот 
дел од престојот, сту
дентите од Скопје на 
Медицинскиот факул

тет во Риека имаа пре
давања, вежби и посета 
на разни оддели во КБЦ 
– Сушак (хирургија, не
фрологија, патологија, 
прва помош...), а ни
што помалку забавно 
не беше организиран 
и културнозабавниот 
дел на престојот. Беше 
остварена и прошетка 
низ Риека.

Европската асоци
јација на студентите по 
медицина (ЕМЅА) е не
профитна, невладина 
ор ганизација која ги 
прет ставува студенти
те по медицина од цела 
Европа, а основана е 
1990 година во Брисел 
и е единствен глас на 
студентите од оваа об

ласт кој е признат од 
Европскиот парламент, 
Европската комисија 
и Обединетите нации. 
Нејзини активности се 
медицинското образо
вание, етиката и чове
ковите права, како и 
здравствената полити
ка, јавното здравство 
и медицинската наука 
за европската интегра
ција и култура..

Еден од проекти
те на ЕМЅА е „Twining 
project“ размена на сту
денти, кој овозможу
ва стекнување на нови 
искуства, запознавање 
и воспоставување на 
меѓународни пријател
ства и други обичаи.

Гордана Квајо

„Вино и љубов“

Скопски студенти по медицина во посета на МКД „Илинден“
Студентите по медицина од универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ од Скопје, во организација на ЕМСА 
(European Medical Students' Association) на 20 фев-

руари го посетија МКД „Илинден“ во Риека
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„В е поздравувам сите од риеч
киот организациски тим 

и ви пренесувам поздрави од 
прет ставниците на христијан
ските заедници како и од градо
началникот Војко Оберснел кој 
го поздравува овој настан како 
навистина многу вреден, кој до
кажува дека Риека е обединета 
во своите различности, посебно 
кога е во прашање општото до
бро на сите кои живеат во овој 
град...“

Со овие зборови се обрати 
Мелани Иванчевиќ, пасторка 
на Евангелистичката лутеран
ска црква во Риека, и го започна 
Светскиот молитвен ден под мо
тото „Секое суштество е Божји 
дар“, кој во Риека се одр жу ва 
по трет пат, придружувајќи им 

се така на молитвените сред
би кои се одржуваат во Осиек, 
Загреб, Вуковар, Бјеловар и 
Винковци уште од 1998 година, 
а дел се од „World Day of Prayer“ 
(христијанско движење), кој 
се одржува секој прв петок во 
март, уште од крајот на 19. век 
во организација на меѓународ
ната екуменска организација на 
жени од различни христијански 
цркви од 170 земји со седиште 
во Њујорк.

Главна мисла е осознавање, 
молење и делување секоја годи
на за една земја. Оваа година се 
молеше за Суринам, мала јуж
ноамериканска земја.

Хорот на МКД „Илинден“ 
го водеше музичкиот дел од про
грамата пеејќи пригодни песни.

Средствата кои беа собра
ни како доброволен прилог, беа 
наменети за потребите на Он
ко лошкиот оддел на детската 
кли ника Кантрида од Риека. 
Со свое то писмо Сенка Шестак 
Пе терлин, претседател на Свет
скиот молитвен ден од Загреб, го 
поддржа овој собир на екумен
ската молитва во Риека со збо
ровите: „Вечерва ќе се разбуди 
небесното пространство од мо
литвата на милиони луѓе ширум 
светот, ќе се подигне над секоја 
пречка и ќе се заблагодарува во 
молитва, ќе се моли за прошка, 
ќе се моли за водството во идни
на. Голема е моќта на молитвата, 
особено ако е обединета со иста 
цел. Нели е тоа величествено?“

Гордана Квајо

М акедонската православ
на црковна општина „Св. 

Јоа ким Осоговски“ од Пула на 
28 јануари по Светата литургија 
го одржа Редовното годишно 
собрание, кое се одржува секоја 
година, последната недела во ја
нуари. Богослужбата беше одр
жана во црквата „Св. Фрањо“ 
во Пула, а ја предводеше паро
хискиот свештеник на Маке
донската православна црква во 
РХ, протојереј ставрофор Кир

ко Велински. Би
дејќи оваа недела 
се погоди да биде 
подготвителна не
дела за Велигден
ските пости, како 
што рече отец Кир
ко, да ги помине
ме со лесно и нека 
Бог ни дава снага и 
здравје, да го доче
каме достоинстве

но и телесно и духовно спремни 
Воскресението на Господ Исус 
Христос – Велигден.

На Редовното годишно со
брание на МПЦО, по Благо
словот на Митрополитот за Ев
ропска епархија г. Пимен, отец 
Кирко, кој го водеше собрание
то ги поздрави присутните и им 
заблагодари на придонесот за 
црквата, а посебно на Управ ниот 
одбор и сите верници, како и на 
Католичката црква и на црква

та „Св. Фрањо“, каде секогаш се 
одржуваат богослужби, како и 
на Град Пула и на сите останати 
кои на кој било начин придоне
суваат за нашата црква, а и на 
донациите за изградбата на на
шиот свет храм во Загреб.

