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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.
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сопственост на списанието, освен ако за тоа претходно е 
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ЕХО НА ВРЕМЕТО

Агол на уредникот 
Urednikov kutak

Ми фали, тој мирис, на
јоргован, ми фали, фали, 

тој мирис, мене душа 
да ми гали

ми фали за Велигден јас да 
си дојдам, 

ми фали да сум дома...
(„Километри“, Лозано)

Носталгија. Носталгија. Опеана во песните, 
доживеана во реалноста. Враќањето на корени
те е присутно, никако да се изгуби. Трае со годи
ни. Тоа сигурно го чувствуваат во својата душа 
многумина Македонци кои од разни причини ја 
напуштиле родната земја.

Навраќање на спомените од детството, сеќа
вање на блиските, роднините, пријателите. Посе
та на вечните почивалишта на нашите најбли
ски.

Понекогаш со тага, понекогаш со радост и 
особено задоволство, помешани чувства. Сѐ из
гледа како во сон. Сон кој кратко трае. Додека да 
трепнеш, си се разбудил и се враќаш назад.

А летото, поради годишните одмори, е ре
зервирано за вакви посети на родниот крај. 
Многумина членови на македонските културни 
друштва, а и воопшто припадници на македон
ската дијаспора во Хрватска, летово се вратија 
во своите родни места, во татковината Македо
нија.

Во организирана посета отидоа и членови 
на македонските културни друштва од Риека и 
од Осиек. Со преплавени емоции, растреперени 
срца, многу прегратки и бројни фотографии – 
меморирани парчиња од своите животи. Мири
сот на зрелите овошки, полните тезги со разни 
видови на зеленчук, богатите и незаборавни вку
сови на јадења кои ги има само во Македонија 
остануваат мамка за повторно враќање. Кон ко
рените, онаму од каде што си откорнат.

И километри бројам далеку од дома. Токму 
како во горе цитираната песна на македонскиот 
пејач Лозано.

Милена Георгиевска
(m.georgievska@gmail.com)
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Актуелно

Актуелно   

Х рватскомакедон скиот 
Ме  ѓувладин мешовит од
бор за заштита на нацио

налните малцинства меѓу Хр
ватска и Македонија (ММО), 
воспоставен врз основа на Спо
годбата меѓу Хрватска и Маке
донија за заштита на правата 
на хрватското малцинство во 
Македонија и на македонското 
малцинство во Хрватска, потпи
шан на 13 октомври 2007 годи
на во Сплит, ја одржа својата 4. 
седница на 8 јули 2019 година во 
просториите на Средишната др
жавна канцеларија за Хрвати 
надвор од Хрватска во Загреб. 
Хрватската страна на ММО ја 
предводеше Звонко Милас, др
жавен секретар на Средишната 
државна канцеларија за Хрва
ти надвор од Хрватска, а маке
донската Едмонд Адеми, маке
донскиот владин министер без 
ресор, задолжен за дијаспора. 
Во хрватскиот дел на ММО во 
име на Заедницата на Македон
ците во РХ присуствуваше Томе 
Апостолоски.

На седницата се дискутира
ше за актуелните прашања за 
положбата и взаемната заш
тита на двете малцинства, а се 
анализираше и спроведувањето 
на препораките од ММО донесе
ни на претходната седница, одр
жана на 18 јуни 2018 година во 

Скопје. Во оваа прилика беше 
истакната важноста на актив
ното учество на претставниците 
на двете малцинства во работа
та на MMO. Заклучок беше дека 
со усвојувањето на квалитетни 
и реални препораки со цел по
натамошно развивање на парт
нерска и ефективна соработка, 
односите меѓу двете земји ќе 
се подигнат на уште повисоко 
ниво.

Подобрување на 
малцинските права

Звонко Милас истакна дека 
се гордее што македонското на
ционално малцинство со Уста
вот и Уставниот закон во Хр
ватска има загарантиран статус 
и високо ниво на малцински 
права.

„Задоволни сме што во из
минатата година во Македонија 
беа видливи позитивни случу
вања, кои се надеваме дека ќе 
продолжат и дека Македонија 
ќе го дефинира статусот на хр
ватското национално малцин
ство што е можно поскоро, во 
согласност со нашите добри и 
пријателски односи, како и пот
пишаната Спогодба меѓу двете 
земји“, посочи државниот се
кретар Милас.

Едмонд Адеми рече дека со 
обновената работа на ММО од 

минатата година се започнати 
процеси засновани на заклучо
ците и препораките од 3. седни
ца.

