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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

М акедонија во изминатиов период при-
влече баш светско внимание со избо-
рот на песната за Евровизија во Тел 

Авив. Прекрасната изведба на „Горда“ (Proud) 
на Тамара Додевска, емотивна песна посветена 
на секоја жена, навистина нѐ направи горди што 
сме нејзини сонародници. Мислам дека немаше 
Македонец кој го следеше преносот, било да е од 
Македонија или живее во дијаспората, а да не му 
зачукуваше срцето посилно на секоја доделена 
12-ка на оценувањето на изведбите. Возбуда-
та долго држеше, а својот врв го достигна пред 
крајот кога дојде и до шокантниот пресврт, па од 
првото место кое цело време го држеше на табе-
лата, Тамара заврши на седмото место.

Но, она што остава впечаток е дека импре-
сивната изведба ќе остане како печат во исто-
ријата на ова музичко шоу кое се одржува веќе 
долги години.

Ма, нема политичар кој може во толку крат-
ко време да предизвика такво внимание кон на-
шата мала државичка како што тоа молскавич-
но го стори нашата претставничка оваа година 
на Евросонгот во Израел. И секако како што тоа 
го прават и бројни спортисти и други уметници. 

За прв пат годинава, иако кратко, Македо-
нија блесна на евровизиското небо. Но, за жал, 
ние Македонците имаме голем придонес во епи-
логот од евровизиската приказна. Сакам да ка-
жам, пак самите си ја скроивме судбината. Доде-
ка жирито и стручните лица високо ја оценуваа 
изведбата на нашата Тамара Додевска, Македон-
ците најмалку ја подржаа со своите гласови. Та-
мара од публиката во Македонија и дијаспората 
доби само 58 гласа, што е навистина за чудење, 
како што се чудеше стручното жири на Еврови-
зијата. И сега, кој ни е виновникот?

Како и да е, останува прекрасната песна, 
оригиналниот и впечатлив настап на нашата Та-
мара, Македонката која заслужи да биде на вр-
вот.

Браво Тамара! За нас ти си победникот!
Милена Георгиевска

(m.georgievska@gmail.com)
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М акедонските граѓани го 
избраа новиот шеф на 
државата – Стево Пен -

даровски, универзитетски про-
фесор со богато искуство во об-
ласта на националната безбед-
ност и меѓународната политика. 
Во меѓународните стручни кру-
гови проф. д-р Стево Пендаров-
ски е особено препознаен како 
врвен познавач на политичката 
доктрина откако последните не-
колку години успешно го прене-
сува своето знаење на студенти-
те и постдипломците од универ-
зитетот „Американ колеџ“ во 
Скопје. Има објавено голем број 
научни трудови кои што се пре-
ведени и на други јазици.

Обединување
Присутен е и во македон-

ската, но и во пошироката јав-

ност со години наназад. Тој веќе 
и претходно беше претседа-
телски кандидат. На шестите 
претседателски избори понесе 
победа пред противкандидатка-
та Гордана Сиљановска Давко-
ва со речиси 60 илјади гласови 
разлика.

Пендаровски за победата 
изјави дека е доказ на обедину-
вање и заедништво и апостро-
фираше дека со неа се испраќа 
порака дека само заедно е мож-
но да се оди напред. Нагласу-
вајќи ја улогата на македон-
скиот претседател, тој истакна 
дека како претседател ќе обе-
динува и нема да дели и дека ќе 
биде фактор на стабилност.

Правна држава
„Ќе се залагам за правич-

ност и правна држава. Ќе стојам 

зад секој чесен граѓанин. Ќе обе-
динувам, нема да делам. Мојата 
мисија е да обединувам, сите да 
одиме заедно напред. Граѓани-
те, заедниците, здруженијата, 
институциите, бизнисите, пар-
тиите – ама буквално сите. Ќе 
бидам фактор на стабилност, а 
не фактор на кризи“, рече Пен-
даровски.

Навраќајќи се на концептот 
кој му донесе победа, потсети 
дека со тој концепт земјата си 
обезбедува карта за Европа.

Негов претходник во два 
мандата беше Ѓорге Иванов, 
исто така универзитетски про-
фесор. Пендаровски на 12 мај 
беше инаугуриран за петти ма-
кедонски претседател.

 Милена Георгиевска

Само заедно може да се оди напред
Во мај, македонските граѓани го избраа новиот претседател на државата, Стево Пенда-
ровски, кој истакна дека како претседател ќе обединува и нема да дели и дека ќе биде 

фактор на стабилност
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Н а 18 април 2019 година 
Владата на Република 
Хрватска на затворе-

ниот дел од својата 153. седница 
донесе одлуки за разрешување 
и именување на членови на Со-
ветот за националните малцин-
ства на РХ кои не се пратеници 
во Хрватскиот сабор. Ш естмина 
ги предлагаат советите на на -
цио  налните малцинства, а пет-
ми на доаѓаат на предлог на 
здру женијата и на останатите 
мал цински и верски заедници.

За членови на Советот пов-
торно се именувани Александар 
Толнауер (еврејско национално 
малцинство), Дарко Шонц (сло-
венско), Данило Ивезиќ (цр-
ногорско), Нивес Ритиг-Бељак 
(австриско), Марија Семењук 
Симеуновиќ (украинско), Бран-
ка Бакса (словачко) и Звонко 
Костелник (русинско).

Зорица Велиновска 
претставник на 

Македонците
На местото на Веселко Ќа-

киќ именувана е Мирјана Гало 

(српско), Рената Тришлер ја за-
мени Владимир Хам (герман-
ско), Бермин Мешкиќ го замени 
Исак Хоџиќ (бошњачко), а на 
ме стото на Ангел Митревски 
именувана е Зорица Велиновска 
(македонско национално мал-
цинство).

Владата повторно го име-
нуваше Александар Толнауер 
за претседател на Советот, кој ја 
извршува оваа функција од по-
четокот на неговото формирање 
од 2003 година, а за потпретсе-
датели именувани се Мирјана 
Гало и Владимир Хам.

Зорица Велиновска е прет-
седателка на Управниот одбор 
на МПЦО „Св. Злата Меглен-
ска“ во Загреб и има долгого-
дишно искуство во државни и 
градски управни работи, како и 
во меѓународната организација 
претставувајќи ја Македонија 
во Хрватска.

Благодарност до Ангел Ми-
тревски, кој го претставуваше 
македонското национално мал-
цинство како член на Советот 
во изминатите 10 години.

Елизабета Петровска

Александар Толнауер повторно претседател на 
Советот за националните малцинства

За потпретседатели именувани се Мирјана Гало од српското и Владимир Хам од германското, 
додека македонското национално малцинство идните четири години ќе го претставува Зорица 

Велиновска
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С оветот за националните 
малцинства на Република 
Хрватска ја одржа своја-

та 84. седница на 2 мај 2019 го-
дина во просториите на „Бански 
двори“ во Владата на Републи-
ка Хрватска. Тоа беше воедно и 
прва седница на Советот во но-
виот состав, при што претседа-
телот Александар Толнауер ги 
претстави новите членови, меѓу 
кои беше и Зорица Велиновска, 
претставничка на македонското 
национално малцинство.

Според дневниот ред, на сед-
ницата беше усвоен Годишниот 
извештај за трошењето на сред-
ствата обезбедени во Држав-
ниот буџет на РХ за 2018 година 
и беше едногласно донесена Од-
луката за распределба на сред-
ствата обезбедени од Држав ниот 
буџет на РХ за 2019 година за 
поддршка на програми за оства-
рување на културна автономија 
на националните малцинства во 
РХ. Новост во гласањето е пра-
вилото членовите на Советот 
кои се застапници на национал-
ните малцинства во Хрватскиот 
сабор да се воздржат од гласање 
за програмите на малцинствата 
што ги претставуваат.

Како што истакна претсе-
дателот Толнауер, извештајот од 
минатата година покажа дека 

84 здруженија со повеќе од 500 
подружници за 870 програми 
потрошиле 33.792.362,00 кн. од 
предвидените 33.880.000,00 кн., 
а поради ненаменско трошење 
на средства, 5 здруженија нема 
да можат да аплицираат за про-
грами во наредните 3 години.

Пари ќе добијат 77 
здруженија

Годинава вкупните обезбе-
дени средства за програми 
за малцинствата изнесуваат 
36.005.157,00 кн., што е зголему-
вање за 6 % во однос на мина-

За Македонците во Хрватска 752 илјади куни
Ова е потврдено со донесената Одлука за распределба на средствата обезбедени од Државниот 
буџет на РХ. Годинава вкупните средства за програми за малцинствата изнесуваат 36.005.157,00 

кн., што е зголемување за 6 % во однос на минатата година

ЗАЕДНИЦА НА МАКЕДОНЦИТЕ Средства / кн

Информирање: 
„Македонски глас“ 210.000,00

Издаваштво:
„Чувари на душата“, Милена Златеска 20.000,00 
„Во прегратка на љубовта“, Мирјана Мајиќ 15.000,00

Културни манифестации:
„22. Денови на браќата Миладиновци“ 15.000,00
„Ден на Заедницата на Македонците во РХ“ 30.000,00
„Денови на глаголицата во Истра“ 10.000,00
„Илинден 1903-2019“ 30.000,00
Изложба „Творештво на мак. уметници во РХ“  5.000,00
„28. Денови на МК – Св. Кирил и Методиј“ 15.000,00
„Рацинов ден – Бели мугри“ 15.000,00
Трибина „Хр-мк културни врски“ 10.000,00

Културен аматеризам:
МКД „Билјана“, Задар 45.000,00
МКД „Браќа Миладиновци“, Осиек 69.000,00
МКД „Илинден“, Риека 78.000,00
МКД „Св. Кирил и Методиј“, Пула 36.000,00
МКД „Македонија“, Сплит 71.000,00
МКД „Охридски бисер“, Загреб  61.000,00

ЗАЕДНИЦА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО РХ 735.000,00

Македонски културен форум, Пула 17.000,00

МАКЕДОНЦИ ВКУПНО 752.000,00
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тата година. Претседателот на 
Ко мисијата за рас пределба 
на средствата, Веселко Ќа-
киќ, рече дека 77 здруженија 
со 124 подружници ќе добијат 
34.605.000,00 кн. – 54 за ин-
формирање, 46 за издаваштво, 
396 за културен аматеризам 
и 390 за програми за култур-
ни манифестации. Меѓу нив се 
и 14 нови здруженија кои по 
прв пат ќе бидат финансирани, 
додека на 29 здруженија сред-
ствата ќе им бидат намалени 
или укинати поради ненамен-
ско трошење или поднесување 
на неправилни извештаи. По 
ова повторно беше потенцирано 
дека сите имаат обврска сред-
ствата да ги трошат строго на-
менски и да поднесуваат квар-

тални, полуго дишни и годишни 
извештаи според Критериумите 
на финан сирање и договарање 
на програмите и методологија-
та на следење и вреднување на 
спроведувањето на финансира-
ните програми, односно како 
што бара Министерството за 
фи нансии на РХ.

За македонското национал-
но малцинство во 2019 година 
доделени се вкупно 752.000,00 
кн., поточно 11,9 % повеќе во од-
нос на минатата година. Покрај 
Заедницата на Македонците во 
РХ со нејзините друштва, оваа 
година по прв пат ќе добие сред-
ства и Македонскиот културен 
форум од Пула.

Медиумско 
игнорирање на 

изборите
Во продолжението на сед-

ницата членовите на Советот 
дискутираа за изборите за сове-
тите и претставниците на наци-
оналните малцинства во едини-
ците на локалната и регионал-
ната самоуправа, кои се одржаа 
на 5 мај 2019 година. Беше на-
гласено дека на изборите не им 
се посветува доволно внима-
ние и не се истакнува нивната 
важност, туку се игнорирани од 
страна на медиумите. Но без ог-
лед на овие околности, малцин-
ствата треба да излезат на из-
борите и да го остварат своето 
демократско граѓанско право 
на гласање, бидејќи советите и 
претставниците се трета ком-
понента на малцинствата, што 
дава можност да учествуваат во 
донесувањето одлуки за регули-
рање на нивните интереси кои 
се важни за целата заедница на 
одредено подрачје.

На крајот, претседателот 
Толнауер ги повика новите чле-
нови на Советот да се вклучат во 
работата, да бидат во контакт со 
здруженијата и советите, да ги 
пренесуваат проблемите кои се 
наметнуваат и да го застапу ваат 
Советот на сите манифестации 
на кои ќе бидат присутни.

Е. Петровска
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Македонците избраа нов состав 
на претставници во локалната и 
во регионалната самоуправа кој 
ќе ги застапува нивните интере
си. Сметате ли како долгогоди
шен претставник и претседател 
на Советот на македонското на
ционално малцинство за Град 
Загреб дека законски одреде
ниот број на малцински прет
ставници е доволен за квали
тетна работа?

Мислам дека е доволен 
бројот на претставниците на на-
ционалните малцинства во РХ, 
каде има 22 национални мал-
цинства. Вкупниот број на сите 
претставници е сигурно повеќе 
од 3000. Тие можат да се стават 
на располагање во локалната 
самоуправа во решавањето на 
малцинските прашања на свое-
то подрачје.

Само, треба подобро да се 
ор ганизираме како малцинство, 
инаку сосема е доволен бројот на 
претставниците. Но, исто така, 
многу е важна меѓусебната ко-
муникација меѓу претставници-
те на македонското малцинство 
која, пак, не е директно врзана 
само за расположе но ста на ак-
терите во советите или претстав-
ниците за соработка и комуни-
кација, туку постојат проблеми 
од финансиска природа.

Искористени можности

Дали преку досегашните форми 
на функционирање и практи
ка на позицијата на малцински 
претставници можат максимал
но да се искористат, односно 
исцрпат сите можности што се 
нудат за унапредување и за за
шти та на малцинските права?

Она што можам да кажам 
е дека веројатно во стварноста 
овие претставници на малцин-

ствата во Хрватска, веќе напом-
нав погоре повеќе од 3000, не се 
доволно ангажирани од локал-
ната управа. Но, затоа прет-
став ниците на малцинствата 
треба од локалната управа сами 
да бараат да бидат исполнети 
правата на националните мал-
цинства утврдени со Уставниот 
закон за правата на национал-
ните малцинства во РХ.

Овде можам да кажам дека 
ние навистина ги искористу-
ваме сите можности што ни се 
нудат. Единствено прашање кое 
не е доволно покренато се одне-
сува на Македонките во Хрват-
ска, а тоа е прашањето со завр-
шувањето на женските прези-
миња. Тие сега во Хрватска се 
евидентираат во машки, наме-
сто во женски род. На пример, 
на женско име се додава прези-

ме Апостолоска, а во Хрватска 
се запишува Апостолоски, што 
не е во духот на македонскиот 
јазик. Други отворени прашања 
што се однесуваат на Македон-
ците во Хрватска не знам дека 
има.

Според Вас, има ли некакви не
гативности кои што можат да 
се отстранат кога е во прашање 
работата на еден претставник 
на национално малцинство из
бран во одредена жупанија или 
во советите?

Тешко ми е да одговорам 
на ова прашање. Не можам да 
дадам паушална оценка. Ако 
постои таква можност би може-
ло тоа да се случи во помалите 
локални управи. Оваа година 
реализирани се по петти пат 
малцински избори во РХ, што 
значи веќе 16 години постојат 
претставници (совети и прет-
ставници) и во тој период, ако 
постоеле такви појави сигурно 
се сведени на минимум.