Присутните ги поздрави и 
претседателот на МПЦО, Ратко 
Златески, и поднесе Извештај 
за работата на МПЦО. Тој упа
ти голема благодарност до на
шиот отец Кирко, кој се грижи 
за нашиот духовен живот. Фи
нансискиот извештај го поднесе 
благајникот на МПЦО, Игор Ја
невски. На оваа седница стана 
збор и за прослава на Денот на 
МПЦО „Св. Јоаким Осоговски“ 
на 29 август 2018 година. Во ду
хот на црквата и верата, Собра
нието беше заклучено со кон
статација за успешна и плодна 
работа на МПЦО.

Михаела Златеска

Светски молитвен ден

Успешна и плодна работа на МПЦО „Св. Јоаким Осоговски“

На молитвениот собир во Риека кој се одржа во просториите на 
Евангелистичката лутеранска црква, се собраа верници од раз-
лични христијански заедници како што се Баптистичката црква, 
Евангелистичката, Римокатоличката, како и Македонската пра-
вославна црковна општина „Св. цар Константин и царица Еле-

на“ од Риека
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Н а 14 јануари 2018 год. во 
Загреб во црквата „Св. 
Рок“, посебно убав ден, не 

оти и мене и на моето семејство 
ни е од големо значење бидејќи 
по молитвите на Светиот Васи
лије Велики и големата Госпо
дова човекољубивост на овој 
ден пред три годинини се родија 
близначињата Петар и Павел, 
на истиот овој ден, на Василица, 
се крштеваа и ја примија Света
та Тајна Причест и се соединија 
со Телото и Крвта Господова.

Ги крстевме на локацијата 
на нашата црква во изградба. 
Љубовта и желбата децата да 
ја примат верата на свое парче 
македонска земја, дарувана од 
пријателска држава, на Свети 
темели, да бидат свои на свое
то, беше поголема од сиот тој 
ја нуар ски студ, и од сите така
наречени недостатоци... Доде
ка така патував со мислите низ 
вре мето, ми пролета мислата: 
Жи вотот е убав со убави дожи
вувања, со искрени другарувања 
со радост и смеа. Треба да се ра
дуваме на животот и на новото 

изгрејсонце оти тој ни е дар од 
нашиот Создател.

Гледајќи во лицата на свои
те сонародници, им поставував 
неброени прашања, а кои воед
но се и нивни прашања, оти 
нема Македонец на светот кој се 
откинал од својата татковина, а 
барем еднаш да не го водел овој 
разговор со нутрината на свое
то битие:

  Сте се нашле ли во мо
мент кога солзите се туркаат 
меѓу себе во очите, натпрева
рувајќи се која да капне прва? 
Кога срцето ви трепери и ви 
создава немир, ве гуши нешто, 
но мочлчите. Подголтнувате и 
продолжувате. Ве газат ли спо
мените по душата, создавајќи 
болка? Ете пријателе, вака из
гледа далечината. Вакво е зна
чењето на границите помеѓу 
државите, да не можеш да го 
видиш својот во татковината. 
Можеш ли пријателе да бидеш 
толку храбар и силен, можеш 
ли да бидеш среќен без љубов 
и без поддршка Господова? Мо
жеш ли без пријател?

Пчела на Црквата 
Христова

Знам, како одговор на овие 
прашања Бог ни го испратил 
отец Кирко кој со мека душа и 
големо срце се смее со нас, пла
че со нас, тој знае да слуша, а 
неговите зборови железни вра
ти отвараат, надеж будат, волја 
и љубов даваат.

Тој нашиот духовен тат
ко овде Протојерејставрофор 
Кирко Велински си го собира
ше своето стадо и со нетрпение 
го очекувавме Неговото Висо
копреосвештенство Митропо
литот Европски Пимен за да от
почне Божествената Литургија 
во чест на Великиот Василије, 
голем христијански светец, те
олог и епископ од Кападокија 
– Мала Азија, кој најчесто е на
рекуван „пчела на Црквата Хри
стова, која им дава мед на вер
ните и осило на еретиците“. Со 
полна заслужност црквата го 
именува Велики бидејќи се сме
та како голем поборник за пра
вославната вера, пристаниште 

Св. Василиј Велики – пристаниште на 
моралната чистота и столб на Црквата

Ако по утрото денот се познава, и по првиот ден од Новата ни година по Јулијанскиот календар, 
тогаш без трошка сомнеж треба да зачекориме во новата година оти нам Македонците овде во 
Р. Хрватска ни започна во духот Божји. А плодот на Духот е: љубовта, радоста, милосрдно

ста, верата, кротоста, воздржливоста (послание Ап. Павле до Галатјаните 5:22,23)
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на моралната чистота и столб 
на Црквата.

Светата литургија беше во 
тек, вратата на црквата се от
вори и светлинта од сончевите 
зраци направи свечена патека 
по која закорачија Тие, Маке
донските Горостаси, Нашите 
Херои, Нашите РАКОМЕТАРИ... 
целата репрезентација дојде во 
малечката црквичка, спонтано 
погледите на сите присутни беа 
кон нив, сите очи се наполнија 
со солзи радосници, срцата со 
гордост. Сега сите имавме една 
мисла и иста љубов, бевме ед
нодушни и во овие мигови сите 
маски паднаа, сите бевме едно 
по дух. Тоа го почувствува се
која душа и сечие срце заигра 
од безрезервна и безусловна 
љубов.