„Повторно е покренато из
давање на списанието Хрват
ски збор на Заедницата на Хр
ватите во Македонија. Во маке
донскиот парламент закажани 
се дискусии за Законот за праз
ници за малцинствата, меѓу кои 
е и предлогот 25 јуни да биде 
празник за хрватската заедни
ца во Македонија. Хрватскиот 
народ треба да добие статус на 
национално малцинство за вре
ме на процесот на започнување 
преговори со Европската унија, 
што се очекува да биде во ок
томври оваа година“, нагласи 
македонскиот министер Адеми 
во своето обраќање.

По усогласувањето на запи
сникот на хрватски и на маке
донски јазик, и негово потпишу
вање од претседателите Звонко 
Милас и Едмонд Адеми, истиот 
и двете страни ќе го достават до 
своите влади, што ќе претставу
ва важен инструмент за ната
мошно подобрување на полож
бата на националните малцин
ства и додатно ќе придонесе во 
севкупниот развој на соработ
ката меѓу двете земји.

Елизабета Петровска

Партнерска и ефективна соработка за 
малцинствата во Хрватска и во Македонија
На седницата се дискутираше за актуелните прашања за положбата и взаемната заштита на 
двете малцинства, а се анализираше и спроведувањето на препораките од ММО донесени на 

претходната седница, одржана на 18 јуни 2018 година во Скопје
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Aktualno

  Aktualno

Активност на Советот за нацио
налните малцинства на РХ во 

текот на летото

Ч леновите на Советот за 
националните малцин
ства на Република Хр

ватска во текот на летото со 
своето присуство одбележаа 
неколку настани. Во своите го
вори, обраќања и соопштенија 
даваа поддршка, честитаа, но и 
осудуваа.

Имено, од 23 до 26 август се 
одржани традиционалните „Ли
повљански средби 2019“, како 
една од најзначајните манифе
стации за зачувување на нацио
налниот и културниот идентитет 
на националните малцинства во 
Хрватска. Овој настан се пока
жа како вистински полигон за 
афирмирање на културното бо
гатство на малцинствата како 
дел од заедничката културна 
традиција, бидејќи „Липовљан
ските средби“ се одржуваат од 
1974 година со одредени пре
кини, а обновени се во 2010 го
дина.

Сензационализам на 
малцинствата

Она што годинава ги одбе
лежа средбите, покрај претста
вувањето на малцинствата на 
културен, спортски и кулинар
ски план, е и тркалезната маса 
на тема „Застапеност на мал
цинствата во јавните медиу
ми“. Како што посочи претсе
дателот на Советот, Алексан
дар Тол науер, малцинствата во 
Хрватска не можат да бидат 
задоволни од просторот што го 
добиваат во јавните медиуми, 
особено на ХРТ. Тој укажа на 
сериозно сфаќање на актуелна
та медиумска ситуација со мал
цинствата во РХ.

Особено внимание предиз
вика обраќањето на др Анто
нија Петричушиќ, професорка 
по социологија на Правниот 

факултет во Загреб и членка на 
Советодавниот одбор за следење 
на Рамковната конвенција за 
заштита на националните мал
цинства во Советот на Европа, 
која ја потенцираше штетноста 
од сензационалното известу
вање од одделни инциденти во 
кои се вклучени припадници на 
националните малцинства.

„Илинден 1903-2019“
Потоа, на 27 август во Парк 

шумата „Голубињак“ во Горски 
Котар беше одржана централ
ната манифестација „Илинден 
19032019“, каде што претстав
ник од Советот за националните 
малцинства на РХ беше Зорица 
Велиновска, која во име на Со
ветот до присутните гости и ор
ганизаторите ги пренесе честит
ките по повод овој голем праз
ник од македонската историја.

Велиновска повика Маке
донците во Хрватска да останат 
посветени на чувањето на пози
тивната општествена клима и 
со животот. „Да придонесуваме 
за заедништво, меѓусебно почи
тување и толеранција. Како заед 
ница имаме таква обврска. Тоа се 

одлики на Европа, но и на наши
те две пријателски држави“.

Осуда на нападот врз 
Срби

По инцидентите што се слу
чија на 21 август во Уздоље и во 
Ѓевреске каде што беа напад
нати и повредени припадници 
на српското национално мал
цинство во Хрватска, Советот 
за националните малцинства на 
РХ најостро ги осуди ваквите 
напади оценувајќи ги како ван
далски, неприфатливи и недо
пустливи.