Овде би го апострофирал 
примерот со Град Загреб, кој 
сигурно е предводник во РХ и 
поборник за целосна примена 
на Уставниот закон за правата 
на националните малцинства. 
Голем исчекор е направен во 
последниве 7-8 години, донесени 
се доста упатства и препораки, 
но воведена е и строга контро-
ла на наменското трошење на 
средствата.

Во буџетот на Град Загреб 
секоја година се о безбедуваат 
околу 11 милиони куни за 
фун кционирање на советите и 
претставниците на национал-
ните малцинства во градот. Во 
Град Загреб има 18 национални 
малцинства и сите тие аплици-
раат со свои предлози за про-
грами за работа и финансиски 
планови. На крајот на годината, 

Хрватска ни дава можности, а ние само треба 
да ги искористиме

Повод за разговорот со Томе Апостолоски беа неодамнешните малцински избори за совети и 
за градски и жупаниски претставници. Апостолоски во два мандата беше на чело на Советот на 
македонското национално малцинство за Град Загреб и претседател на Координацијата на сове-

тите и прет став ниците на македонското национално малцинство во РХ
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претставниците во Град Загреб 
ја доставуваат комплетната до-
кументација на увид. Можност 
за некакви злоупотреби скоро и 
да не постои.

Финансиски проблем

Колку советите и претставници
те се координирани меѓу себе?

Сметам дека кај нас Маке-
донците, советите и претстав-
ниците не соработуваат довол-
но. Досега имавме организира-
но Координација на советите и 
претставниците на македонско-
то национално малцинство во 
РХ, но за жал, Координацијата 
не можеше да реализира некои 
програми поради тоа што фи-
нансирањето на националните 
координации во РХ не е реше-
но, па не беше возможно да се 
одржат никакви работни со-
станоци. Така, Координација во 
претходните 4 години за време 
на целиот мандат на членовите 
ниту еднаш не одржаа состанок. 
Во минатиот мандат, само два 
пати се состанавме. Но, секако, 
овој проблем е присутен и се 
рефлектира кај сите национал-
ни малцинства, не само на ма-
кедонското.

Меѓу имињата на новите прет
ставници се застапени и доста 
млади луѓе. Секако заложба е 
и младите да се вклучат во сите 
пори од општественото живее
ње. Мислите ли дека лесно и не
пречено ќе се снајдат во новата 
улога?

Посебно сум среќен и радо-
сен на успехот што го постигнаа 

младите Македонци 
на овогодишните мал-
цински избори во РХ. 
На сите им го честитам 
изборот и им посаку-
вам голем успех во ра-
ботата, како и да дадат 
свој придонес во мно-
гу добрите воспоставе-
ни односи кои ги има-
ме со сите малцинства 
во РХ, а особено да ги 
зајакнуваат и збогату-
ваат одличните односи 
со хрватскиот народ. 
Јас имам голема доверба во мла-
дите и очекувам да продолжат 
со програмите што ние ги започ-
навме, да ги збогатат и да отво-
рат нови можности за зачуву-
вањето на македонскиот иденти-
тет, јазик и култура. Особено да 
обрнат внимание и да помагаат 
во изучувањето на македонски-
от јазик и култура во училишта-
та во Хрватска. Ние сме мала, но 
горда заедница во РХ.

Одговорно работење

Што би им препорачале на но
воизбраните членови на совети
те и на градските и жупаниски
те претставници за максимално 
да ги искористат сите законски 
права што хрватската држава 
им ги нуди на малцинствата?

Моја препорака за наши-
те новоизбрани претставници 
е гордо и достоинствено да нѐ 
претставуваат во локалните 
управи, одговорно и совесно да 
преземаат обврски и успешно 
да ги извршуваат. Република 

Хрватска ни дава можности, а 
ние само треба да ги препознае-
ме и искористиме.

Исто така, би го нагласил, 
како што и претходно зборував, 
финансискиот проблем со орга-
низирање состаноци на Коор-
динацијата на претставниците 
на македонското национално 
малцинство, па би сакал да им 
порачам на новите членови да 
се потрудат да изнајдат начин 
да го решат овој проблем, за-
тоа што навистина без квали-
тетна комуникација и предлози 
за заедничко дејствување по-
стоењето на Координацијата не 
ја оправдува нејзината смисла. 
Еден од начините е советите да 
издвојат одредена сума на сред-
ства кои ќе бидат наменети само 
за реализација на договорените 
програми за да се одржуваат 
состаноци. Но, овде се јавува 
проблем, бидејќи не се сите со-
вети и претставници во иста по-
ложба да обезбедуваат пари, на 
пример како што тоа може да 
го направи Загреб.

 Милена Георгиевска

Знам дека ги има многу, но кој проект би го из
двоиле како најзначаен што досега е реализи
ран за Македонците, онака со капитално зна
чење?

Ние во Советот на Македонците на Град 
Загреб во два мандата реализиравме број-
ни програми. Издадени се пет двојазични из-
данија (македонски – хрватски јазик) за уче-
ниците кои го изучуваат македонскиот јазик, 
а еден дел од нив се подарени на ученици во 
Македонија кои го изучуваат хрватскиот ја-

зик. Секоја година организираме учество на 
15 до 20 ученика во Летната школа во Охрид. 
Потоа, снимивме документарен филм „Придо-
нес на Македонците во татковинската војна во 
РХ“, организиравме „Денови на македон скиот 
филм“, „Денови на Кочо Рацин“, а тука се и 
бројни активности реализирани во соработка 
со Заедницата на Македонците во РХ и МКД 
„Охридски бисер“ од Загреб. Организиравме и 
бројни трибини, изложби и предавања. Оства-
ривме и добра соработка со македонската 
Агенција за иселеништво.

Меѓу бројните проекти, и снимање на документарен филм
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Н а 5 мај 2019 година Ма-
кедонците во Хрватска 
избраа свои претставни-

ци преку кои ќе можат да учес-
твуваат во јавниот живот и во 
управувањето на локално ниво 
преку советите и претставници-
те на националните малцинства 
во единиците на локалната са-
моуправа. Вкупно 123 Македон-
ци во 6 совети и 6 претставници 
во наредните четири години ќе 
ги застапуваат интересите и ќе 
ги штитат правата на македон-
ското национално малцинство 
во Република Хрватска. Прет
ставник на национално малцин
ство се бира во единици на чие 
подрачје живеат најмалку 100 
припадници на националното 

малцинство. Македонците во 
Хрватска имаат претставници 
во неколку жупании и градови 
каде живеат повеќе од 500 Ма-
кедонци кога се во прашање жу-
пании, а повеќе од 200 кога ста-
нува збор за локални единици.

Некои претставници веќе 
и претходно биле избирани на 
истите позиции. Така во Загреп
ската жупанија повторно е из-
брана Лена Ѓапиќ, во Сисачко
мославачката жупанија Живко 
Давидовски, во Задарската жу
па нија Мирјана Мајиќ, во Осие
чкобарањската жупанија Дра-
гољуб Сиљаноски, а во Сплит
скодалматинската жупанија 
но воизбран претставник е Перо 
Груев ски.

Претставник за Град Осиек 
останува и натаму Јагода Цве-
тичанин.

Совети
Во Советот на македонско

то национално малцинство за 
Град Загреб се избрани 25 Ма-
кедонци и тоа: Горан Андоноски, 
Тинка Барбутов Крстева, Олга 
Чичек, Николче Цветановски, 
Иван Димоски, Иринка Ангело-
ва-Попржан, Љубинка Бамбир, 
Зоран Богдановски, Наум Јо-
ваноски, Елизабета Планиниќ, 
Бранко Ристовски, Катерина 
Зековиќ, Споменка Демниева, 
Стојче Кметски, Јангел Мали-
нов, Благоја Мирчевски, Ана 

Избрани 123 Македонци во советите и 
за градски и жупаниски претставници

Македонците имаат нов состав на свои членови во советите на националните малцинства и 
градски и жупаниски претставници. Ова право на застапеност во телата на единиците на локал-
ната и на регионалната самоуправа им го обезбедува хрватската држава со цел унапредување и 

заштита на нивната положба
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Голенко, Дарко Радевски, Зори-
ца Велиновска, Тоде Чучуков-
ски, Гордана Колески, Даниел 
Лазов, Владе Малечков, Горда-
на Стојков и Моника Кордиќ.

И во Советот на македон
ското национално малцинство 
за Приморскогоранската жупа
нија избрани се 25 Македонци: 
Ивона Дуноски-Митев, Илија 
Христодулов, Ванѓа Калиќ, Ма-
гда Динова, Стојанка Ившиќ, 
Велимир Лозановски, Драгица 
Малиниќ, Марјан Митев, Лена 
Пешун, Александра Пилчиќ, 
Павлина Пуж, Љупчо Тодоров-
ски, Кирило Трајковски, Лидија 
Божиќ, Иван Дуноски, Ирена 
Колариќ, Гордана Крстевска, 
Васа Ливајиќ, Ванчо Милчов, 
Илија Младенов, Спасена Мла-
денова, Љубица Прга, Данијела 
Штанфел, Дражен Тодоровски и 
Санда Треневска-Хрељац.

Новите 15 членови на Сове
тот на македонското национал
но малцинство за Град Риека 
се: Магда Динова, Илија Хри-
стодулов, Велимир Лозановски, 
Лидија Божиќ, Иван Дуноски, 
Стојанка Ившиќ, Илија Младе-
нов, Звонко Таневски, Васа Ли-
вајиќ, Драгица Малиниќ, Ванчо 
Милчов, Спасена Младенова, 
Лена Пешун, Дражен Тодоров-
ски, Санда Треневска-Хрељац.

Нови лица
Во Советот на македонско

то национално малцинство за 
Град Сплит избрани се 15 прет-
ставници: Трајче Филипов, Ма-
кедонка Кнезовиќ, Лазо Делев-
ски, Лорета Мариниќ, Драгица 
Боначиќ-Сарго, Василка Бреш-
ковиќ, Милица Мунитиќ, Трај-
че Димовски, Маре Думаниќ, 
Венка Џанко, Крсте Јанкоски, 
Крсте Блажевски, Лидија Не-
надиќ, Сњежана Петровски и 
Аница Плазониќ. 

Советот на македонското 
национално малцинство за Ис
тарската жупанија ќе го сочи-
нуваат 22 претставника: Љубин-
ка Петровска, Зоран Петровски, 
Орце Стојкоски, Виолета Раба-
совиќ, Марика Златкова, Пан-
де Џонов, Веса Прелогова, Дане 
Спасевски, Борче Атанасоски, 

Сашка Соломоновска-Јаневска, 
Мито Златков, Игор Јаневски, 
Филип Филипоски, Виолета 
Матракоска-Варга, Трајко Стој-
коски, Жаклина Неделковска, 
Сашо Трајчески, Миле Колча-
коски, Михаела Златеска, Ми-
лена Златеска, Ратко Златески, 
Тодор Брдарски. 

На списокот на Советот 
на македонското национал
но малцинство за Град Пула 
се 15 претставници и тоа: Ни-
кол Стојкоска, Орце Стојкоски, 
Игор Јаневски, Веса Прелого-
ва, Борче Атанасоски, Виолета 
Рабасовиќ, Сашка Соломонов-
ска-Јаневска, Трајко Стојкоски, 
Михаела Златеска, Филип Фи-
липоски, Виолета Матракоска-
Варга, Сашо Трајчески, Миле-
на Златеска, Ратко Златески и 
Ѓоре Васков.

Унапредување и 
заштита на положбата

Да потсетиме, во советите 
на општините се избираат по 10 
членови, во советите на градо-
вите 15, а во советите на нацио-
налните малцинства во жупа-
ниите и за Град Загреб (кој има 
статус на жупанија) 25 члено-
ви.

Ова право на застапеност 
во телата на единиците на ло-

калната и на регионалната са-
моуправа им го обезбедува хр-
ватската држава со цел унапре-
дување и заштита на нивната 
положба. Мандатот и на члено-
вите на советите на национал-
ните малцинства и на претстав-
ниците на националните мал-
цинства е четиригодишен, а се 
избираат на непосредни избори 
со тајно гласање.

Кандидати за членови 
пред  лагаат здруженијата на на-
ционалните малцинства реги-
стрирани во РХ или најмалку 
20 припадници на национал-
ните малцинства од подрачје-
то на општина, односно 30 од 
подрачјето на град и 50 од под-
рачјето на жупанија.

Право да може да биде из-
бран како член на совет или 
претставник на национално 
малцинство има секој кој е хр-
ватски државјанин со наврше-
ни 18 години до денот на под-
несувањето на предлог-листата 
на кандидатите и е запишан во 
регистарот на гласачите како 
припадник на национално мал-
цинство кое има право на совет, 
односно претставник во единци-
те на самоуправата и има при-
јавено престој на подрачјето на 
соодветната единица во која се 
реализираат изборите.

Милена Георгиевска
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К оординацијата на советите 
и претставниците на нацио-

налните малцинства за Град 
Загреб одржа семинар на 4 и 5 
март 2019 година во Дарувар, на 
кој учествуваа претседатели на 
советите, претставници на на-
ционалните малцинства, секре-
тари и книговодители. Од Сове-
тот на македонското национал-
но малцинство за Град Загреб 
присутни беа претседателот То-
ме Апостолоски и секретарката 
Марика Абрамовиќ.

На семинарот се расправа-
ше за административната ра-
бота и за јавните набавки, за 
претстојните локални малцин-
ски избори и за 16. седница на 
Координацијата. Вториот ден 
членовите остварија средба со 
градоначалникот на Дарувар, 
Да мир Лненичек и со претстав-
ници на градот и на малцин-
ствата.

По средбата, учесниците ги 
посетија Чешката беседа, Соју-
зот на Чесите, чешкото учили-

ште и градинка и издавачката 
куќа „Једнота“ која објавува на 
чешки јазик. Потоа го проше-
таа и градот разгледувајќи ги 
знаменитостите. Престојот во 
Дарувар го завршија со посета 
на чешките гробишта, каде се 
наоѓа и вечното почивалиште 
на фоторепортерот Тони Хној-
чик, при што му оддадоа почит.

Е. П.

Д елегација на македонскиот 
министер без ресор задол-

жен за дијаспора, Едмонд Аде-
ми, во рамките на својата посета 
на Загреб, на 24 март 2019 годи-
на во просториите на Заедница-
та на Македонците во РХ оства-
ри средба со членови на МКД 
„Охридски бисер“ од Загреб.

Претседателката на Дру-
штвото, Виолета Штерјова, ги 
поздрави гостите со кои дојде 
и делегација од македонската 
амбасада во РХ, предводена од 
вршителот на работите, Назиф 
Џафери, презентирајќи ги плод-
ните активности и работата на 
Друштвото, додека министерот 

Адеми ја претстави Национал-
ната стратегија за односите со 
македонската дијаспора како и 
идната заедничка соработка за 
нејзина реализација.

На средбата говореше и 
претседателот на Советот на 
македонското национално мал-
цинство за Град Загреб, Томе 
Апостолоски, а потпретседате-
лот на ЗМРХ и на Друштвото, 
Ѓорѓи Тодоровски, на министе-
рот Адеми му врачи подарок, 
примероци од списанието „Ма-
кедонски глас“ и книги во изда-
ваштво на ЗМРХ.