Тие претходната вечер из
војуваа победа на натпреварот 
со репрезентацијата на Слове
нија на Европското првенство 
во ракомет и ни донесоа неи
змерна радост.

ВИЕ сте нашите Амбаса
дори! – се зачу гласот на отец 
Кирко од олтарот. Можевте сега 
да бидете каде било и да ја про
славувате победата, но сепак 
дојдовте тука, да се помолите и 
заблагодарите на Бога, а со тоа 
да дадете пример на младите, на 

повозрасните... па и на 
сите дека сѐ е од Бога 
и животот без Него е 
празен!

Од името на МПЦО 
„Св. Злата Мегленска“ 
Загреб, Митрополи
тот Европски г. Пимен 
на сите наши репре
зентативци им пода
ри сребрена монета со 
мотив од Рождеството 
Христово и грбот на 
МПЦОА и приклад
ни подароци, и им се 
обрати со збо ровите: 
Направивте едно чудо 
вчера, а ние веруваме 
дека ова сребро ќе го 
претворите во злато. 
Бидејќи оние кои се на
деваат на Го спо да, ќе ја 
обноват силата своја, 
ќе кренат крилја како 
ор ли, ќе трчаат и нема 

да им би де тешко, ќе одат и нема 
да се умо рат (книга на пророк 
Исаи ја 40:31).

Бог е љубов
Колку убав ден, колку мно

гу љубов на едно место, 
Неговото Високопрео све
штенство г. Пимен, дојде 
овде во Загреб, знаеше 
деке најмногу Македонци 
сме овие денови овде, ни 
даде благослов, нѐ поу
чи со словото Божјо, ни 
упати татковска љубов 
и поддршка, со секого 
поразговара и само Бог 
знае колку е тоа многу 
за срцето на човекот кој 
што е ранливо суштест
во во ова бурно време без 
вредности и емоции, вре
ме во кое сѐ почесто се за
бораваат Божјите добри
ни, па и Тој самиот, време 
во кое се заборава и соп
ствената состојба, време 
во кое сѐ брзо се забора
ва, а кога сѐ се заборава, 
тогаш срцето се изладу
ва, чуството за духовност 
пресушува, запаѓаме во 
нечуствителност, нев
ни ма ние, површност и 
рам нодушност. Живееме 

како да не сме се сакале нико
гаш, а умираме знаејќи дека таа 
љубов била вистинска.

Токму во вакви времиња 
овие моменти на духовност го 
разгоруваат пламенот Божји во 
сечие срце и вечната вистина 
дека секогаш имаме рака која 
во секој момент е подготвена да 
ги избрише солзите од лицата, 
да ни ги исправи главите, да ни 
ги врати насмевките. Го имаме 
нашиот Господ Исус Христос кој 
сака радосни срца, кој Ни вели: 
Вистина, Вистина ви велам: Ако 
имате вера колку синапово зрно, 
ќе ѝ речете на оваа гора: Преме
сти се оттука таму! И ќе се пре
мести, и ништо нема да ви биде 
невозможно (Матеј 17:20).

Да се покажува љубов, дра
ги браќа и сестри, оти „БОГ Е 
ЉУБОВ“. Апостолот Јован наг
ласил дека Бог покажал голема 
љубов со тоа што го испратил 
Исус како „жртва“ за нашите 
гре вови.

Сакани, ако Бог така нѐ са
каше нас, тогаш и ние сме дол
жни да се сакаме еден со друг.

Бранкица Богатинов



MPC u RH 33

 Makedonska pravoslavna crkva u RH

О ва е голем ден во право
славното христијанство 
на меѓусебно простување 

помеѓу верниците пред поче
токот на Великиот пост. Прочка 
е една од манифестациите на ис
крената и пожртвувана љубов 
кон ближните која треба да го 
следи примерот на нашиот Го
спод Исус Христос за безуслов
но и безгранично проштевање 
меѓу луѓето.

Библијата многу јасно да ва 
на знаење дека само Бог е ви
стински праведен Судија.

Свети Симеон Нов Богослов 
вели: „Ние Христијаните тре
ба да гледаме на сите верници, 
како на едно битие, и треба да 
веруваме дека Бог живее во се
кој од нив. Треба да чувствува
ме таква љубов за секој од нив, 
така што, да бидеме подготвени 
да ги положиме нашите животи 
за нив. Ниту пак, некогаш тре

ба да помислиме или да речеме 
дека некој е зол, туку треба се
кого да го гледаме како добар. 
Дури и ако видиме некој обзе
мен од некаква страст, осудете 
ја страста што се бори против 
него, а не него. А ако тој е ра
ководен од желби и предрасуди, 
тогаш уште повеќе сочувству
вај со него, зошто и ти можеш 
да бидеш искушуван, од исти
те колебања на лажната мате
ријалност“. Треба да го мразиме 
гревот, а не грешникот оти „Бог 
преку Исуса Христа ќе ги суди 
тајните на луѓето“ (Рим 2:16).