„Со овој напад на омраза 
не се нападнати само поединци 
кои припаѓаат на српското на
ционално малцинство, туку це
локупната политика на Владата 
на РХ во градењето на си стем 
на заштита на малцинските 
права со што е обезбеден развој 
на културниот и националниот 
идентитет на малцинствата, а 
воедно и нивна интеграција во 
хрватското општество“, е наве
дено, меѓу другото, во соопште
нието на Советот.

М. Г.

Поддршка, честитки, критики, но 
и осуди
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Г ости на седницата беа Зори
ца Велиновска, членка на 

Советот за националните мал
цинства на РХ, Благоја Мирчев
ски, претседател на Советот на 
македонското национално мал
цинство за Град Загреб и Нико
ла Гроздановски, почесен дожи
вотен претседател на ЗМРХ. Во 
своето обраќање, Велиновска 
предложи заедничко планира
ње на позначајните програми 
за 2020 година, а ја поддржа и 
Мирчевски говорејќи дека чле
новите на Советот имаат жел
ба заеднички да учествуваат 
во програмите кои се битни за 

македонското национално мал
цинство во Хрватска. 

Претседателот на ЗМРХ, 
Илија Христодулов, изрази бла
годарност и спремност за секој 
вид на поддршка и соработка.

Во продолжението на сед
ницата, по усвоениот дневен ред 
се усвоија записникот од 9. сед
ница на УО на ЗМРХ и финан
сиските полугодишни извештаи 
на ЗМРХ за Советот за нацио
налните малцинства на РХ и за 
потребите на ЗМРХ, додека Фи
нансискиот план на приходи и 
расходи на ЗМРХ за 2019 годи
на, беше дополнет со податоци 
од полугодишниот извештај.

За подготовките и извршу
вањето на програмите до крајот 
на годината се договараше за 
„Илинден 19032019“, за „Денот 
на ЗМРХ“, кој ќе се одржи на 
26 октомври во Осиек, како и за 
останатите тековни програми 
и активности. Меѓу другото, се 
информираше и за одржаната 
4. седница во Загреб на хрват
скомакедонскиот Меѓувладин 
мешовит одбор за заштита на 
правата на хрватското малцин
ство во РМ и македонското во 
РХ, на која во името на ЗМРХ 
присуствуваше Томе Апостоло
ски.

Е. Петровска

В о присуство на го
лем број претстав

ници од политичкиот, 
културниот, јавниот и 
верскиот живот, дипло
матскиот кор и бројни 
Македонци, на 6 сеп
тември во Загреб, во 
организација на маке
донската амбасада во 
Хрватска, во палатата 
„Дверце“ беше одбеле
жан 8 Септември – Де
нот на државноста на 
Македонија.

За значењето на 
овој датум од македон
ската историја говоре
ше Назиф Џафери, вр

шител на работите во 
македонската амбасада 

во Загреб. Тој се освр
на и на посветеноста на 

земјата на демократ
ските принципи како 
ос нова на иднината, 
ми рот, стабилноста и 
еко номскиот напредок 
на државата.

Меѓу гостите беа и 
претседателот на Со
ветот за национални
те малцинства на РХ, 
Александар Толнауер 
и загрепскиот градона
чалник Милан Бандиќ, 
а во културноуметнич
ката програма настапи 
етно составот „Езерки 
и 7/8“.

М. Г.

„Денот на ЗМРХ“ годинава ќе се одржи во Осиек

Одбележан Денот на државноста на Македонија

Заедницата на Македонците во РХ на 20 јули 2019 година во Загреб ја одржа 10. редовна седница 
на Управниот одбор, на која беа опфатени досегашните и претстојните активности и програми
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П ретседателката на 
Македонското кул

турно друштво „Маке
донија“, Венка Џанко, 
прославата на одбеле
жувањето на овој за нас 
Македонците најголем 
државен празник кој се 
одржува веќе долги го
дини во просториите на 
Друштвото во Сплит, ја 
започна со говор во кој 
беше истакнато зна
чењето на овој ден. Во 
својата приказна за Ма
кедонија истакна дека 
се поминати 28 години 
од успешно спроведе
ниот референдум на кој 
македонските граѓани 
се изјаснија за само
стојна и суверена држа
ва и од тие причини овој 
празник ја означува су
вереноста, независноста 
и самостојноста на на
шата Македонија и на 
македонскиот народ.