По средбата, гостите заед-
но со свештеникот на МПЦ во 
РХ, протојереј ставрофор Кир-
ко Велински, ја посетија лока-
цијата каде што се гради првата 
Македонска православна црква 
во Загреб.

Е. П.

Координацијата одржа семинар во Дарувар

Министерот Адеми во посета на Македонците од Загреб
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Н ивните песни се застапе-
ни на повеќе конкурси и 
печатени се двојазично 

во поголем број зборници. Оваа 
година со своите песни успеш-
но се преставија во Загреб и во 
Сплит.

Загреб – По повод Меѓуна
род ниот ден на жената – 8 
Март учествуваа во програма-
та на 2. Меѓународна поетска 
манифестација Со љубов на же
ните, во организа-
ција на Хрватското 
книжевно друштво 
– огранок Загреб. 
Претседателка на 
Комисијата за из-
бор на песни беше 
угледната писател-
ка Ана Хорват која 
на самиот почеток 
ги поздрави при-
сут ните поети на 
м а н и ф е с т а ц и ј а 
одр жана на 14 март 
во Загреб. Про-
гра  мата ја пратеа 
звуците на компо-
нираните песни на 
Ненси Борозан. Во 
уводните зборови 

и преставувањето на поетите 
претседателката на ХКД – огра-
нок Загреб, Љиљана Пасаричек, 
им се заблагодари на учесници-
те кои дојдоа од цела Хрватска, 
Словенија и пошироко. Меѓу 
останатото, Љиљана посебно ги 
издвои Мирјана Мајиќ и Миле-
на Златеска, како жени кои пре-
зентираат преплетено две земји 
– Хрватска и Македонија.

Потоа Мирјана и Милена 
своите песни ги читаа на својот 
мајчин македонски јазик, пе-
сни посветени на жената, мајка, 
жена исполнета со љубов кон 
својот сопруг – единствена љу-
бов во животот, како што и две-
те рекоа, а и големата љубов 
кон семејството и татковината, 
овој пат кон двете – таткови-
ната и „домовината“, како што 
знаат да речат, Македонија е 
наша татковина, а Хрватска е 
наша „домовина“. Кога двете 
ќе се соединат, навистина бо-
гатството на овие две поетеси е 
преголемо.

 Патувања
Сплит – Патувањата на две-

те продолжува од еден град до 

друг, од една држава до друга, 
но не го заборавија ни Сплит 
каде беа претставници на својот 
народ со својот јазик. Овој пат 
Здружението за промоција на 
културата „КУЛТура сНОВА“ 
од Загреб по прв пат организи-
раше Меѓународен фестивал на 
поезијата Сплит на дланка кој 
беше одржан на 3 и 4 мај. Пр-
вата вечер беше отворена из-
ложба слики на членовите на 
„КУЛТура сНОВА“. Потоа сле-
дуваа перформансот Бесконе
чна длабочина на Љубица Ри-
биќ и Милан Новак и промоција 
на збирките песни „Пером испи
сујем душу“, меѓународна збир-
ка поезија од десет автори меѓу 
кои се и пет двојазични песни од 
Милена Златеска. Беше промо-
вирана избирката песни Сплит 
на дланка каде песната од Мир-
јана Мајиќ Свири ми гитаро ги 
воодушеви присутните.

Поезија се читаше и вто-
риот ден пред бистата на Гргур 
Нински и на Перистил, како и 
вечерта, каде македонскиот ја-
зик не изостана, но оваа вечер 
поетесите ги храбреа членовите 
на МКД „Македонија“ од Сплит 
во публиката, на кои при слу-

шањето на својот 
мајчин јазик, на 
носталгичните пе-
сни од Мир јана и 
Милена, им поте-
коа и по неколку 
солзи.

На крајот, што 
повеќе да се каже 
за овие две души 
кои со душа и срце 
го презентираат 
својот дом, свое-
то огниште? Може 
само да се рече 
дека се амбасадор-
ки на својот јазик 
и својот дом, а тоа 
е Македонија.
Михаела Златеска

Амбасадорки на македонскиот збор
Поетесите Мирјана Мајиќ и Милена Златеска неуморно работат веќе неколку години на презен-
тација на својот мајчин јазик во Хрватска. Со своите издадени двојазични книги на македонски и 

на хрватски јазик се презентираа низ цела Хрватска, па и низ Македонија, а и пошироко
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З агрепскиот меѓуна-
роден саем за тури-

зам „Place2Go“, кој е и 
најголем саем за тури-
зам во Хрватска, е ре-
лативно нов, но мошне 
популарен. За тоа збо-
руваат податоците дека 
само во изминатите 3 
години го посетиле по-
веќе од 40 илјади по-
сетители, а преку 500 
изложувачи од 34 земји 
ширум светот ги пону-
диле своите произво-
ди. Осмото издание на 
оваа саемска манифе-
стација кое се одржа од 
15-17 март 2019 година 
во Арената во Загреб, 
за прв пат имаше и 
земја партнер. Таа чест 
ѝ припадна на Македо-
нија, атрактивна дести-
нација која привлекува 
сѐ повеќе гости, што го 
потврдува и постоја-

ниот годишен раст на 
туристите од Хрватска.

Директорот на ма-
кедонската Агенција за 
промоција и поддршка 
на туризмот (АППТ), 
Љупчо Јаневски, беше 
еден од говорниците 
на официјалното отво-
рање на саемот. Тој го 
потенцираше пријател-
ството меѓу двете земји, 
добрата соработка, раз-
бирање и поддршка. На 
панел дискусијата, пак, 
хрватски новинари, ин-
флуенсери и блогери 
пред бројните посети-
тели ги споделија свои-
те искуства од нивното 
патување низ Македо-
нија. Беше доделено и 
признание за Македо-
нија како прва земја 
партнер на саемот, а 
се остварија и неколку 
средби со туристички 

претставници на повеќе 
земји, на кои се разме-
нија значајни искуства 
и можности за развој 
на туризмот.

Заедно со АППТ, 
Ма кедонија на саемот 
ја претставуваа уште 8 
ко-излагачи од различ-
ни туристички сектори, 
меѓу кои беше и Охрид-
скиот бисер „Филеви“. 
Разните проспекти и 
брошури ги афирмираа 
македонските природ-
ни убавини, културата 
и традицијата, а пре-
красниот рачно изра-
ботен уникатен накит 
од познатиот охридски 
бисер предизвика осо-

бен интерес кај посети-
телите.

М а  к е д о н с к и о т 
штанд го посетија гра-
до  началникот на За-
греб, Милан Бандиќ, 
хр ватскиот министер за 
ту ризам, Гари Капели, 
делегација на македон-
ската Агенција за иселе-
ништво, како и претста-
вници на македонската 
амбасада во РХ, Заедни-
цата на Македонците во 
РХ, Советот на македон-
ското на ционално мал-
цинство за Град За греб, 
Хрватско маке донското 
друштво од За греб и Ма-
кедонската пра вославна 
црква во РХ.

Елизабета Петровска

В о рамките на посе-
тата на Меѓународ-

ниот саем за туризам 
„Place2Go“ во Загреб, 
семејството Филеви од 
Охрид на 18 март 2019 
година, во просториите 
на Заедницата на Ма-
кедонците во РХ оства-
ри пријателска сред-
ба со членови на МКД 
„Охридски бисер“ во 
Загреб.

Претседателката 
на Друштвото, В иолета 

Штерјова, им посака 
срдечно добредојде на 
гостите, Павел Филев, 
како најстар претстав-
ник на третата генера-
ција на семејството Фи-
леви, неговата сопруга 
Ох ридија и нивните 
деца, Марија и Дими-
трија, кои ја претставу-
ваат четвртата генера-
ција што ја продолжува 
долгата семејна тради-
ција на рачна изработ-

Македонија, прва земја 
партнер на саемот за 

туризам во Загреб

Кога ќе се здружат „охридските бисери“

Македонскиот штанд го посетија и претставни-
ци на македонското национално малцинство во 

Хрватска

Бисерите отсекогаш биле посакувани дури повеќе и од скапоцените камења, поради нежната 
убавина и магичната привлечност која потекнува од совршениот спој на нивната форма, боја и 

рефлексија на кристалната структура
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П о повод Меѓународниот 
ден на книгата и автор

ските права и Денот на хр
ватската книга, на 23 април 
2019 година во просториите на 
Заедницата на Македонците во 
РХ во Загреб, одржана е Ноќ на 
книгата 2019, манифестација 
која веќе осма година по ред во 
Хрватска ги популаризира кни-
гата и читањето. Овогодишната 
Ноќ на книгата ЗМРХ ја одр-
жува по петти пат во соработка 
со МКД „Охридски бисер“ од 
Загреб. Книжевната вечер За
познајте го македонското на
родно творештво беше на тема 
Итар Пејо – јунак на македон
ските народни приказни, со 

претставување на книги во из-
даваштво на ЗМРХ и читање на 
народни преданија и анегдоти 
на македонски јазик во изведба 
на членовите на работилницата 
по македонски јазик за возра-
сни.

Тоа беше вечер на смеа и за-
бава. Ликот на Итар Пејо, него-
вите итроштини, згоди и незго-
ди ги претстави водителката на 
работилницата, Лидија Бариќ, 
низ презентација со цртежи на 
кои беа испишани поговорки 
и анегдоти што ги читаа чле-
новите на работилницата Ива, 
Ѓула, Вибор, Ања, Вана, Марија 
и студентките Луција и Матеа 
од Катедрата по македонистика 

при Филозофскиот факултет во 
Загреб. Потоа и присутните се 
вклучија во читањето и сите за-
едно одлично се забавуваа.

Итроман Пејо или Итар 
Пејо Мариовецот, како уште го 
викаат, е сиромашен селанец 
од Мариово кого го одлику ваат 
извонредна итрина и снаодли-
вост. Во народните приказни 
тој секогаш со итрина ги реша-
ва проблемите и ги израмнува 
сметките и така им се оддолжу-
ва на оние што сакаат да го во-
ведат во некоја неволја, што кај 
читателите предизвикува смеа 
и почит кон шегобиецот. Нема 
вистинска потврда за неговото 
постоење, но според некои ка-
жувања, Итар Пејо навистина 
постоел и живеел во мариов-
ското село Градешница.

Вечерта беше уште поубава 
со звуците на гитарата и маке-
донските народни песни што ги 
исполнија Сафиудин Алимоски 
и Вана Радовани. На манифе-
стацијата беа присутни претсе-
дателот на Советот на МНМ за 
Град Загреб, Томе Апостолоски, 
потпретседателот на ЗМРХ, 
Ѓор ѓи Тодоровски, претседател-
ката на МКД „Охридски бисер“ 
од Загреб, Виолета Штерјова, 
членови на Друштвото и мно-
губројни љубители на книгата.

Е. Петровска

ка на оригиналниот ох-
ридски бисер.

Убавината на овој 
светски прочуен би-
сер се крие во тајната 
на занаетот за негово-
то производство, до-
несена од Бајкалското 
Езеро од рускиот еми-
грант Јован Субанович 
во дамнешната 1928 
година. Емулзијата за 
бисерот се прави од се-
дефните крлушки на 

кожата на ох ридската 
рипка плашица, со по-
мош на специфична 
техника која во семеј-
ството Филеви се чува 
и се пренесува од коле-
но на колено.

Сето тоа, и уште 
многу други интересни 
детали од приказната 
за постанокот на ох-
ридскиот бисер можеа 
да се слушнат на сред-
бата. 

Филеви се филиг-
ранисти и уметници во 
создавањето на уникат-
ни бисерни креации во 
комбинација со сребро 
кои блескотат на многу 
познати личности ши-
рум светот.

Во опуштена и при-
јатна атмосфера, вре-
мето бргу мина. А како 
инаку може да биде, 
кога ќе се здружат „ох-
ридските бисери“. Со 

поздрави и ветувања за 
повторна средба, пот-
претседателот на ЗМРХ 
и на Друштвото, Ѓорѓи 
Тодоровски, на Филе-
ви им подари за спомен 
неколку примероци на 
списанието „Македон-
ски глас“ и книги во 
издаваштво на ЗМРХ.

Елизабета Петровска

Запознајте го македонското народно творештво
„За да станеш мудар, доволно е да прочиташ десет книги. Сепак, за да ги најдеш вистинските, 

треба да прочиташ илјадници...“ (Итар Пејо)
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Н икола Гроздановски – 
Ко ле, истакнат лекар, 
сли кар, Македонец кој 

во Хрватска живее половина 
век, деновиве се закити со едно 
посебно, заслужено признание 
за неговата работа и заложби 
за Македонската православна 
црква во Загреб. Имено, тој како 
еден од иницијаторите не само 
за формирањето на Заедница-
та на Македонците во Републи-
ка Хрватска, туку и на Маке-
донската православна црковна 
општина „Св. Злата Мегленска“ 

во Загреб, остави т раен белег во 
втемелувањето на овие две ор-
ганизации на Македонците од 
Хр ватска.

Признанието му беше вра-
чено на најголемиот христијан-
ски празник Велигден, симбо-
лично поврзан Велик ден со не-
говото Велико дело.

Донација – слики со 
сакрални мотиви
Носејќи ја Македонија во 

срцето цело ова време додека 

престојува во Хрватска, во ни-
еден миг не престана да мисли 
каков придонес сѐ уште може 
да даде на својата македонска 
заед ница. Така, се одлучи на 
еден добротворен чекор со кој 
би ја помогнал изградбата на 
првата македонска црква во ре-
гионот вон македонските грани-
ци, подарувајќи на МПЦО „Св. 
Злата Мегленска“ 40 слики со 
сакрални мотиви и оригинал-
на мапа со македонски познати 
светци, за што му беше врачен 
златен крст и благодарница.

„Управниот одбор на 
МПЦО од Загреб се одлучи да 
додели вакво високо признание 
за посебни заслуги на Нико-
ла Гроздановски, кој од сами-
от почеток на формирањето на 
ЗМРХ, беше еден од поборни-

Признание за Никола Гроздановски – Коле 
од МПЦ во Хрватска

Позлатен крст и благодарница за заложбите во формирањето на МПЦО „Св. Злата Мегленска“ 
во Загреб и за вредната донација за новата Македонска православна црква во изградба, му беа 
доделени на истакнатиот лекар и сликар, Никола Гроздановски – Коле, кој беше еден од иниција-

торите за организирано дејствување на Македонците во РХ
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ците за основање на МПЦО „Св. 
Злата Мегленска“ и донатор на 
свои дела, кој ни ги отстапи со 
можност ние да ги продадеме 
и на тој начин финансиски да 
дојдеме до некој износ на сред-
ства кои ќе ни помогнат во на-
тамошната изградба на МПЦ во 
Загреб“, ни рече парохискиот 
свештеник, отец Кирко Велин-
ски од Загреб.

Непроценлива 
вредност

Тој истакна дека поради тоа 
што во УО на МПЦО од Загреб 
сметаат дека оваа збирка на 
слики со мотиви на цркви и ма-
настири од Македонија на Ни-
кола Гроздановски – Коле е од 
непроценлива вредност, се одлу-
чиле никако да не ги продаваат, 
туку да ги задржат и да бидат 
украс на ѕидовите на новата 
православна црква во Загреб, 
што е во изградба.