Мораме да научиме да про
стуваме, т.е. да донесеме одлу
ка да си простиме прво себеси, 
а потоа и на другите. Потребно 
е да го пронајдеме изворот на 
мир и спокој во средината на 
нашето битие и да се ослободи
ме од непотребните грижи и де
структивни чувства, а сето тоа 

без Бога во нашиот живот е не
возможно. Само преку целосно
то предавање и исповедање на 
Исус Христос ние благословени 
со моќта на простувањето која 
лежи во секој од нас ќе може
ме да го обликуваме денот што 
следи со ментално и духовно 
смирение, со радост и среќа, и 
така да создадеме иднина каква 
отсекогаш сме посакувале.

При делењето на нафората 
со посебно чувство на мир во 
душите сите верници си подадоа 
рака на смирение и на просту
вање со зборовите: Прости ми, 
Простено од мене и од Бога. Оти 
Човекот којшто простува е мно
гу посилен од човекот којшто се 
бори.

Прекрасен ден во којшто се 
помируваат небото и земјата.

 Бранкица Богатинов

По завршувањето на Литурги
јата се одржа и Редовното го
дишно изборно собрание на 
МПЦО „Св. Злата Мегленска“. 
За годишниот извештај за ра
ботата на МПЦО зборуваа отец 
Кирко Велински, претседател
ката Зорица Велиновска, како 
и членовите од црков ниот Уп
равен одбор. Присутните вер
ници едногласно изгласаа уште 
еден мандат на постоечкиот 
Управен одбор кој успешно ра

ководи со МПЦО „Св. Злата 
Мег ленска“.

На Cобранието беше на
гласен и големиот напредок 
во изградбата на црквата во 
која големa поддршка освен 
од Град Загреб и Република 
Хрватска, има и од сонародни
ци, браќа и сестри Македонци, 
како и останатите наши прија
тели и поддржувачите на маке
донската вера, култура, јазик и 
традиција.

Затоа да се сакаме, да си 
по магаме и да си простуваме. 
Оти оној којшто е лишен од 
моќ та да простува, тој е лишен 
и од моќта на љубовта.

Ден на искрена и пожртвувана љубов кон ближните
Велики поклади или Прочка во Загреб беше одбележана на 18 февруари, во црквата „Св. Рок“, 
каде дојдоа голем број верници кои со нетрпение го очекуваа почнувањето на Божествената 

литургија со која чиноначалствуваше отец Кирко Велински

Годишно собрание на МПЦО „Св. Злата Мегленска“
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Скопска промоција на  
Хрватско-македонскиот речник

На 15 ноември 2017. г. во Скопје беше промовиран Хрватско-македонскиот речник, капитално 
дело од авторките проф. д-р Борјана Прошев-Оливер, од Филозофскиот факултет во Загреб, и 
Дијана Влатковиќ, долгогодишна лексикографка од Лексикографскиот завод „Мирослав Крлежа“ 

во Загреб и уредничка за лексикографија

П о загрепската промоција, 
претставувањето на ова 
значајно дело од 1.246 

страници, 30.447 зборови, пред 
македонската јавност се одр
жа во Институтот за македон
ски јазик „Крсте Мисирков“ во 
Скопје.

– Според концепцијата и ме
тодологијата на авторките, Реч
никот ги надминува рамките на 
обичен двојазичен речник и за
тоа, слободно може да се допи
ше во неговиот наслов и зборот: 
толковен. Тоа подразбира дека 
за секој заглавен хрватски збор 
има повеќе значења и за секое 
има толкување на хрватски, а 
потоа таа лексема (со сите зна
чења) има соодветен превод на 
македонски јазик и има маке
донско толкување. Затоа го сме
таме за толковен, а не за обичен 
речник, вели рецензентката 
проф. др Лидија Тантуровска, 
научен советник во Институтот 
за македонски јазик.

Таа додава дека истражу
вањата покажуваат дека првиот 
хрватскомакедонски речник е 

подготвен од Константин Мила
динов и објавен во Загреб како 
прилог на Зборникот.

– Сметам дека е тоа првиот 
хрватскомакедонски речник. 
Од тогаш се поминати 154 годи
ни (од објавувањето до 2015 го
дина, кога од печат излезе Хр
ватскомакедонскиот речник), 
а попатно е излезен мал хрват
скомакедонски и македонско
хрватски речник од проф. Бо
рислав Павловски и проф. др 
Драги Стефанија, посочи Танту
ровска за јавноста.

Со ова големо лексикограф
ско дело, чија изработката по
чнала во 2009, a е финализира
на по шест години, се исполнува 
празнина во културните врски 
меѓу Македонија и Хрватска. 

Речникот е наменет главно за 
македонското малцинство во Хр
ватска, за посетителите на кур
севите за хрватски и македонски 
јазик, за студентите на македон
ските и хрватските универзитети, 
преведувачите... за сите оние кои 
се интересираат за македонскиот 
и хрватскиот јазик.