По краткиот говор 
ги поздрави присутните 
и гостите, меѓу кои беше 
и Марина Протиќ, шеф 
на Кабинетот на Град 
Сплит, која во името на 
градот и на сплит скиот 
градоначалник Ан дро 
Кр  стуловиќ Опара, 
при  суствуваше на овој 
на  стан. На прославата 
при суствуваа и претсе
дателката на Советот 
на македонското на
цио нално малцинство 
за Град Сплит, проф. 
Ани ца Плазониќ, како 
и жупанискиот прет
ставник за македонско
то на ционално малцин
ство, Перо Груевски.

Пријатна 
атмосфера за 

дружење
На прославата, хо

рот на МКД „Маке

до   нија“ – Сплит се 
прет стави со неколку 
ма кедонски песни, а по
себно песната „За мно
гу години Македонци“ 
ги разгали душите и ги 
поттикна чувствата за 
припадност на многу
мина присутни тој ден. 
Дружењето беше неизо
ставен дел од прослава
та, песни, ора и веселба 
како и добро располо
жение помеѓу присут
ните направија пријат
на и весела атмосфера.

Оваа година, во 
про сториите на Дру
штвото беа и членови 

на Македонскиот кул
турен центар во Сплит 
и со задоволство може
ме да кажеме дека во 
просториите се осети 
по зитивна атмосфера 
во која доминираше 
чув ството на заедни
штво и сплотеност по
меѓу Македонците кои 
живеат во овој далма
тински град. Просла
вата беше во организа
ција на Советот на ма
кедонското национално 
малцинство за Град 
Сплит.

Марта Жаја

Ч леновите на МКД 
„Илинден“ и оваа 

година на 8 септември 
се собраа во своите про
стории да ја прослават 

28годишнината на ма
кедонската независност.

Свеченоста ја от во 
рија членовите на пе
јачката група на МКД 

„Илинден“ со извед ба 
на македонската хим
на. Потоа, на присутни
те гости им се обрати 
претседателот на Заед
ницата на Македонците 
во РХ, Илија Христоду
лов, како и потпретседа
телката на Друштвото, 
Ивона Дуноски Митев, 
заблагодарувајќи им се 
на гостите, а особено на 
основачите на Друштво
то, Владо Настески и 
Ми хаило Давчевски.

По емотивниот го
вор на Христодулов, 

Иво на Дуноски Митев 
ги прочита своите пре
красни стихови напи
шани за татковината 
Македонија, а хорот на 
МКД „Илинден“ ги от
пеа песните „Абер ми 
дојде“ и „Нешто ќе те 
пра шам бабо“.

Со тоа заврши слу
жбениот дел на свече
носта, а членовите про
должија со славење 
заедно со останатите 
го сти.

Г. К.

За многу години Македонци

Песни и стихови за Денот на македонската 
државност

Како и секоја година од осамостојувањето на 
нашата татковина, така и оваа, Македонците 
кои живеат во Сплит традиционално и во заед
ништво го прославија Денот на независноста – 

8 Септември



Разговор

Разговор

Rođen je u Skop
ju 1981. godine, 
os novnu i dio 

srednje glazbene škole 
završio je u Skopju, u 
klasi prof. Jane Penova, 
a srednju glazbenu ško
lu završio je u Zagrebu, 
u klasi prof. Xhevdeta 
Sahatxhije i diplomirao 
na Višoj glazbenoj školi 
„Franz Liszt“ u Weima
ru, Njemačka, u klasi 
prof. Jurgena Rosta.

Svoje obrazova
nje na stavlja na post
diplom skom studiju na 
Državnom glazbenom 
konzervatoriju u Solu
nu, Grčka, u klasi prof. 
Gerharda Reichenba
cha te je magistrirao u 
klasi prof. Costasa Cot
siolisa.

Pored brojnih soli
stičkih koncerata i reci
tala u Hrvatskoj, Srbiji, 
Sloveniji, Italiji, Grčkoj, 
Bugarskoj, Njemačkoj, 
SAD, Švedskoj, Kini i 
drugim zemljama, na
stupao je i kao solist s 
mnogim komornim or
kestrima te s Makedon
skom filharmonijom.

Predsjednik je Ud
ruge klasičnih gitarista 
Makedonije, dobitnik 
na grade Udruge glazbe
nih i baletnih pedagoga 
Makedonije za uspješan 
godišnji rad na područ
ju pedagogije, a između 
ostalog je i umjetnički 
ravnatelj međunarodnog 
festivala gitare „Tremo
lo“. Trenutno radi kao 
redovni profesor gitare 
na Fakultetu glazbenih 
umjetnosti u Skopju.