- Средства нас ни се по-
требни за изградба на црквата, 
но овој гест на Гроздановски за 
нас е вистинско богатство, вели 
отец Кирко.

А Никола 
Гроз  дановски – 
Ко ле, прв и поче-
сен доживотен 
прет седател на 
Заед ницата на 
Ма ке донците во 
РХ, изненаден од 
неочекуваното 
при знание, присе-
тувајќи се на вло-
жениот труд за 
формирањето на 
МПЦ во Хрват-
ска, ги посочи и 
имињата на уште 
двајца Македон-
ци, проф. Тома 
Прошев и Огнен 
Бојаџиски, кои 
исто така се за-
служни и дадоа 
несебични залож-
би за Македон-
ската православ-
на црква.

Литургии во 
Загреб
- Првата ли-

тургија на маке-
донски јазик во 
Загреб беше одр-

жана во римокатоличката црк-
ва „Св. Кирил и Методиј“ и ја 
водеше проф. Мосаников од Тео-
лошкиот факултет во Скопје. 
Јас тогаш бев член на Управ-
ниот одбор на МПЦО „Св. Злата 
Мегленска“, Тома Прошев беше 
секретар, а тука беше и Огнен 
Бојаџиски. Потоа, ни беше да-
дена на користење црквата „Св. 
Рок“ каде и ден денес се служат 
литургии, вели Гроздановски.

Секако, не изостави да го 
апострофира и големиот ангаж-
ман на парохискиот свештеник, 
отец Кирко Велински, кој на се-
кој православен празник, но и 
секогаш кога е тоа потребно, за 
верниците се наоѓа на вистин-
ското место, низ цела Хрватска, 
онаму каде што живеат Маке-
донци.

Овој текст го завршуваме 
со надеж дека наскоро верни-
ците и пошироката јавност ќе 
можат да ги видат донираните 
слики на македонскиот автор со 
хрватска адреса на живеење на 
ѕидовите на новата македонска 
црква во Загреб. Тоа е новиот 
македонски православен храм, 
каде верниците ќе можат да нај-
дат духовен мир во ова турбу-
лентно време на живеење.

Милена Георгиевска
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Е дна богата ликовна изло-
жба го разубави 18 март 
2019 година. Во организа-

ција на Советот на македонско-
то национално малцинство за 
Градот Загреб, во предворјето 
на Градската управа на Загреб 
беше отворена изложба на сли-
ки од д-р Никола Гроздановски 
– Коле, прв и почесен доживо-
тен претседател на Заедницата 
на Македонците во РХ.

На отворањето на изложба-
та под назив На Загреб со љубов 
(Zagrebu s ljubavlju) присуству-
ваа бројни гости, меѓу кои беа и 
вршителот на работите при ма-
кедонската амбасада во РХ, На-
зиф Џафери, претставничката 
на Градската управа на Градот 
Загреб, Елизабета Кнор, све-
ште никот на МПЦ во РХ, про-
тојереј ставрофор Кирко Велин-
ски, претседателот на комисија-
та за национални малцинства 

на ХДЗ за Загреб, Рамиз Ајдин, 
пот претседателот на ЗМРХ, 
Ѓор ѓи Тодоровски, претседател-
ката на МКД „Охридски бисер“, 
Виолета Штерјова, актерката и 
шансониерка Костадинка Вел-
ковска, семејството Филеви од 
Охрид и други.

 Оптимистички одрази
Љубителите на уметноста 

ги поздрави претседателот на 
Советот на македонското на-
ционално малцинство за Град 
За греб, Томе Апостолоски, а 
програмата ја водеше Марика 
Абрамовиќ. Делата и авторот ги 
претстави ликовниот уметник 
прим. д-р Љубомир Радованче-
виќ.

Д-р Никола Гроздановски 
– Коле и неговото творештво се 
неисцрпен извор на секојдневна 
инспирација која се огледа пре-

ку позитивните и оптимистички 
одрази на природата, овој пат 
посветена на Загреб. Креатив-
ниот динамичен изблик на овој 
посебен уметник е сконцентри-
ран на сјајната колоритна и 
лирска хармонија во која прео-
владува духовна смиреност. 
Како врвен мајстор на акваре-
лот, Коле својата непосредност 
и радост, егзотичност и живот, 
вешто ги вградува во мозаикот 
на неговата ликовна приказна.

Изложбата, која беше про-
следена низ македонските пе сни 
во интерпретација на Сафиудин 
Алимоски, ја отвори заменич-
ката на градоначалникот на За-
греб, доц. д-р Оливера Мајиќ, 
а авторот во своето обраќање 
споделувајќи ги своите мисли и 
чувства, изрази благодарност за 
укажаната чест.

Е. Петровска

На Загреб со љубов
Како врвен мајстор на акварелот, Коле својата непосредност и радост, егзотичност и живот, 

вешто ги вградува во мозаикот на неговата ликовна приказна

Совет на МНМ за Град Загреб
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Н ајголемиот хри сти-
јански празник Ве-

лигден е спој на верата 
и традицијата, негувана 
од памтивек. По повод 
овој светол празник, во 
организација на Коор-
динацијата на советите 
и претставниците на на-
ционалните малцинства 
за Град Загреб и Хрват-
ската куќа Материна 
прича, а под покрови-
телство на Град Загреб, 
на 15 април 2019 годи-
на во просториите на 
Хрватската куќа беше 
отворена изложба Ве

лигденски јајца и оби
чаи на националните 
малцинства во Град 
Загреб.

Велигденското јај-
це е старо колку и Хри-
стијанството. Преку 
оваа изложба, малцин-
ствата ја презентираа 
традицијата на изра-
ботка и бојадисување 
на велигденските јајца. 
Раскошна беше излож-
бената уметност на Че-
сите, Русите, Македон-
ците, Германците, Ита-
лијанците, Полјаците, 
Словаците, Словенците, 

Унгарците и Укра-
инците. Не изоста-
наа ниту празнич-
ните деликатеси, а 
свечениот настан 
беше збогатен и со 
песните што ги пее-
ше хорот на Заед-
ницата на Герман-
ците од Загреб.

Изложбата ја 
от   вори с екретарот 

на Координацијата, 
Зол   тан Балаж Пири, а 
во името на загрепскиот 
гра доначалник се обра-
ти водителот на Секто-
рот за националните 
малцинства при Град-
ската управа, Андрија 
Петровиќ. Гостите ги 
поздрави и водителка-
та на Хрватската куќа, 
Мина Петра Петричец, 
меѓу кои беа Томе Апо-
столоски, претседател 
на Советот на македон-
ското национално мал-
цинство за Град Загреб, 

Ѓорѓи Тодоровски, пот-
претседател на Заедни-
цата на Македонците во 
РХ и Виолета Штерјова, 
претседателка на МКД 
„Охридски бисер“ од 
Загреб.

Црвените јајца и 
погачата со паричка ги 
симболизираат заедни-
штвото и желбата да 
се одржи традицијата и 
надвор од Македонија. 
Советот и МКД „Охрид-
ски бисер“ со својата 
етно работилница Раз
бој ги претставија ма-
кедонските велигденски 
обичаи. Водителката на 
кулинарската секција 
при Друштвото, Недка 
Тркуља, облечена во на-
родна носија ги презен-
тираше православните 
обичаи и славењето на 
празникот. Изложбата 
можеше да се разгледа 
до 19 април.

Е. Петровска

Велигденска изложбена уметност

Прием по повод Велигден

Црвените јајца и погачата со паричка ги 
симболизираат заедништвото и желбата да 
се одржи традицијата и надвор од Македо-

нија

Vijeće MNM Grada Zagreba

Г радоначалникот на Град За-
греб, Милан Бандиќ, беше 

гостин на приемот по повод Ве-
лигден, што се одржа на 13 ап-
рил 2019 година во Словенскиот 
дом во Загреб, во организација 
на Координацијата на советите 
и претставниците на национал-
ните малцинства за Град Загреб.

Ова беше последно дружење 
на малцинствата во овој состав 
пред локалните малцински из-
бори. Бандиќ им посака успех 
на изборите, а претседателот на 
Координацијата, Душан Миш-
ковиќ, се заблагодари на градо-
началникот и на Град Загреб за 
поддршката во реализацијата 
на малцинските програми. Пред 

присутните се обрати и Дарко 
Шонц, претседател на Советот на 
СНМ за Град Загреб. На прие-
мот присуствуваше и Томе Апо-

столоски, претседател на Сове-
тот на македонското национално 
малцинство за Град Загреб.

Е. П.
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U nedjelju, 31. ožujka 2019. 
godine u Baptističkoj 
crk vi na Zametu u Ri-

je ci, prije održanog koncerta 
dueta Vasko Atanasovski-Zoran 
Majstorović, provela sam kratko 
vrijeme u ugodnom razgovoru s 
Vaskom Atanasovskim, mla dim 
i priznatim slovenskim skla da-
teljem i glazbenikom ma ke don-
skih korijena.

Glazbena obitelj

Za početak našeg razgovora, kako 
bi Vas čitaoci „Makedonskog gla
sa“ upoznali, recite mi tko je 
Vasko Atanasovski?

Glazbenik, rođen u Mariboru 
s tipičnim makedonskim prezime-
nom i imenom koje sam dobio po 
pradjedu koji je bio Makedonac. 
Djed se u vrijeme 2. svjetskog rata 
upoznao i oženio s Hrvaticom, to 
je s očeve strane, a po maminoj 
strani, baka je bila iz Beogra-
da, a djed iz Ljubljane. Ja sam to 
sve „zaokružio“. Odrastao sam u 
Sloveniji, ali cijeli taj prostor mi 
je blizak po kulturi i razumijem 
i različite tradicije i jezike s ovih 
prostora.

Sviram već cijeli život. S 5 
godina sam počeo svirati violinu, 
a nakon nekih 6 godina violinu 

sam zamijenio za flautu i sakso-
fon. Iako su me i druge stvari za-
nimale, ta strast za glazbom po-
stala je moj kruh i moj život, pa 
tako sada i više od 20 godina ži-
vim od glazbe.

Otkud ljubav prema glazbi, po
sebno prema jazzu?

S majčine strane obitelji go-
tovo su svi bili umjetnici (kipari, 
slikari, glazbenici). Mama je bila 
balerina, a otac baletan, pa sam 
odrastao u svijetu umjetnosti. Za-
sigurno je utjecaj na mene imao 
bakin brat koji je bio jazzist (ge-
neracija Boška Petrovića) i živio u 
Njemačkoj te je proputovao cijeli 
svijet svirajući, tako da sam po-
red klasične glazbe koju sam učio 
u školi, vrlo brzo, već u osnov-
noj školi pokazivao zanimanje za 
jazz.

Strast za glazbom postala je moj kruh i moj život
Kaže u razgovoru za „Makedonski glas“ Vasko Atanasovski, priznati slovenski skladatelj i glazbenik 

makedonskih korijena

Разговор
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В о преполната сала во 
Баптистичката црква на 
Замет во Риека, каде веќе 

неколку години по ред се одр-
жуваат џез концерти, на 31 март 
се одржа и концертот на дуото 
Атанасовски-Мајсторовиќ, каде 
МКД „Илинден“ настапи како 
предгрупа на дуото.

Инструменталистите со ви-
дна музичка кариера, Васко 
Ата насовски (саксофон и флау-
та) и Зоран Мајсторовиќ (гитара 
и оуд), оставија голем впечаток 
со нивните изведба и видување 

на македонската традиционал-
на музика.

Идејата на организаторот 
Владимир Матошевиќ тоа да 
биде вечер на хрватско-маке-
донско пријателство, ги вооду-
шеви учесниците и гостите. Ма-
кедонското културно друштво 
„Илинден“ беше почестено со 
поканата да бидат предгрупа. 
Концертот го отворија со три 
прекрасни македонски песни 
Елено ќерко, Мајка на Марика 
думаше и Не стој Доне, Донке.

Виртуозната изведба на 
Дуото Атанасовски-Мајсторо-

виќ, спојот на гитарата и саксо-
фонот, ја одведоа публиката на 
магично патување низ тради-
ционалната македонска музика, 
како и низ мелосите од Бугарија 
и Турција.

Концерт за паметење, каде 
со инструменталните изведби 
на Јовано, Јованке, Елено ќерко 
и Македонско девојче, публика-
та се крена на нозе и три пати 
со аплаузи ги враќаше музича-
рите на сцената.

Г. К.

Музичка вечер на хрватско-македонско пријателство

  Razgovor

Riječka publika Vas je imala pri
liku čuti na nekoliko koncerata u 
Rijeci i Opatiji tijekom proteklih 
godina, ali Vas osim ljubitelja ja
zza šira publika nedovoljno po
znaje. Po Vašem mišljenju koji su 
tome razlozi?

U ovim našim malim država-
ma koje su nastale raspadom Ju-
goslavije, malo je i tržište, pa ne 
znači ako te publika u Sloveniji 
zna, da će te znati i u Hrvatskoj 
ili Makedoniji, a to znači da pu-
bliku svake od tih država moraš 
posebno „obraditi“, jer svaka od 
njih ima svoje glazbenike. Dosta 
sam svirao po Istri, Dalmaciji, 
gdje je moja glazba uvijek bila 
etno-jazz, glazba s elementima 
narodne glazbe, glazba istočnog 
duha. To u startu nije glazba za 
široke mase kao što je to pop i 
estradna glazba.

U Balkan duetu povezuje 
nas etno moment

Kako je došlo do suradnje sa Zo
ranom Majstorovićem i što to 
vas dvojicu mladih i vrsnih glaz
benika povezuje?

Zoran i ja se znamo nekih 6 
godina. Upoznali smo se preko 
zajedničkih prijatelja, glazbenika. 
Puno sam svirao s Krunoslavom 
Levačićem, Žiga Golobom, s ko-
jima sam snimio nekoliko zajed-
ničkih albuma. I Zoran je svirao s 
njima, pa smo se tako i upoznali i 
evo sada smo ta „priča“ o Balkan 
duetu u kojem nas upravo etno 
moment povezuje. Uglavnom svi-
ramo naše verzije narodnih pjesa-
ma koje obradimo na svoj način 
dodajući jazz elemente.

Ovaj koncert u Baptističkoj crkvi 
na Zametu u Rijeci je posljednji 
u nizu ove vaše male turneje po 

Sloveniji, Italiji i Hrvatskoj. Jesu 
li reakcije publike različite na 
raz ličitim jazz scenama?

Na svim tim koncertima gdje 
sam svirao bilo je uvijek dobro. 
Ima nekih razlika u reakcijama 
publike ovisno o glazbi koju svi-
ramo i o samom prostoru. Kada 
sviramo etno jazz onda je to smi-
reniji, ozbiljniji koncert. Imam i 
trio gdje i sviram i pjevam, gdje 
je glazba energičnija, a publika 
rado zapleše. Surađivao sam i s 
Vlatkom Stefanovskim i Komor-
nim gudačkim orkestrom sloven-
ske filharmonije s kojima sam 
nastupao u kazalištima gdje je i 
atmosfera „ozbiljnija“, ali publi-
ku ponese glazba pa nas isprate 
s oduševljenjem. To je ono što je 
prelijepo u svijetu glazbe, a lju-
di koji dolaze na sve te koncerte 
čine „priču“ o glazbi, o jazzu.