Авторките на речникот раз
мислуваат за препечатување на 
ова издание на речникот, но со 
прочистување и дополнување 
на она што недостасува, бидејќи 
се поминати две години од пе
чатењето, а јазикот е жива ма
терија. Но, она што е поважно, 
посочуваат тие, е подготовка на 
македонскохрватски речник, 
што е доста макотрпен процес, 
бидејќи тоа не би било само об
ично, автоматско префрлање на 
колоните, затоа што секој јазик 
е различен во општествено
културен контекст.

Хрватска и натаму оста
нува поврзница со два значај
ни настана во историјата на 
македонската литература – во 
Загреб во 1861 година е објавен 
Зборникот на Миладиновци, 
а во Самобор во 1939 година – 
стихозбирката „Бели мугри“ на 
Кочо Рацин.

М. Г.
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П ретставниците на граѓан
ската иницијатива „Нѐ има“ 

од Прилеп и претставниците на 
македонските организации од 
соседните земји и дијаспората 
за време на одржувањето на Се
македонските средби по повод 
роденденот на Гоце Делчев, на 
4 февруари ја потпишаа Декла
рацијата за зачувување и зајак
нување на историскиот, култур
ниот и јазичниот идентитет на 
припадниците на македонскиот 
народ во Р. Македонија и надвор 
од неа, за унапредување на пра
вата и на сопствен идентитет, ја
зик и култура на македонското 

национално малцинство во со
седните држави – Грција, Алба
нија, Бугарија и Србија.

Притоа се апелираше до 
Владата на Р. Македонија, до 
владите на соседните држави и 
до сите страни инволвирани во 
преговорите со проблемот што 
Грција го има со нашето устав
но име, да направат конкретни 
чекори кон создавање клима 
на меѓусебна доверба и сорабо
тка на сите меѓусебни отворени 
прашања.

Граѓанската и ницијатива 
„Нѐ има“ со Декларацијата 
бара зачувување на истори

скиот, културниот и јазичниот 
континуитет на припадниците 
на македонскиот народ во Р. Ма
кедонија и надвор од границите 
на Р. Македонија, признавање 
и подобрување на граѓанските 
права на Македонците во сосед
ните земји, посебно правата 
на изразување на сопствениот 
национален идентитет, јазик и 
култура, овозможување на пра
вото на културно и политичко 
организирање за потребите на 
граѓаните со македонска нацио
налност во соседните држави и 
пошироко.

Потписници на Деклара
цијата на граѓанската иниција
тива „Нѐ има“, покрај домаќи
нот се и „Македонска алијанса 
за европска интеграција“ од 
Ал банија, „Заедницата на Ма
кедонците во Република Хрват
ска“, „Совет на Македонците“ 
од Србија, „ОМО Илинден“ од 
Бугарија, „Виножито“ од Гр
ција, „Заедницата на Македон
ците со муслиманска религија“ 
од Македонија, „Заедницата на 
Македонците – Гора“ од Косово 
и „Македонското друштво“ од 
Из мир, Турција.

Биљана Митревски

„Ј ас го разбирам 
светот како поле 

за културен натпревар 
меѓу народите“. Не ре
тко ја цитираме про
чуената мисла на голе
миот македонски рево
луционер, Гоце Делчев, 
еден од најзначајните 
ликови во македонска
та историја кој уште 
пред еден век се борел 
за македонската цел и 
зачувување на маке
донскиот народ и иден
титет.

На 4 февруари во 
Скопје беше одбеле
жана 146годишнина
та од раѓањето на Дел

чев. Во црквата „Св. 
Спас“ каде се неговите 
посмртни останки се 
одржа панихида, а вла
дина делегација поло
жи свежо цвеќе на не
говиот гроб.

„Идеалите и за
лож бите на големиот 
визионер Гоце Делчев 
се наша заедничка об
врска да продолжиме да 
ја градиме државата во 
правец на остварување 
на тој вековен сон за 
слободна, демократска 
и економски напред
на земја. Во духот на 
единство и сплотеност 
потребна е вклученост 

и искрен пристап во 
политичките предиз
вици пред кои е испра
вена земјата од сите 
општествени чинители 
и граѓани, без разлика 
на нивната верска, ет
ничка или политичка 

припадност“, се вели во 
соопштението на Вла
дата.

Овој значаен датум 
беше одбележан и во 
други македонски гра
дови.

М. Г.

Декларација за зачувување на културниот и јазичниот идентитет

Вековниот сон на Гоце Делчев
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П о повод Меѓународниот 
ден на мајчиниот јазик кој 

се одбележува на 21 февруа
ри, во Чешка беседа Загреб, на 
17 февруари, учениците од ос
новните и средните училишта, 
припадници на националните 
малцинства на Град Загреб и 
Велика Горица, како и нивните 
гости од Прелог, кои го изучу
ваат мајчиниот јазик по моде
лите Б и Ц на Министерството 
за наука и образование на РХ, 
го презентираа богатството на 
својот мајчин јазик.

Координацијата на совети
те и претставниците на нацио
налните малцинства на Град 
За греб е организатор на оваа 

приредба под назив Зборувај ми 
на својот јазик, која се одржа 
по четврти пат. Со рецитали и 
претстави, со играње и пеење се 
претставија учениците од чеш
кото, македонското, унгарското, 
полското, руското, романското 
и италијанското малцинство. 