 Gordana Kvajo
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Н а 23 април, на де-
нот на смртта на 

двајца великани во 
кни жевноста, Мигел де 
Сервантес и Вилијам 
Шек спир, секоја година 
се слави Светскиот ден 
на книгата.

Така и оваа годи-
на во организација на 
МКД „Илинден“ и на 
Хрватското книжевно 
друштво од Риека пов-
торно се одбележа овој 
ден како културна ма-
нифестација „Ноќ на 

кни гата“, која ја афир-
мира книгата и го пот-
тикнува читањето.

Во просториите на 
МКД „Илинден“, отка-
ко претседателот на 
Заедницата на Маке-
дон ците во РХ, а воед-
но и претседател на 
рие чкото Друштво, 
Или  ја Христодулов, ги 
по здрави присутните, 
вечерта продолжи во 
прекрасна а тмосфера 
со читање поезија и 
проза на поетите и пи-

са телите, Анѓа Јотано-
виќ, Мурис Чорбиќ и 
Дамир Марас, кој воед-

но беше и водител на 
манифестацијата.

Г. К.

Н а 27 март оваа го-
дина, повторно по 

кој знае кој пат, члено-
ви на МКД „Илинден“ 
ги посетија пензионе-
рите во Домот за стари 
лица на Кантрида.

Во преполната са-
ла, беше изведен репер-
тоар од десетина избра-
ни македонски пе сни и 
по некоја хрватска пе-
сна.

Видно расположе-
ни, разиграни и со на-

смевки на лицата, шти-
тениците на Домот на 
крајот на програмата 
станаа и изиграа и едно 
македонско оро. Како 
и секогаш, членовите 
на МКД „Илинден“ од 
Риека, придонесоа за 
одлично расположение 
кај присутните и добија 
покана што поскоро да 
се вратат и одново да го 
посетат Домот за стари 
лица.

Г. К.

В о склоп на мани-
фестацијата „Дено-

ви на општината Виш-
ково“ која прославува-
ше 26 години постоење, 
МКД „Илинден“ доби 
две покани за учество 
во „Домот на хрватски-
те бранители“ на Виш-
ково во Риека.

Најпрво на 13 ап-
рил, како гости на СКД 
„Просвјета“, пододбор 
Вишково, МКД „Илин-
ден“ се претстави со 
неколку македонски 
песни и оставија голем 
впечаток меѓу присут-

ните и другите гости 
меѓу кои беа СКД 
„Просвјета“, подод-
бор Вијниќ и СКД 
„Просвјета“ подод-
бор Кореница.

Една недела 
по  тоа, на 20 април 
МКД „Илинден“ 
пов торно се појави 
во улога на гостин 
поканет од СКУД 
„Просвјета“ Виш-
ково, на која со за-
доволство се одѕваа 
и со изборот на пре-
красни македонски пе-
сни видно ја располо-

жија публиката и ги 
развеселија домаќини-
те во преполната сала 

на „Домот на хрватски-
те бранители“.

Г. К.

Ноќ на книгата

Весела вечер со македонски ритам во Домот за стари лица

Македонски мелос на Деновите на општина Вишково
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О ваа година, на-
станот што се ор-
ганизира по по-

вод Светскиот ден на 
книгата и авторските 
права, 23 март, и Денот 
на хрватската книга, 
22 март, се случи на 23 
март во просториите на 
МКД ИЖ „Св. Кирил 
и Методиј“. Овогодиш-
ната тема на Ноќта на 
книгата беше „Омиле-
ните ликови и јунаци 
од светот на книгите и 
стриповите“.

Тема на МКД беше 
„Македонскиот јазик 
низ поезијата на маке-
донските писатели кои 
пишуваат во Хрват-
ска“, а секој кој пишу-
ва на својот мајчин ја-
зик надвор од својата 
татковина е и јунак на 
својот народ. Во Хр-
ватска има многу Ма-
кедонци кои пишуваат 
на својот јазик, пред сѐ, 
за да го читаат и учат 
младите за да се не за-
борави неговиот корен 
и постоење. Некои од 
нив се Мирјана Мајиќ, 
Елизабета Петровска, 
Ивона Дуноски Митев, 
Анка Рабузин, Милена 
Златеска, како и покој-
ниот Ратко Димовски, 
кои имаат оставено го-
леми дела. На оваа ве-

чер учествуваа писате-
ли и писателки од цела-
та Истарска жупанија 
кои сакаат да читаат 
поезија придружувани 
со македонска музика.

Важноста и 
значењето на 

јазикот
Гостите ги поздра-

ви претседателот на 
Друштвото, Тодор Бр-
дарски, кој ги објасни 
важноста и значењето 
на македонскиот јазик 
надвор од татковина-
та, улогата на јазикот 
во матичната држава 
како негов службен ја-
зик и правата на наро-
дот и малцинствата кои 
живеат во државата. 
Програмата ја водеше 
Магдалена Златеска, 
која зборуваше и за ор-
ганизацијата на Ноќта 
на книгата во Хрват-
ска.

Милена Златеска 
прочита неколку свои 
песни на нејзиниот 
мајчин македонски ја-
зик. Исто така, Бран-
ка Рожман читаше од 
поезијата на Мајиќ и 
Петровска, а Авелина 
Дамјањевиќ Драгузет 
и Драго Драгузет се 
потрудија да читаат од 

пое зијата на Златеска 
на македонски јазик, 
иако тие не се македон-
ски говорници. Покрај 
што читаа на македон-
ски, тие успешно и ги 
испеаја македонските 
песни Болен ми лежи 
Миле Поп Јорданов и 
Брала мома капини во 
придружба на Сречко 
Савретиќ на виолина.

На настанот беше 
промовирана и книга-
та „Огледало на мојата 
душа“ од Стојан Геор-
гиев –Тане од село Та-
ринци, Македонија, кој 

живее во Германија. 
Промотор на книгата 
беше Милена Златеска 
која посебно се осврна 
на неговата песна „Брат 
брата моли“. Каде и да 
е човек физички, со ду-
хот секогаш е во својот 
крај, со своите, така 
и Стојан копнежот и 
љубовта кон своите ги 
носи низ целиот свет со 
душа и срце. Досега има 
објавено седум книги 
на македонски јазик со 
љубовна, носталгична 
и родољубна поезија.

Вечерта заврши со 
поезијата и песните на 
Авелина и Драго, со ма-
кедонско оро и со бога-
та трпеза.

Михаела Златеска

Ноќ на книгата
Ноќта на книгата се ор-
ганизира осма година 
по ред, а во нејзиното 
одбележување успеш-
но се вклучува и Ма-
кедонското културно 
друштво на Истарската 
жупанија „Св. Кирил и 

Методиј“ од Пула
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С амата песна говори за 
корените, за потеклото 
и носталгијата по својот 

крај. Се редеа зборови и звуци 
на кавал и тамбура.

Водителката Елизабета Пе-
тровска, секретарка на Заедни-
цата на Македонците во РХ, 
многу бројната публика ја по -
здра ви во име на МКД, а претсе-
дателот на Друштвото, Тодор 
Бр дарски, покрај поздравните 
зборови, ѝ се заблагодари на 
потпретседателката и авторката 
Милена Златеска за вложениот 
труд во работата на Друштвото, 
а и за нејзиниот голем придо-
нес за ма кедонската култура не 
само во Истарската жупанија, 
туку и по широко во Хрватска.

Заменикот градоначалник, 
Роберт Цвек, кој беше присутен 
во името на Град Пула, се забла-
годари на успешната соработка 
со Македонците во Пула и на 
негувањето на, не само македон-
ската култура и јазик, туку и на 
хрватскиот, бидејќи стихозбир-
ката од Златеска е напишана на 
двата јазика, што ги поврзува 
двете култури, за што ѝ упати 
честитки и благодарност.

Парохискиот свештеник на 
МПЦ во РХ, протојереј ставро-
фор Кирко Велински, исто така 
се обрати до присутните со по-
фални зборови кон авторката, 
потенцирајќи го значењето на 
секој нејзин пишан збор.

Двојазични песни
Гости на ма нифестацијата 

беа членовите на хорот „Св. Јо-
ван Кукузел“ при соборниот 
храм „Св. Архангел Михаил“ 
од Виница, под водство на Игор 
Насев.

Промотор на збирката пе-
сни беше Маја Грегл, драматург 
од Загреб, која говореше за зна-
чењето на двојазичните стихови 
за културата и за македонскиот 
јазик, како и за поврзувањето на 
двете култури низ стиховите на 
Златеска. Исто така, се задржа 
и на стилот на пишувањето на 

авторката, отвореноста на љу-
бовта кон саканите и нејзината 
посебна љубов кон татковината 
и носталгијата за родниот крај.

Петровска авторката ја на -
јави со песната од збирката 
„Же на од камен“. Како што рече, 
како поинаку да се пре ста ви една 
ваква жена која е потпретсе-
дателка на Друштвото, член на 
Управниот одбор на ЗМРХ, член 
на Советите на Истарската жу-
панија и Град Пула и верник на 
МПЦ, со издадени две самостој-
ни збирки, една збир ка поезија 
со македонски автори кои пи-
шуваат во Хрватска и уште два-
есетина зборници и многубројни 
благодарници и признанија. Што 
може друго да се рече, тоа е жена 
поцврста од камен.

Милена Златеска им се за-
благодари на присутните, а по-
себна благодарност упати кон 
своето семејство за големото 
разбирање и нивната љубов кон 
неа, како мајка и сопруга.

По прочитаните стихови 
кои цело време беа пратени со 
звуците на кавалот и тамбура-
та на Гоце Богданов и Сашко 
Петров, што ги воодушеви при-
сутните, дружењето продолжи 
со македонска песна и оро, и со 
богата трпеза.

Михаела Златеска

Промовирана „Ода на љубовта“
Македонското културно друштво на Истарската жупанија „Св. Кирил и Методиј“ од Пула „Дено-
вите на македонската култура во Истра“ ги отвори со звуците на кавалот во изведба на Гоце 
Богданов и со песната „Моите корени“ на поетесата Милена Златеска, која оваа вечер ја промо-

вираше својата книгата „Ода на љубовта“
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Т радицијата која 
трае веќе девет 
години и оваа 

година го покажа свое-
то значење како и мож-
носта националните 
мал цинства кои живе-
ат во градот Сплит да 
го покажат своето на-
ционално обележје и 
култура. 

Така и Македонско-
то културно друштво 
„Македонија“ на 9 мај, 
во Домот на хрватската 
војска „Лора“ во Сплит 
присуствуваше на кул-
турната манифестација 
„Домот е таму каде што 
е песната“ („Dom je 
tamo gdje je pjesma“), 
на која учествуваат 
сите претставници на 
националните малцин-
ства. 

Оваа манифеста ци-
ја се одржува по повод 

обележување на Денот 
на Европа, а претставу-
ва и дел од програмата 
на празникот на Град 
Сплит – „Судамја“.

 Богата програма
При самиот поче-

ток на манифестацијата 
припадниците на наци-
оналните малцинства 
се претставија со своите 
културни државни обе-
лежја, печатени мате-
ријали и носии. Главен 
акцент на манифеста-
ција „Dom je tamo gdje 
je pjesma“ беше одржу-
вањето на централната 
свеченост на која сите 
национални малцин-
ства се претставија со 
своите играорни групи 
и хорови.

Играорната гру-
па „Македонија“, која 
функционира во рам-

ките на Ма кедонското 
културно друштво „Ма -
кедонија“ од Сплит се 
престави со орото Во
дарки, а хорот со три 
македонски песни и тоа: 
Смиљана, Налејна  леј, 
како и со песната Та  пан 
чука мила мајко.

По завршување на 
централната свеченост 
беше организирано дру-

жење на учесниците и 
гостите на настанот.

Манифестацијата 
ја организираше Коор-
ди нацијата на совети-
те и претставниците на 
на ционалните малцин-
ства за Град Сплит под 
покровителство на Град 
Сплит.

 Марта Жаја

„Dom je tamo gdje je pjesma“
Одбележани 9. Средби на културната креативност на националните малцинства во Сплит. Ма-
кедонското културно друштво „Македонија“ на 9 мај, во Домот на хрватската војска „Лора“ во 
Сплит присуствуваше на културната манифестација „Домот е таму каде што е песната“ („Dom je 

tamo gdje je pjesma“), на која учествуваат сите претставници на националните малцинства
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Осиек  

М КД „Браќа Милади-
новци“ на 16 март 
2019, во свечената сала 

„Антеа“ во Осиек ја прослави 
јубилејната 15. Македонска ве
чер. Беше тоа вечер на дружење 
и уживање во прекрасниот ма-
кедонски мелос.

- Овој настан секоја година 
привлекува голем број членови 
и гости на Друштвото и со ра-
дост се чека датумот на негово-
то одржување, истакна претсе-
дателот на МКД „Браќа Мила-
диновци“, Борис Трајановски.

Овогодишната вечер беше 
полна со прекрасна музика за 
која се погрижи пејачката сек-
ција „Вардарки“ на МКД „Бра-
ќа Миладиновци“ и македон-
ската музичка група од Слове-
нија, „Балканика бенд“.

 Зачувување на 
традицијата

Помеѓу бројните гости, оваа 
година беа и претставниците 
на македонското национално 
малцинство за Град Осиек, Ја-

года Тренеска Цветичанин и 
за Осиечко-барањската жупа-
нија, Драгољуб Сиљаноски, 
Драган Вулин, претседателот 
на Осиечко-барањското жупа-
ниско собрание и Ермина Ле-
кај Прљаскај, застапничката 
на македонското малцинство во 

Хрватскиот са-
бор.

Во својата 
из јава за медиу-
мите Ермина Ле-
кај Прљаскај го 
истакна задовол-
ството од нивото 
на активности 
на македонските 
дру штва во Хр-
ватска и нивната 
ангажираност за 
зачувување на 
ма кедонскиот ја-
зик и традиција. 

Воедно, таа 
им подари таблет 
компјутери на 
сред ношколците, 
кои го изучуваат 

македонскиот јазик и култура 
по моделот Ц.

Меѓу гостите, оваа година 
беше и протојереј ставрофор 
Кирко Велински, свештеникот 
на Македонската православна 
црква во Хрватска.

Јулијана Тешија

Со полни срца прославена јубилејната 
„15. Македонска вечер“

На настанот кој секоја година привлекува бројни гости се создаде прекрасна атмосфера во која 
присутните уживаа во македонскиот мелос и прекрасното дружење. Овогодишната вечер беше 
полна со прекрасна музика за која се погрижи пејачката секција „Вардарки“ на МКД „Браќа 

Миладиновци“ и македонската музичка група од Словенија, „Балканика бенд“
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Д ождливата и студена сабо-
та, 13 април 2019 година, ја 

украси тоа што беа Цветници – 
точно една недела пред Велиг-
ден. А тој ден, за осиечани е ден 
на добро расположение, зашто 
на плоштадот Анте Старчевиќ 
во Осиек се одржува традицио-
налната предвелигденска мани-
фестација на Град Осиек „Ша-
рени јајца во боите на градот“.

Оваа манифестација го 
претставува сиот раскош на 
велигденски традиции на Сла-
вонија и Барања, но и на наци-
оналните малцинства од гра-
дот и пошироко. Секоја година 
триесетина здруженија на бо-
гато украсените штандови ги 
претставуваат обичаите, тради-
циите, ракотворбите, рачно на-
сликаните јајца, се пеат весели 
песни и се танцува.

МКД „Браќа Миладинов-
ци“ пред граѓаните на Осиек 
и гостите од разни краишта 
на Хрватска, оваа сабота ги 
претставија македонските оби-

чаи, песни и македонските де-
ликатеси. Членките и члено-
вите на Друштвото подготвија 
солени и слатки јадења, гравче 
тавче и сармички, но и прекра-
сни ракотворби, украсени јајца, 

аматерски уметнички слики и 
икони, а настапија и во делот на 
песните и танците.

Сѐ на сѐ, весело во овој до-
ждлив ден!

Ј. Т.

В о организација на 
Хрватското култур-

но друштво „Подгора-
чани“ на 28 април 2019 
година се одржа мани-
фестацијата „Велиг-
ден ска маса“ на која 

уче ствуваа културно-
уметничките друштва 
„Фрањо Еблинг“ С. 
Ѓу раѓ, Иванивци-Мар-
јан чаци-Зелчин, Етно 
се ло то „Боцанјевци“, 
МКД „Браќа Милади-

новци“ и домаќи-
ните ХКД „Подго-
рачани“.

Ова беше 11. 
по ред манифеста-
ција од овој тип во 
општината Подго-
рач на која беа 
претставени велиг-
денските обичаи на 
различните култур-
ни заедници кои се 
застапени во Сла-
вонија.

Натпреварот за 
најдобро уредена 
велигденска маса 
го отворија начал-

никот на општината 
Под горач, Горан Ѓаниќ 
и претседателката на 
ХКД „Подгорачани“, 
Зденка Вукомановиќ, а 
беше назначен и стру-

чен жири кој едногла-
сно донесе одлука дека 
најубава е масата на 
МКД „Браќа Милади-
новци“!

Ова прекрасно при-
знание им беше го ле-
ма радост и награда на 
вредните ч ленки и чле-
нови на МКД „Браќа 
Миладиновци“ кои се 
потрудија на масата да 
има „и од пиле млеко“, 
односно сѐ што маке-
донската традиционал-
на гастрономија може 
да прикаже: од варени 
ѓевречиња до сармички 
со лозов лист и бакла-
ви!

Ј. Т.

„Шарени јајца во боите на градот“

Со „Велигденската маса“ прво место за 
МКД „Браќа Миладиновци“
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В елигден се одбележува во 
срцето, ама и во заедништво 

со песната – така е барем секоја 
година во МКД „Браќа Мила-
диновци“ во Осиек кога право-
славните верници се собираат 
да го одбележат Велигден по ју-
лијанскиот календар.

Така, на 29 април 2019 го-
дина, во просториите на МКД 
„Браќа Милдиновци“ се слуш-
наа најнапред гласни поздрави 
„Христос воскресна“ и „Висти-
на воскресна“, па куцкање на 
јајца, извици и смеа, а потоа и 
радосна песна на присутни-

те собрани околу прекрасната 
маса со јадења.

Изненадување беа прекрас-
ните срца на до лгогодишната 
членка на Друштвото, Паца Бо-
љешиќ: исплетени рачно и пода-
рени како велигденски дар на 
МКД „Браќа М иладиновци“, по 
ед но, за секоја држава –  татковина, 
„да не се налути онаа другата“!

Ј. Т.

К ако секоја година 
така и оваа, Вели-

гденските празници со 
љубов, достојна на ве-
рата и обичаите, беа 
одбележани во Пула со 
верниците на МПЦО 
„Св. Јоаким Осогов-
ски“ во црквата Св. 
Фрањо на 28 април. 
Покрај многубројните 
верници од МПЦ при-
суствуваа и голем број 
на нивни пријатели 
со друга вероисповед. 
Верниците од целата 
Истарска жупанија со 
своите пријатели, со 
полни кошници храна 
за благослов и бескрај-
на љубов кон верата, 
дојдоа на Богослужба-
та што ја предводеше 
протојереј Стевчо Бе-
чарски кој допатува од 
Македонија.

Покрај искажани-
те молитви за Воскре-
сението на Господ Исус 
Христос, отец Стевчо ги 
пренесе и поздравите 
од надлежните на МПЦ 
од Македонија и па-
ро хискиот свештеник 
на МПЦ во Хрватска, 
про тојереј ставрофор 
Кир ко Велински. Но, 

не изостана и причеста, 
верниците не ги забо-
равија велигденските 
пости и по верата и тра-
дицијата се причестија, 
меѓу кои и доста млади.

Верниците со црве-
ните јајца во раката 
како симбол на Христо-
вото воскреснување се 
поздравуваа со вообича-

ениот поздрав за Вели-
гден „Христос воскресе 
– Вистина воскресе“. За 
Велигденското црвено 
јајце зборуваат многу 
легенди запишани во 
историјата, но доста од 
верниците имаат и свои 
доживувања кои ги по-
делуваат со пријатели-
те.

Верниците со љу-
бов, почитување и вера 
за поубаво утре после 
Богослужбата со богата-
та трпеза за прослава на 
Велигден, продолжија 
со дружење во просто-
риите на Советот на ма-
кедонското национал-
но малцинство за Град 
Пула со песна и оро, 
каде што отец Стевчо ја 
богослови богатата тр-
пеза на љубовта.

М. З.

Велик, весел Велигден

Христовото воскресение одбележано и во Пула
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В о пресрет на Велиг-
ден, вредните член-

ки на МКД „Илинден“ 

организираа велигден-
ска Етно работилница 
на која изработуваа 

ве лигденски јајца во 
„patchwork“ техника. 
Водителката на рабо-
тилницата, Данијела 
Штан фел, ги з апозна 
присутните со оваа мо-
шне интересна техника 
на изработка на украс-
ни јајца од ткаенина.

На работилницата 
што се одржа на 5 ап-
рил присуствуваа мно-
гу членки на Друштво-
то и тоа од сите генера-
ции, од 7 до 77-годишна 
возраст.

Бидејќи интере-
сот беше огромен, Етно 

работилница се одржа 
повторно на 12 април 
во просториите на „Ма-
тачиќева“ 5, во Риека, 
каде што под водство на 
Марина Бојиќ децата 
со помош на постари-
те членки изработуваа 
шарени велигденски 
пи ленца од волница и 
други украси со кои се 
украсија просто риите 
на Друштвото кое се 
под  готвуваше за голе-
миот христијански 
праз ник Велигден.

Г. К.

Уште еден настан 
го збогати про-

славувањето на најго-
лемиот христијански 
празник Велигден во 
Риека. Станува збор за 
изложбата слики од ав-
торката Марија Брезац 
Бенигар, под име „Исус 
најубаво име“. Слики-
те беа поставени на 26 

март во просториите на 
Македонското култур-
но друштво „Илинден“, 
на „Матачиќева“ 5, во 
Риека. Организатор на 
настанот беше МПЦО 
„Св. цар Константин 
и царица Елена“, а ова 
беше дваесетта излож-
ба слики на авторката.

Г. К.

В елигден е нај-
големиот хри-

сти јански праз-
ник. Верниците на 
МПЦО „Св. цар 
Константин и ца-
рица Елена“ во 
Рие ка го дочекаа 
на полноќ со Све-
тата божествена 
литургија Св. Јо
ван Златоуст ко-
ја се одржа во црк-
вата „Св. Фабијан 
и Себастијан“ во Риека, пред-
водена од свештеникот на Ма-
кедонската православна црква, 
отец Стевчо Беќарски.

Со големиот поздрав „Хри-
стос воскресна – Навистина во-

скресна“, свештеникот на крајот 
од литургијата ги прочита пора-
ката и благословот што ги упа-
тија Неговото Блаженство, Ар-
хиепископот Охридски и Маке-
донски г. г. Стефан со членовите 

на Архиерејскиот 
Синод на МПЦ до 
сите верници на 
МПЦ.

По земената 
Про сфора, кршеј-
ќи се со црвените 
јајца кои се поде-
лија на крајот на 
литургијата, вер-
ни ците се поздра-
вуваа меѓу себе со 
најрадосниот хри-
стијански поздрав 

„Христос воскресна – Нависти-
на воскресна“ и мирно заминаа 
во своите домови исполнети со 
празничен дух и добро располо-
жение.

Г. К.

Етно работилница за „големи и мали“

„Исус најубаво име“

Празничен дух за Велигден
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В о рамките на кул тур ната 
манифе  стација Денови на 

ма ке дон ската култура, МКД 
„Охридски бисер“ од Загреб 
организираше дружење по по-
вод најголемиот христијански 
празник Велигден. Дел од наста-
нот кој се одржа на 2 мај 2019 
година во просториите на Заед-
ницата на Македонците во РХ, 
беше и поставената изложба на 
етно работилницата Разбој при 
Друштвото.

Добро беа расположени 
членовите и го стите. Претседа-
телката на Друштвото, Виолета 
Штерјова, одржа пригоден го-
вор и потсети на значењето и 
вредноста на човековиот живот 
исполнет со покајание, молитва 
и пост на големиот празник на 
надежта и смислата на нашето 
постоење. Со познатите зборови 
„Христос воскресе – Навистина 
воскресе“, им го честита Велиг-
ден на присутните и им посака 

заедништво, добри дела и убави 
мисли.

Се кршеа црвените јајца, се 
запеа македонска песна. Кога 
се дели, велигденската радост и 
убавина дарува сила и верба во 
подобро и поубаво утре.

Меѓу присутните беа и прет-
седателот на Советот на маке-
донското национално малцин-
ство за Град Загреб, Томе Апо-
столоски и потпретседателот на 
ЗМРХ, Ѓорѓи Тодоровски.

Е. П.

Т радицијата е начело врз кое 
се темелат сите облици на 

човековото дејствување и кул-
тура. Македонската традиција 
за Прочка е богата и разновид-
на. Секаде се одбележува овој 
празник меѓу македонскиот 
народ. На Прочка, според тра-
дицијата, помладиот бара про-
шка од постариот. Синот приоѓа 
кај таткото, братот кај брата 
си, ќерка кај мајка си, снаа кај 
свекрва, сестра кај сестра си и 
секој секому му вели: „Прости 
ми“, а тој одговара: „Простено 
да ти е од мене и од Бога“. Така 
прави секој кон секого, и машко 
и женско, помладиот кон поста-
риот, но и постариот кон помла-
диот.

Како што налага традиција-
та, како секоја година па така и 
оваа, во просториите на Маке-
донската православна црковна 
општина „Св. Наум Охридски“ 
во Сплит македонските верници 

го одбележаа црковниот праз-
ник Поклади на 1 март. Во при-
суство на голем број верници и 
членови беше прочитан дописот 
од парохискиот свештеник про-
тојереј ставрофор Кирко Велин-
ски, во кој моли за прошка, па 
вели: „И ние сме повикани, де-
неска, по повод Прочка, кога си 
подаваме рака и бараме прошка 
еден од друг, да се обратиме кон 
Бога, искрено и чесно, да ни даде 
сила и храброст. Да ги согледаме 

нашите престапи, грешки и гре-
вови. Нема човек којшто живее, 
а да не згреши, бидејќи един-
ствен без грев е Бог. И јас, како 
ваш парохиски свештеник, до-
колку некого сум навредил, по-
вредил, или сум се огрешил кон 
некој од вас, свесно или несве-
сно, не сум ви дал добар пример 
со моето однесување, барам да 
ми простите. Да си ги проштева-
ме прегрешенијата еден на друг. 
Да се очистиме духовно и да 
се подготвуваме достојно да го 
пречекаме Христовото Воскре-
сение. Амин“.

И овој голем христијански 
празник верниците го просла-
вија со радост, убави зборови, 
молитва и љубов. Тие се дружеа 
во црковниот простор со маке-
донска песна како и полна тр-
пеза со македонски специјали-
тети што ја подготвија посебно 
за овој ден.

Марта Жаја

Велигден ни дава сила и верба во подобро утре

Со молитви и дружба за Прочка
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В о склоп на манифестацијата 
„XVI. Денови на македонска 

култура“, МКД „Билјана“ во со-
работка со претставничката на 
македонското малцинство во 
Задарската жупанија на 12 ап-
рил организираше настан под 
името „Во пресрет на Велиг-
ден“. Настанот беше замислен 
во форма на дружење во про-
сториите на Друштвото.

Претседателката на Дру-
штвото, Мирјана Мајиќ, им се 
заблагодари на гостите чиј број 
сѐ повеќе расте, на интересот за 
овој настан поврзан со големиот 
христијански празник. Просто-
ријата беше декорирана во знак 
на Велигден и секој детаљ пови-
куваше на заедништво, среќа, 
вера и мир. Декорациите беа 
изработени од вредните раце 
на членовите на етно работил-
ницата „Ѓерѓев“, која со години 
дејствува под водство на Драган 
Јакимовски. Овој настан беше 

одлична прилика преку излож-
ба на рачните изработки да ја 
покажат својата креативност и 
оригиналност.

На трпезата секако се нај-
доа и црвени јајца како прв и 
неизоставен симбол на Велиг-
ден, како и велигденски погачи 
без кои не поминува ниту еден 
Велигден. Мирјана Мајиќ во 
свој карактеристичен и интере-
сен стил зборуваше за обичаите 
кои се поврзани со овој голем 
празник, за сите адети кои се 
почитуваат во различни дело-
ви на Македонија и за интерес-
ните легенди кои го доловуваат 
македонскиот менталитет низ 
разни случки. Во продолжение, 
присутните имаа прилика да 
слушнат рецитација на неколку 
песни од членовите на литерар-
но-драмската секција „Записи 
со љубов“ на МКД „Билјана“.

За доброто расположение 
на гостите се погрижија члено-

вите на инструментално-пејач-
ката секција на Друштвото кои 
ја надополнија прекрасната ат-
мосфера. Присутните уживаа 
во богатата велигденска трпеза, 
а МКД „Билјана“ доби и пода-
рок од својата гостинка Аница 
Ловринов, сопствена уметничка 
слика.

Елена Кипровска Кнежиќ

В елигден е најголемиот хри-
стијански празник кој го од-

бележува и слави Христовото 
воскресение. „Христос Воскре-
се – Навистина воскресе“ е ра-
досниот поздрав со кој Маке-
донците кои живеат во срцето 
на Далмација, градот Сплит, 
си го честитаат најголемиот 
христијански празник Велиг-
ден. Како и секоја година така 
и оваа, на денот на Христовото 
воскресение, 28 април, во црк-
вата „Госпе од Анчела“ се одр-
жа свечена литургија што ја во-
деше парохискиот свештеник, 
протојереј ставрофор Кирко 
Ве лински.