На почетокот п оздрави 
упатија Душан Мишковиќ, 
прет седател на Координација
та, и Оливера Мајиќ, заменич
ка на градоначалникот на Град 
Загреб. Меѓу гостите беа претсе
датели и претставници на мал
цинствата, родители и пријате
ли на учесниците.

Македонското малцинство 
го претставија ученици од ОУ 

„Никола Тесла“ со наставнич
ката Деспина Белчовска Велин
ска, кои настапија со драмска 
изведба на неколку броенки, и 
учениците од Првата гимназија 
со наставничката Тинка Барбу
тов Крстева, кои рецитираа сти
хови од збирката „Дениција“ од 
Петре М. Андреевски.

На крајот, сите учесници 
излегоа на сцената и ја отпеаја 
песната „Теби граде мој“, прво 
по една строфа на својот мајчин 
јазик, а потоа сите заедно на хр
ватски јазик. За прекрасниот 
настап претседателот Мишко
виќ на сите учесници во програ
мата им врачи благодарници.

Е. Петровска

„Б исерчињата“ Тео
до ра, Изабела, 

Да лиа, Михаел и Ана
стасија, кои се воедно 
и ученици по македон
ски јазик и култура од 
Осиек, оваа година го 
прифатија предизвикот 
на Градската и универ
зитетска библиотека да 
учествуваат на „Фести
валот на јазикот“ со 
читање литература на 
мајчиниот јазик.

Така, на 24 февруа
ри, заедно со учител
ка та Маја Јовановски, 
нај младите претстав
ници на МКД „Браќа 
Миладиновци“ читаа 
пе снички и п риказни 

запознавајќи ги со уба
вината на македонски
от јазик останатите 
де ца – припадници на 
на ционалните малцин
ства од Осиек. Теодо
ра Саркиќ ја прочита 
народната приказна 

„Ри бина чорба“, Ми
хаел Вида ја изрецити
ра песничката „За сите 
деца“, а Далиа Ботош 
песничката „Среќа“. 

Овој Фестивал се 
ор ганизира секоја годи
на од страна на ГИСКО 

со цел да се развива 
свеста за важноста од 
сочувувањето на мај
чиниот јазик и култу
ра од една, и важноста 
на читањето и љубовта 
кон книгата, од друга 
страна. Оваа година во 
осиечката Градска биб
лиотека се читаше на 
македонски, унгарски, 
ру сински, германски, 
срп ски, албански, чеш
ки, словачки, ромски, 
сло венечки... а децата и 
при сутните уживаа во 
рит миката на јазиците 
и богатството на култу
ри во градот на Драва.

Ј.Т.

Зборувај ми на својот јазик

Добарден! Egyjónap! GutenTag! Хорошийдень

Јазикот и културата се основа на идентитетот и неопходно е децата да се вклучат во организирано 
учење да ја развијат свеста за националната припадност и традицијата на народот на кој му припаѓаат

Бјанка, Ива и Паула „Теби граде мој“
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Н а почетокот на март, уче
ниците од ОУ „Скалице“ во 

Сплит ѝ се израдуваа на првата 
сабота во месецот, бидејќи беше 
посветена на сеќавање на една 
македонска традиција која по
стои уште од старите времиња, 
а тоа е изработка на мартинки 
за среќа. Колку верувањето во 

исплетените црвенобели конци 
на рацете ги понесе учениците 
или пак работилницата на која 
доминираше нивната креатив
ност и дружење им го подигнаа 
расположението таа сабота во 
училишните клупи, останува да 
се нагаѓа, но она што е важно 
е што учениците навистина со 
огромно задоволство ги одрабо
тија часовите.

Иако вредните раце не
вешто го плетеа конецот, сепак 
секој од нив успеа да направи 
свој „производ“. И секако, нау
чија зошто се плетат мартинки 
во првиот месец од пролетта, 
какво е верувањето, но и мно

гу други работи поврзани со 
празнувањето на пролетните 
празници, тажната љубов по
меѓу богот Македон и божица
та на цвеќињата Ксантија која, 
според легендата, злите сили ја 
претвориле во цвет.

И дека древните Македон
ци првиот месец од пролетта 
– март, го нарекувале Ксант. 
Секако, слушаа и песни изве
дени со окарина, инструмент 
стар 6000 години, како што тоа 
го практикувале македонските 
предци на пролетните веселби 
за празниците.

М. Г.

Мартинки за среќа и радосно дружење

БРОЕВИ (NUMERALIA)

Б роевите се зборови со кои се означува коли
чество. Тоа количество може да биде точно 
избројано (пет, сто, двесте) или, пак, при

ближно (два-тринаесет, стотина). Врз основа на 
ова се разликуваат броеви за определена (точна) и 
за приближна бројност.

Броевите, како и придавките, одат со именките 
и означуваат некаков нивни количествен признак. 
Тие немаат посебни форми за изразување на гра
матичките значења, освен за определеноста (мо
жат да бидат со член или без член). Исклучок пра
ват само броевите еден и два. Еден има форми за 
сите три рода (еден, една, едно), а образува и мно
жина (едни), но оваа множинска форма нема зна
чење на број, туку на заменка. Формата 
два оди со именки од машки род 
(два клуча), а две со именки 
од женски род и од сре
ден род (две жени, 
две деца). Кога 
се работи за 
лица, покрај два 
се употребуваат 
и членуваните 
форми обата/
обајцата, обете.