Во својата молитва тој ис-
такна: „На Велигден треба секое 
христијанско срце да е полно 
со радост и со неизмерна љу-
бов. Секој секому треба да му е 
поблизок и помил со радост и со 
неизмерна љубов. Во најсветла-
та ноќ сите треба да сме со исти 
чувства и со иста радост: и ар-

хие реите и свештенослужители-
те, верниците па дури и невер-
ниците, бидејќи и нив ги опфаќа 
сјајот на празничното радување. 
Овде сме сите заедно и сите едно 
пред Бога! Велигденската радост 
нѐ зближува еден со друг: и од 
различни партии и од различни 
структури, стари и млади, бога-
ти и сиромашни. Сите постану-
ваме едно и сите се исполнуваме 
со духовен восхит. Со љубовта 
кон Бога единството помеѓу нас 
Македонците, а со тоа и кон сите 
луѓе, можеме да сме посреќни во 

животот. Само таа љубов може 
да нѐ облагороди, да нѐ просвет-
ли и да создаде мир во душите 
и во животот зацврстувајќи го 
царството Божјо, и на земјава 
и на небото. Затоа Велигден е 
празник на радоста и животот.“

На оваа свечена литургија 
како гости беа присутни Ви-
ско Халаџиќ од Сплитско-дал-
матинската жупанија, како и 
за меник градоначалникот на 
Сплит, Јелена Хрговиќ Томаш, 
која се заблагодари за поканата 
и истакна дека присуствување-
то на свечената литургија по 
повод најголемиот православен 
христијански празник претста-
вува голема чест за Град Сплит.

Одбележувањето на овој 
празник после литургијата про-
должи со песна и дружење во 
просториите на Македонското 
културно друштво „Македони-
ја“ – Сплит.

Марта Жаја

Во пресрет на Велигден

Сјајот на празничното радување
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А сѐ започнува со почетокот 
на страсната седница.

На Велики Четврток 
започнува Христовото страда-
ње и е донесена смртната пресу-
да по предавството на Јуда. Во 
црвено се бојадисуваат јајца и 
го чекаат првиот сончев зрак, 
а првото од нив наменето е за 
Бога и се смета дека има за-
штитна моќ, па затоа се остава 
до домашната иконата до след-
ниот Велигден. Приквечер, ис-
полнети со покајување, прошка, 
пост и молитва, верниците се 
собрaa на Богослужба в црква 
за да заедно се потсетиме на по-
следните беседи и поуки на Исус 
кон Апостолите.

Следниот ден на Велики 
Петок или Распети Петок кога 
Синот Божји умре на крстот, е 
ден за духовно прочистување, 

ден за сочувствување со Бож-
јиот син, најтажниот ден за се-
кој христијанин. Во црквата 
беше поставена Плаштеница-
та, со вера минувавме под неа 
– влегувавме како грешници, 
а излегувавме како нови луѓе, 
прочистени од старите гревови 
и се молевме за здравје, мир и 
благосостојба.

Не се опишува чувство-
то што се буди во секој човек, 
сјајот кој во очите заблеснува 
кога вечерта на Велика Сабота 
излегувавме од олтарот со запа-
лени свеќи, пеејќи ги познатите 
стихови: „Дојдете, примете свет-
лост од невечерната Светлина“, 
придружувани со прекрасните 
гласови на верниците. И како 
што постепено се палеа свеќи-
те, целата црква блесна, освет-
лувајќи ги радосните лица на 

верниците кои со трепет во ду-
шата воскликнуваа ХРИСТОС 
ВОСКРЕСНА – НАВИСТИНА 
ВОСКРЕСНА!!!

Безмерната љубов кон 
човекот

Бог страдаше и воскресна 
поради Својата безмерна љубов 
кон човекот. И бидејќи Божјо-
то вплотување и воскресну-
вање е осмислено единствено со 
љубов та, така и делото на спа-
сението на човекот е невозмож-
но без подвигот на љубовта. Тој 
подвиг Бог постојано го очеку-
ва и од нас, бидејќи „љубовта е 
исполнување на Законот“ (Рим. 
13, 10). Украсувајќи си го живо-
тот со вера и срцето со чистота, 
да го исполниме благословот на 
свети апостол Јован кој вели: 

Победата на светлото над темнината
Велигден е најголем христијански празник затоа што е посветен на Воскресението Христово. 
Тоа е темелот на христијанството и на нашата вера. Затоа и велиме дека е празник над праз-
ниците. Христијаните во целиот свет го слават како празник на надеж и нов живот, празник на 

победата на светлото над темнината
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„Кој го сака брата си, тој е во 
светлината” (1. Јн. 2, 10).

Недела, голем ден. Христос 
Воскресна и смртта ја победи. 
Љубовта победи.

Верниот православен ма-
кедонски народ, во Црковните 
општини „Св. Злата Мегленска“ 
– Загреб, „Св. Наум Охридски“ 
– Сплит, „Св. Јоаким Осогов-
ски“ – Пула и „Св. цар Констан-
тин и царица Елена“ – Риека, на 
најторжествен начин го просла-
ви големиот празник Велигден, 
поздравувајќи се меѓусебе со 
зборовите: Христос Воскресна – 
Навистина Воскресна.

А христољубивите членови 
на Управните одбори, на најви-
соко можно ниво, се организи-
раа за дочек на оваа величест-
вена прослава на овој светол 
празник.

Kако парохиски свештеник 
богослужев во Загреб и Сплит, а 
во Риека и Пула беше протоје-
реј Стефчо Беќарски, кој допа-
тува од нашата татковина.

Откако беше прочитана 
Ве лигденската Посланица, во 
која Неговото Блаженство Ар-
хиепископот на МПЦ-ОА ГГ 
Стефан, заедно со членовите на 
САС апелираат: „Велигденската 
радост да нѐ зближува и обеди-
нува сите, како чеда на нашата 
света Црква, и нас во татковина-

та, и сите вас што живеете расе-
лени по светот“, како парохиски 
свештеник се заблагодарив од 
името на Управниот одбор и од 
мое име на сите дарители, кои 
од своите скромни примања, не-
себично уплатуваат средства за 
што поскоро завршување на из-
градбата на нашата прва Маке-
донска православна црква „Св. 
Злата Мегленска“ во Загреб.

Истрајност во верата
Нашата нова црква, драги 

браќа и сестри, што ќе ја из-
градиме, ќе биде и нов украс 
на овој град. Таа ќе ни биде дом 
за молитва во која ќе се соеди-
нуваме со Бога преку Крште-
вањето, Причестувањето, Вен-
чавањето и вршењето на сите 
потреби што ги пропишува на-
шата света православна вера. 
Таа црква, истовремено, ќе биде 
симбол на нашето заедничко 
големо срце, зашто во него сите 
ние ќе ја вградиме верата, на-
шите надежи и нашата љубов 
кон Бога. Како таква, и новата 
црква ќе биде „Бања Витезда“ 
во која Господ Бог, преку наши-
те молитви и застапништвото 
на светата Злата Мегленска, ќе 
ги лечи сите наши немошти и 
слабости и ќе ги челичи нашите 
срца за да истраат низ сите ис-

кушенија во верата и во живо-
тот.

Поздравувајќи ве, пастир-
ски ви го честитам светлиот 
Празник на Христовото Воскре-
сение, со велигденски поздрав – 
Христос Воскресе!

Нека ни е честит и благо-
словен Велигден.

Нашата радост на Бого-
службата во Загреб ја зголемија 
д-р Иван Ќелиќ, пратеник во 
Собранието на Р. Хрватска, Ма-
ријана Петир, европарламен-
тарка и Стипе Зеба, советник 
на градоначалникот на Град 
Загреб, Милан Бандиќ, за одно-
си со верските заедници, на кој 
му беше врачена посебна благо-
дарница за неговиот придонес 
за МПЦО „Св. Злата Меглен-
ска“ во Загреб. ЦО на МПЦО 
„Св. Злата Мегленска“ – Загреб 
исто така го одликува и д-р Ни-
кола Гроздановски – Коле со 
орден и благодарница.

Како и да се сфаќа Велиг-
ден, не можеме да се одречеме 
од неговите темелни вредно-
сти кон кои треба да тежи чо-
вештвото – жртвување и борба 
против злото со цврста вера за 
подобра и посветла иднина.

 Протојереј ставрофор  
Кирко Велински

Победата на светлото над темнината
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* Струмичкиот театар „Антон 
Панов“ на 17 февруари 2019 
година гостуваше во Театарот 

Вировитица со претставата 
„Петтиот чин“ од црногорскиот 
автор Љубомир Ѓурковиќ, а во 
режија на Ник Апер (Нико Гор-
шиќ) од Словенија. Музиката ја 
потпишува Влатко Стефанов-
ски. Актерите Бранко Бенинов 
и Ванчо Крстевски – Чичо со 
претставата одбележуваат 35 
го дини од нивната кариера.

„Петтиот чин“ е длабоко 
емо тивна психолошка драма 
за борбата на живот и смрт на 
Мар тин и Арсен, двајца уморни 

мажи соочени со сопственото 
стареење. Тие ја живеат својата 
последна драмска изведба која 
на сцената отвора Пандорина 
кутија за заедничкиот живот на 
островот Голи Оток, за ривал-
ството и нивното недефинирано 
пријателство.

Претставата е одликувана 
со три награди од Европска-
та театарска мрежа НЕТА, за 
најдобри машки улоги и за ре-
жија.

* Во рамките на својата мини 
турнеја низ Словенија, Италија 
и Хрватска, на 27 март 2019 го-
дина во Културниот центар Мес-
ничка во Загреб, како „Балкан 
дуо“ настапија Македонецот 
Ва ско Атанасовски и Хрватот 
Зо ран Мајсторовиќ. Музичките 
уметници свиреа на мошне спе-
цифични инструменти, Мајсто-
ровиќ на оуд или арапска лејта 
и на гитара, а Атанасовски на 
флејта и на алт и сопран саксо-
фон. Спојот на несекојдневните 
звуци публиката ја понесе на 

патување низ разни стилови на 
традиционалната и светската 
музика, од класичната па сѐ до 

џезот и рокот. Во план е изда-
вање на заеднички албум.

Васко Атанасовски е саксо-
фонист, флејтист и еден од нај-
познатите композитори од Сло-
венија со македонско потекло. 
Познат е по неговите соработки 
со бројни музичари од светот 
на џезот, класичната и етно му-
зиката. Меѓу многуте заеднич-
ки проекти се и соработката со 
Влатко Стефановски и Слове-
нечкиот гудачки камерен ор-
кестар, како и со групата „Фол-
тин“ од Битола.

* На 29 март 2019 годи-
на во загрепскиот клуб 
„Творница“, по прв пат 
концерт одржа Нина 
Краљиќ со нејзината 
Квинтет група. На кон-
цертот под назив „Го 
за лулавме светот“ се 
придружија и некол-
ку музички гости, меѓу 
кои беше и Сафиудин 
Алимоски, член на ор-
кестарот „7/8“ и води-

тел на пејачката група 
„Моми бисерни“ при 
МКД „Охридски бисер“ 
од Загреб. Тој со својот 
кавал ѝ беше придруж-
ба на Нина Краљиќ за 
неколку македонски 
на родни песни, меѓу 
кои беа преубавите 
Ајде слушај, слушај ка
леш бре Анѓо, Јовано, 
Јованке и Зајди, зајди 
јасно сонце.

* Хуманитарната вечер на 
с тенд-ап комедија наречена 

„Топ листа регионалиста“ во 
ор ганизација на „Заклада Со-
лидарна“ и во склоп на фондот 
„Деса и Јерко Баковиќ“, се одр-
жа на Светскиот ден на шегата, 
на 1 април 2019 година во кино-
то „Европа“ во Загреб. Тоа беше 
вечер на смеа и радост во која 
зедоа учество познати стенд-ап 
комичари од Балканот, меѓу кои 
беше и македонската стенд-ап 
комичарка Ивана Наскова од 

Скопје, позната на широката 
јавност и како телевизиска и 
радио водителка и писателка.

Потполно исполнетата сала 
на киното и ведрите и насмеани 
лица на посетителите беа доказ 
за успешноста на вечерта, на 
која се собираа средства за сти-
пендии и стручна поддршка за 
школување на сиромашни деца 
и млади.

Блиц вести од културата



Kultura 35

 Kultura

* Во организација на Хрват-
ско-македонското друштво од 
Загреб и претставничката на 
македонското национално мал-
цинство за Загрепската жупа-
нија, Лена Ѓапиќ, на 17 април 
2019 година во Градската биб-
лиотека „Анте Ковачиќ“ во За-
прешиќ се одржа промоција на 
книгата Сеќавања и после нив од 
авторката Јудита Реј Худечек. 
Делото го промовираше Маја 
Јурениќ Лабус.

Дел од животот и младоста 
што ја поминала додека студи-
рала во Македонија, авторка-
та ја опишува во оваа нејзина 
шеста по ред книга. Таа се при-

сетува на деновите кога жи-
веела под кирија кај едно ма-
кедонско семејство, нивната 
поврзаност и срдечност, тра-
диционалните обичаи што ги 
негувале и со многу емоции ја 
пренесува својата љубов кон 
Македонија.

Во прекрасните маке-
донски народни песни што ги 
исполни женскиот вокален 
етно состав Езерки, можеа да 
уживаат гостите меѓу кои беа 
претседателот на Жупаниското 
собрание на Загрепската жупа-
нија, Дамир Микуљан и претсе-
дателот на Советот на МНМ за 
Град Загреб, Томе Апостолоски. 

Пријатната атмосфера продол-
жи и по промоцијата со дру-
жење на коктелот, каде присут-
ните беа почестени со македон-
ско вино и црвени велигденски 
јајца.

* Повторно концерт на 
групата „Афион“ пред 
загрепската публика и 
тоа не еден, туку два. По 
неодамнеш ниот рас-
про  даден концерт во 
„Вин таж“, на 26 и 27 ап-
рил 2019 година наста-
пија во клубот „Сакс“. 
До ста популарна со 
својата аку стична, тра-
диционална етно музи-
ка од Хр ватска, БиХ, 
Србија и Македонија, 
групата во изминатите 
15 години брои преку 
500 одржани концер-

ти ширум Европа, дел 
и како фестивалски 
настапи. И двата нивни 

албуми биле номинира-
ни за ди скографската 
награда „Порин“. 

Во петокот концер-
тот го отвори Томислав 
Плетенац со проектот 
„Кај Ве?“, а во саботата 
предгрупа беа „Чипки-
це“. „Афион“ го наја-
ви и својот нов албум 
со изведба на новиот 
с ингл кој беше просле-
ден со големи аплаузи 
од публиката составена 
од сите возрасти. Член 
на „Афион“ е и Алек
сандар Јовевски, а не-
говото вешто свирење 
на кавал е за секоја по-
фалба.

* Првиот Фестивал на 
флејтисти „Flauta & 
me“, што го организи-
раше Музичката акаде-
мија при Универзитетот 
во Загреб, а под покро-

вителство на Туристич-
ката заедница на Град 
Загреб, се одржа на 27 
и 28 април 2019 годи-
на на Музичката ака-
демија во Загреб. На 

Фестивалот учествуваа 
студенти и професори 
на музички академии 
од Словенија, Хрватска, 
БиХ, Србија, Црна Гора 
и Македонија, а пред-
видено е да се одржува 
на секои две години во 
друга земја учесничка. 