По состав брое 
вите се делат на 
прости и сложени. 
С ложените можат 
да бидат во форма 

на еден збор (дваесет) или, пак, состав од повеќе 
зборови (две илјади триста дваесет и пет). Прос
тите броеви се мошне малку, од еден до десет, како 
и сто. Од нив се образуваат сложени броеви.

Во простите броеви се вклучуваат и нула, илја-
да, милион, милијарда, билион и сл., но тоа се 
всушност именки со бројно значење. За разлика 
од вистинските броеви, овие зборови имаат фор
мообразување како именките – имаат род и еднин
ска и множинска форма.

Сложените броеви се образуваат на следниве 
начини:
а. од десет до деветнаесет со предлогот на, кој 

стои меѓу десетката и единичниот број: единае-
сет, дванаесет, тринаесет...
б. од дваесет па натаму со сврзникот 

и, кој стои меѓу претпоследниот и 
последниот број од сложениот 

броен израз: триесет и де-
вет, петстотини педе-

сет и пет, три илјади 
триста шеесет и 

три...
в. кај десетиците 

и стотиците со 
директно при
давање: седум-

десет, деведесет, 
петстотини, осум-

стотини.
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С екоја година МКД 
„Охридски бисер“ 

од Загреб во својата 
про грама ја одржува 
кул турната манифе ста
ција Денови на маке
донскиот филм. Тоа е 
добра прилика љубите
лите на филмот да ужи

ваат во оригиналните 
до кументарни или иг
рани филмови кои низ 
проекција ги прикажу
ва Друштвото. Мани
фестацијата се одржа 
под покровителство на 
Советот за национални
те малцинства на РХ.

Годинава Денови
те се одржаа на 20 и 
21 декември во про
сто риите на Заедница
та на Македонците во 
РХ со прикажување 
на три македонски до
кументарни филмови. 
Првиот, Петар Поп Ар
сов – револуционерот 
со перото, снимен е 
во 2013 г. во режија на 
Маја Младеновска, а по 
текст на проф. др Ван
чо Ѓорѓиев. 

Се прикажаа и фил
мовите за Даме Груев, 
македонски револуцио
нер и национален деец, 
еден од основачите и 
најистакнатите члено
ви на Македонската ре
волуционерна органи

зација и Павел Шатев, 
истакнат македонски 
ре волуционер и анар
хист, член на Гемиџии
те и еден од солунските 
атентатори, писател и 
научник, еден е од ос
новачите на ВМРО, а 
по ослободувањето на 
РМ е прв министер за 
правосудство. Филмот 
за Даме Груев е во ре
жија на Иво Трајков и 
Игор Алексов, по текст 
на проф. др Ванчо 
Ѓор ѓиев и проф. др Да
либор Јовановски, до
дека филмот за Павел 
Шатев е во режија на 
Дарко Митревски, а по 
сценарио на проф. др 
Никола Жежов.

Е. П.

Денови на македонскиот филм
Култура  Kultura

П ријатно поетско дружење го 
следеше ритамот на срцето. 

Ова е поврзница на најстарата 
радио емисија „Ритам на срце
то“ што веќе 23 години се еми
тува на брановите на Радио Ри
там од Шибеник. Гостинка на 19 

октомври беше Мирјана Мајиќ, 
претседателка на Македонското 
културно друштво „Билјана“ од 
Задар, но овој пат во улога на 
поетеса, која заедно со остана
тите гости – Николина Мојиќ, 
Ивица Ушљебрка и Милан Циг

лар од Задар, во доцните вечер
ни часови приредија вистинско 
уживање преку радио бранови
те.

Мајиќ, покрај тоа што про
чита дел од својата поезија, 
говореше и за емисијата „Ма
кедонска ура“ и своето ради
ско искуство како водителка 
на емисијата што веќе седум 
години се емитува во Задар, го 
сподели со слушателите. Taa ja 
информираше јавноста и за из
давачката дејност на Заедница
та на Македонците во РХ, која 
претставува своевиден мост ме
ѓу нејзиното творештво и чита
телската публика.

М. Г.

Поезија во ритамот на срцето

Мирјана Мајиќ со водителот 
Антонио Луциќ
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Кујна  Kuhinja

Вкусовите на Македонија

Потребно е: 500 г из
варка, 2 лажици пав
лака, сечкани кра
ста вички (5 кисели 
краставички или една 
свежа краставица), 
сечкано лукче (две 
чешниња), сол, 50 г 
сечкани ореви, буко
вец, 2 лажици масли

ново масло (по желба 
може да се додаде и 
100 г сечкана сала
ма).

Подготовка: Се 
ме шаат сите состојки 
и се де корираат по 
желба. Се служи како 
предјадење.