Главната идеја на 
овој настан е да се за-
познаат и претстават 
композиторите од зем-
јите учеснички и нив-
ните меѓународни прет-
ставници. Се изведуваа 
голем број композиции 
напишани за оваа при-
лика, а најуспешните 
дела ќе се промови раат 
и понатаму, и со тоа 

ќе се прошири репер-
тоарот и соработката. 
Македонија ја претста-
вија студенти флејти-
сти од Музичката ака
демија при Универзи
тетот „Гоце Делчев“ од 
Штип под водство на 
професорката Наташа 
Трбојевиќ, изведувајќи 
дела од македонски-
те композитори Зо-
графски, Гавриловски, 
Џамбазов, Бранѓолица, 
Прокопиев, Бакрнчев, 
Коларовски, Стојков, 
Ав товски и други.

Е. П.



Загреб36

Концерти  Koncerti

Ж енскиот вокален етно со-
став „Езерки“ и оркеста-

рот „7/8“ повторно ја воодуше-
вија загрепската публика со 
величествен концерт, овој пат 
посветен на јубилејната 25-го-
дишнина на Хрватско-македон-
ското друштво. Концертот, кој се 
одржа на 26 март 2019 година во 
малата сала на КС „Ватрослав 
Лисински“, беше насловен Зву
ците на Македонија. Настанот 
беше поддржан од Канцеларија-
та за култура на Град Загреб и 
Министерството за надворешни 
и европски работи на РХ, а ор-

ганизатор беше Хрватско-маке-
донското друштво од Загреб.

Под уметничко водство 
на виолинистот Бруно Урлиќ, 
„Езерки“ и „7/8“ се претставија 
со песни и инструментални ора 
од нивниот богат репертоар на 
досегашните 6 издадени албу-
ми. Совршениот спој на маке-
донски традиционални звуци со 
современи аранжмански реше-
нија пленеа со својата убавина 
на овие амбасадори на маке-
донскта култура. Се нижеа Еле
но ќерко, Се посврши Сербез 
Донка, Јане Сандански, Јовано, 

Јованке, Брала мома капини, 
Фато мори душманке, Ај за сви
рете ми чалгии, Битола, мој 
роден крај и многу други безвре-
мени бисери. Особен аплауз од 
публиката добија извонредните 
соло изведби на Сафиудин Али-
моски и Си заљубив едно моме, 
Крунослава Куљиш, Лилјана 
Преволшек и Тајана Глухак со 
легендарната Зајди, зајди јасно 
сонце. Ни бисот не изостана, на-
дополнет со долги аплаузи и со 
ведри и пријателски насмевки 
на воодушевената публика.

Е. Петровска

Т очно година дена по претста-
вувањето на соло акустични-

от албум Мајчин јазик, македон-
скиот и светски признат виртуоз 
на гитара Влатко Стефановски 
повторно ја почести загрепската 
публика со извонреден концерт, 
овој пат во придружба на Загреп-
ската филхармонија во склоп на 
нивниот „OFF циклус“. И овој 
негов импресивен концерт, што 
се одржа на 5 април 2019 годи-
на во КЦ „Ватрослав Лисински“ 
во Загреб, беше распродаден до 
последното место, а во публика-
та можеа да се сретнат и многу 
познати личности од јавниот и 

општествен живот на метропо-
лата.

Под палката на маестро 
Крешимир Батиниќ, Влатко 
уште еднаш брилираше во уло-
гата на музички гениј. Успевајќи 
да ги надмине сите очекувања, 
тој со страст ја поведе публиката 
на музичко патување низ спе-
цифичните ритами на македон-
скиот мелос. Емотивните хито-
ви Бистра вода, Чукни во дрво, 
Скопје и Успаванка за Радмила 
М., како и фантастичните Јова
но, Јованке, Учи ме мајко, карај 
ме, Елено ќерко и Касапско оро, 
изведени во хармонична синер-

гија со Филхармонијата даваа 
впечаток на беспрекорен пер-
фекционизам кој умеат да го 
создадат само најдобрите.

Тоа беше вечер исполнета 
со неискажлива убавина пора-
ди која час и половина помина 
во секунда, а после двата биса 
ретко видените громогласни 
аплаузи и овации на восхите-
ната публика полни 20 минути 
не му дадоа на Влатко да слезе 
од бината. Привилегија беше да 
се присуствува на концертната 
музичка фантазија која уште 
долго ќе се памети.

Е. П.

Низ звуците на Македонија

Музичко патување низ македонскиот мелос



Ф ормите на минато определено свршено 
време се образуваат со следниве наставки:

– за еднина: 1л. –в, 2л.–Ø, 3л.–Ø
– за множина: 1л. –вме, 2л.–вте, 3л. -а/-ја
За илустрација наведуваме по еден глагол од 

сите групи и раздели:
1. A-ГРУПА(прочита): 1л. прочита –в, 2л. 

прочита –Ø, 3л. прочита –Ø, 
1л. прочита-вме, 2л. прочита-вте, 3л. прочи-
та-а

2. И-ГРУПАи-раздел(прати): 1л. прати–в, 
2л. прати–Ø, 3л. прати –Ø, 
1л. прати -вме, 2л. прати -вте, 3л. прати-ја;
е-раздел(оздрави): 1л. оздраве–в, 2л. оз-
драве–Ø, 3л. оздраве–Ø, 
1л. оздраве-вме, 2л. оздраве-вте, 3л. оздра-
ве-а;
а-раздел(издржи): 1л. издржа–в, 2л. из-
држа–Ø, 3л. издржа–Ø, 
1л. издржа -вме, 2л. издржа -вте, 3л. издржа 
-а;

3. Е-ГРУПАа-раздел(стане): 1л. стана–в, 2л. 
стана–Ø, 3л. стана–Ø, 
1л. стана-вме, 2л. стана-вте, 3л. стана-а;
е-раздел(сотре): 1л. сотре –в, 2л. сотре–Ø, 
3л. сотре–Ø, 
1л. сотре-вме, 2л. сотре-вте, 3л. сотре-а;
о-раздел (дојде): 1л. дојдо –в, 2л. дојде–Ø, 
3л. дојде–Ø, 
1л. дојдо -вме, 2л. дојдо -вте, 3л. дој-
до-а;
раздел без во кал(из
мие): 1л. из-
ми–в, 2л. 
изми–Ø, 
3 л . 
изми–Ø, 
1л. изми 
- в м е , 
2л. изми 
-вте, 3л. 
изми -а;

Од промена-
та на глаголи-
те во ова време 
се забележува 
дека: 

– второто и третото лице во еднина се еднак-
ви (и без лична наставка);

– основниот вокал не се менува при промена-
та по лице, освен во о-разделот од е-група-
та, каде што наместо о се јавува е во второ 
и трето лице еднина;

– кај глаголите со раздел без основен вокал 
личните наставки се додаваат на општиот 
дел на глаголот.

Наставката -ја се јавува кај глаголите од и-
група со и-раздел (пратија) и кај глаголите од 
е-група со раздел без вокал (измија).

Основно значење на минатото определено 
свршено време е искажување заокружено и за-
сведочено дејство (во присуство или со учество 
на оној што зборува) во еден определен момент 
во минатото.

Временскиот период што го опфаќаат фор-
мите на ова време може да биде сосема кус 
(Погледна накај него.), но и долг (Куќата ја из
градија за шест месеци.).

За образување на ова време се употребу-
ваат глаголи од свршен вид. Во поретки случаи, 
обич но во народниот јазик, има образување и од 
несвршени глаголи: Три дни лежав болен.  Една 
вечер спав надвор.

Покрај основното значење, со ова време може 
да се означува и:

1. идност: Пливајте побргу бидејќи ве пре
стигнаа домаќините! (=ќе ве престиг-

нат домаќините). 
2. услов: Го положив ли возач

киот испит до јуни, цело лето 
ќе шетам по светот. (=ако 

го положам возачкиот 
испит).

3. севременост : 
Се наполнија боч  
вите, дојдоа го

сти те. (по сло  -
вии ца).
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За македонскиот јазик  O makedonskom jeziku

МИНАТО ОПРЕДЕЛЕНО СВРШЕНО ВРЕМЕ 
(АОРИСТ)
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Култура  Kultura

У чениците од основните 
и средните училишта на 
Град Загреб и Велика Го-

рица од албанското, бошњачко-
то, чешкото, унгарското, маке-
донското, полското, романското 
и српското национално малцин-
ство, кои го изучуваат мајчи-
ниот јазик по моделите Б и Ц на 
Министерството за наука и об-
разование на РХ, во придружба 
на своите учители и наставни-
ци, и заедно со нивните посебни 
гости од Здружението за глуво-

слепи лица во Град Загреб, беа 
учесници на јубилејната петта 
по ред манифестација Зборувај 
ми на својот јазик. Приредба-
та посветена на Меѓународниот 
ден на мајчиниот јазик беше во 
организација на Координација-
та на советите и претставници-
те на националните малцинства 
на Град Загреб, а се одржа на 2 
март 2019 година во Чешка бе-
седа Загреб.

Пред бројните присутни 
претседатели и претставници 

на малцинствата, родители и 
пријатели на учесниците, кои 
ја исполнија салата до послед-
ното место, со поздравна реч се 
обрати претседателот на Коор-
динацијата, Душан Мишковиќ, 
истакнувајќи го значењето и 
потребата на малцинствата за 
изучување на мајчиниот јазик. 
На приредбата присуствува-
ше и Елизабета Кнор во име-
то на градоначалникот на Град 
Загреб, како и претседателот 
на Советот на македонското на-
ционално малцинство за Град 
Загреб, Томе Апостолоски.

Убавината на мајчиниот ја-
зик учесниците ја презентираа 
низ богата програма на рецита-
ли, песни и претстави. Македон-
ското национално малцинство 
го претставија учениците Ива 
Синти и Антонио Франчиќ од 
Првата гимназија, кои ја изве-
доа македонската народна пе-
сна Елено ќерко. Приредбата ја 
затворија сите учесници заедно, 
изведувајќи ја претставата Де
дото и репата, секој на својот 
мајчин јазик. Проследени со 
големи аплаузи од публиката, 
учесниците беа наградени со 
благодарници и скулптури из-
работени од членовите на Здру-
жението за глувослепи лица.

Е. Петровска

Убавината на мајчиниот јазик
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Кујна  Kuhinja

Потребно е: 1/2 кг го-
тови кори, 4 карабата-
ци, 200 мл павлака за 
варење, 2 јајца, вегета, 
сол.

Подготовка: Ме-
сото прво се вари во 
вода со вегета. Потоа 
се изладува и му се ва-
дат коските. На намр-
сен плех или тепсија се 
реди една кора која се 
попрскува со течноста 
во која се вареле ка-
рабатаците, а потоа се 
попрскува со смеса од 
изматени јајца со пав-

лака во која сме додале 
сосема малку сол. Тоа 
се повторува со сите 
кори. Над последната 
кора се додаваат пар-
чињата месо без коска, 
се поливаат со смесата 
од јајца и павлака и се 
печат околу половина 
час. Пред да ја изва-
диме питата, повторно 
накапуваме по некол-
ку капки од павлаката 
одозгора и уште малку 
ја оставаме питата да се 
пече (околу 5 минути).

Потребно е: 4 кременад-
ли, 150 мл црно вино, 
масло, сол, 2 јајца, 100 г 
кашкавал.

Подготовка: Креме-
надлите посолени прво ги 
пржиме на врело масло. 
Потоа ги префрламе во 
тепсија. Во тавата каде 
што се пржеле кременад-
лите, додаваме вино да 
зоврие и со виното ги по-
леваме кременадлите во 
тепсијата, па ги ставаме 
во загреана рерна да се 

печат околу 20-тина ми-
нути, убаво да омекнат од 
виното. Потоа ги меша-
ме јајцата со ренданиот 
кашкавал и ги полеваме 
кременадлите. Печеме 
уште 5-6 минути. Вака 
подготвеното месо може 
да го послужиме со разни 
прилози – компири, блит-
ва или било каков зелен-
чук подготвен на разни 
начини.

Потребно е: 2 банани и 3 јајца, а по из-
бор може да додадете и малку цимет. Ова се 
палачинки без брашно, млеко и шеќер, па 
може да ги консумираат и д ијабетичари.

Подготовка: Бананите се гмечат со 
виљушка, се додаваат јајцата, се мешаат 
заедно со виљушката, па се додава циметот. 
Се пржат на врела тава која претходно сме 
ја намачкале со масло (како за палачин-
ки). Овие палачинки се прават помали и 
подебели за да можат да се завртат убаво 
со лажица решетка. Можат да се послужат 
со сечкани ореви.

М. Г.

Вкусовите на Македонија

Запечени кременадли

Палачинки од банана

Пита со пилешко месо



еличествена е убавината на Ма-
кедонија, а нејзината богата тра-
диција е како ковчег полн со ска-

поцености, кој едвај чека да биде отворен. 
Таму, на едно мало парче земја, каде што 
историјата се таложела со векови...

Зајчев Рид се наоѓа во северозапад-
ниот дел на Скопската Котлина, близу до 
утоката на реката Лепенец во Вардар, на 
5 км северозападно од Скопје. Има 320 м 
н.в. и е краен дел од ридскиот венец што 
се протега од ридот Градиште на исток, 
на кој се наоѓа скопската тврдина Кале. 
Во неговото подножје, близу до селата 
Бардовци и Злокуќани, на јужната и југо-
западната падина се наоѓа археолошки-
от локалитет на древниот град Скупи.

Првите живеалишта датираат уште од 
бронзеното и железното време. Градот 
добил стратешко значење во античкиот 
период, кога бил познат под името Скупи. 
Скупи бил римска колонија и главен град 
на Дарданија, а го населувале домашни 

староседелци со пајонско и дарданско по-
текло. Подоцна, како еден од поголемите 
римски метрополи, прераснал во моќен 
и богат регионален економски, културен, 
административен и верски центар на кр-
стосницата на патот од Егеј кон Дунав и 
од Јадранското кон Црното Море. Имал 
четвртеста основа со површина од 43 ха 
и ѕид дебел 3,2 м. Приградските објекти и 
некрополите се простираат на поширок 
простор. Уништен е од катастрофален 
земјотрес во 518 г.

Во наредните векови над урнатините 
на Скупи се одвива скромно живеење, 
додека главната градска населба во 
Скопскиот регион се префрла на скоп-
ската тврдина Кале. Со незадржливото 
надоаѓање на бројните словенски пле-
миња, во 695 г. словенското племе Бере-
гезити го освојува градот и така го доби-
ва денешното име Скопје.

Скупи има многу ископини од кои 
најзначаен е монументалниот антички 

театар со капацитет за околу 9 илјади 
гледачи. Изграден бил во 2. век и е нај-
голем во Македонија. Театарската згра-
да е долга 98 м и широка 15 м, а низ неа 
водат 3 ходника до оркестрата која има 
радиус од 15 м. Зградата и фасадата на 
сцената биле богато и луксузно украсени 
со мермер. Служел главно за забава, за 
драмски и други претстави.

Како културно наследство Скупи се 
заштитува по земјотресот во 1963 г. 
Досега се истражувани урбанистички-
те и архитектонските карактеристики 
преку кои се формира слика за животот 
во него: театарот, бедемите, цивилната 
и христијанската базилика, градската 
вила и бања, улицата – кардо, делови од 
источната и западната некропола. Про-
најдените предмети, монети, надгробни 
споменици, статуи и друго, се најважни-
те археолошки извори за откривање на 
историјата на градот.

Е. Петровска

Убавините на Македониjа Ljepote Makedonije

ДРЕВНИОТ ГРАД СКУПИ