Потребно е: 1 кг јагнешко 
месо, 1 главица кромид, по
ловина килограм домати, 
45 зелени пиперки, еден 
целер, 1 морков, 1 китка 
свеж магдонос, 12 супени 
лажици свинска маст, сол, 
бибер и црвен пипер (по 
една кафена лажица).

Подготовка: М есото 
из мијте го, исечете го на 
парчиња и ставете го да 
се вари во тенџере со вода. 
Кромидот ситно исечкајте 
го и ставете го да се пржи 
во тава со маст, а потоа до
дајте црвен пипер, проме
шајте и ставете ја пропр

жената смеса во тенџерето 
каде што се вари месото. 
Доматите излупете ги и 
исечете ги на средни пар
чиња, пиперките, целерот 
и морковот, исто така, ис
ечкајте ги и сè додајте во 
тенџерето. Поклопете со 
капак и варете на тивок 
оган, околу 30–40 минути 
додека течноста не изврие, 
но не целосно. Кон крајот 
на варењето додајте исеч
кан магдонос. Месото може 
да се послужи со гарнир од 
млад компир, прелеан во 
свинска растопена маст и 
сечкан магдонос и со свежа 
салата.

Салата со изварка

Чоколадни колачи

Јагнешко месо со 
зеленчук

Потребно е: 10 јајца, 
300 г шеќер, 200 г 
шеќер во прав, 100 мл 
млеко, 100 г какао, 100 
г чоколадо за готвење, 
250 г путер, 1 печиво, 
7 лажици брашно, 4 
лажици мелени ореви.

Подготовка:   
I Фил: 100 мл млеко, 
100 г шеќер, 100 г ка
као, 100 г чоколадо за 
готвење. Сето ова се 
вари 10 минути и се 
меша да се згусти. По
тоа се трга настрана 
да се олади.

II Фил: Се матат 10 
жолчки со 200 г шеќер 
во прав да се згусне 
убаво, а потоа му се 
става 250 г путер. По
тоа се мешаат двата 
фила. 
Тесто: Се матат 10 
бел ки со 200 г шеќер, 
се додава 1 печиво, 67 
ла жици брашно, 4 ла
жи ци мелени ореви и 
4 лажици од филот. Се 
пече во плех, се сече на 
три ленти и се филува. 
Се украсува по желба.

М. Г.



инарството во Македонија има 
долга вековна традиција. По те-
чението на реката Вардар од 

Велес кон Гевгелија, од двете страни се 
нижат лозови насади и винарии. Тикве-
шијата е најголемо виногорје на Балка-
нот и опфаќа рамнина и ридести терени 
помеѓу Велес на север и Демир Капија на 
југ. Негово средиште се Кавадарци и Не-
готино како најголеми производители на 
едни од најврвните вина во светот од по-
знатите сорти каберне, гаме, мерло, пино 
ноар, вранец, прокупец, ризлинг, шардо-
не, совињон, жилавка и смедеревка.

Под влијание на сонцето, почвата, 
медитеранската клима од југ, континен-
талните ветрови од север и планинската 
клима, се создаваат мошне погодни ус-
лови за одгледување на високо квали-
тетно грозје. Плантажите со над 10.000 
хектари лозја се лоцирани на 110-150 
м надморска височина. Бербата поч-
нува во почетокот на септември, а за-

вршува во средината на октомври кога 
гроздовите се најбогати. Во таа чест, 
во Кавадарци се одржува „Тиквешки 
гроздобер“, манифестација проследена 
со богати културни настани, саеми на 
вино и карневали. Освен точените вина 
и ракија, на посетителите им се нудат 
јадења и слатка приготвени со грозје и 
гроздов сок, шира и вино.

Многубројните ископини на архео-
лошките локалитети во овој крај сведо-
чат дека уште од времето на Римската 
Империја и античката Македонија ло-
зарството било примарна гранка на на-
селението, а во чест на богот на виното 
Дионис се одржувале веселби. Цар Са-
муил го негувал култот кон виното, а за 
време на турските освојувања постои 
легенда за султанот Мурат Трети, кој 
кога го пробал тиквешкото вино, рекол: 
„Овој пијалак седум болести лекува“.

Виното се користело за пиење, во 
обичаите и животот на семејствата, па 

дури и во градбата на куќите. Главни цен-
три биле манастирите каде се правело 
нај убавото вино кое е дел од христијан-
ските црковни обреди како симбол на 
Христовата крв. Интересен е и обичајот 
на верскиот празник св. Трифун кога се 
врши ритуално закројување на виновата 
лоза за да биде годината родна.

Чаша добро вино е чаша полна 
здрав је. Бројните народни преданија, 
совети и рецепти виното го препора-
чуваат како лек доколку се консумира 
умерено. За виното со мирис и вкус на 
југот се испеа ни најубавите македон-
ски песни. Посетете ја Тиквешијата, 
откријте ги тајните на винската прика-
зна за ароматичните македонски вина, 
почувствувајте го духот на поднебјето 
и чудесната опојна моќ на овој благо-
роден пијалак во кој е вткаена сета љу-
бов, умешност и традиција на винските 
мајстори.

Е. Петровска

Убавините на Македониjа Ljepote Makedonije

ВИНСКА ПРИКАЗНА НА ТИКВЕШИЈА