„Neka ti život bude lijep kao što je 
lijepa muzika!“

Darko Bageski je istaknuti makedonski gitarski solist koji nastupa širom svijeta već 20tak godina 
komunicirajući s publikom jedinstvenim jezikom – glazbom, prenoseći svoje emocije i nadahnuće do 
svakog slušaoca. Glazbeni kritičari, kao i publika, ocenjuju interpretaciju ovog gitariste kao posebno 

glazbeno iskustvo
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 Razgovor

Оduševljena 
publika

U predivnom, aku
stičnom ambijentu crkve 
„Sv. Jelene Križarice“ u 
Kastvu, 23. srpnja u sklo
pu 28. Kastavskog kul
turnog leta i ujedno 23. 
Festivala gitare, održan je 
koncert Darka Bageskog, 
poznatog makedonskog 
gitarista. Prisutni posje
titelji uživali su u izved
bama izuzetno nadah
nutog iz vođača kojem je 
ovo bio prvi susret s ka
stavskom publikom. Puni 
sat trajao je redovni dio 
programa tijekom kojeg 
je profesor Bageski izveo 
skladbe različitih autora 
(M. Giu lianija, J. K. Mert
za, D. Reisa), a ozračje 
je doseglo vrhunac pri 
iz  vedbi „Makedonske 
rap sodije“ Jovana Jovi
čića. Oduševljena publi
ka pozivala je izvođača 
dva puta na bis, a on ih 
je počastio improvizaci
jama poznatih makedon
skih pjesama: „Jovano, 
Jovanke“ i „Eleno kerko, 
Eleno“ nakon čega je bio 
na građen dugotrajnim 
plje skom oduševljene 
pu   blike.

Nakon uspješnog 
kon certa, kada su se 
emocije malo smirile, za
molila sam Darka Bage
skog za kratak razgovor. 

Zadovoljan i još uvjek 
pod dojmom ambijenta i 
oduševljene publike rado 
je pristao na razgovor.

Kada i na koji način je 
gi tara postala dio Vašeg 
života?

Roditelji su mi za 
prvi rođendan kupili 
klasičnu gitaru, a moj 
mi je djed, porijeklom iz 
Hrvatske, iz Karlovca, 
poklonio tri glazbene en
ciklopedije s posvetom: 
„Neka ti život bude lijep 
kao što je lijepa muzika“, 
i te su mi njegove riječi 
pomogle da se usmjerim 
prema glazbi iako sam u 
to vrijeme volio i sport i 
bio dobar sportaš. Pre
vladala je ljubav prema 

glazbi i klasičnoj gitari 
i krenuo sam u osnovnu 
glazbenu školu, a kasnije 
i nastavio svoje glazbeno 
školovanje koje mi je de
finiralo želju da budem 
solist i profesor, a ta mi 
se želja i ostvarila i evo 
sada živim svoj san.

Radujem se što 
sam na hrvatskoj 

sceni
Jeste li već imali k oncerte 
u ovom dijelu Hrvatske?

Ne, ovo mi je prvi 
put. Nastupao sam u Po
reču (prije nekih 56 go
dina), Splitu, Koprivnici, 
Omišu i još nekim gra
dovima.

Tko je glavni „krivac“ za 
ovaj koncert u Kastvu?

„Krivac“ je Zoran 
Maj storović kojeg sam 
upoznao preko zajednič
kog kolege Ante Radnića 
koji mi je rekao da je Zo
ran organizator ovog fe
stivala i preporučio me. 
Nisam već dugo svirao 
u Hrvatskoj i radujem se 
što sam ponovno na ovoj 
sceni. Vrlo sam zahvalan 
Zoranu što mi je ukazao 
povjerenje da budem po 
prvi put dio ovog festi
vala, omogućio da svi
ram u ovoj lijepoj crkvi i 
da boravim u ovom ma
lom primorskom gradu 
Kastvu gdje ću s obitelji 
uživati još neko vrijeme 
u ljetnom odmoru.

Nakon ovog koncerta 
kak vi su Vaši daljnji pla
novi?

Ovo mi je bio zadnji 
koncert ove koncertne 
sezone, ali se nadam da 
ću se slijedeće ljeto vra
titi na ovu scenu s novim 
programom. Druga kon
certna sezona počinje u 
listopadu, a gostujem i 
u SADu gdje imam par 
koncerata, a onda kreće 
slijedeća sezona.

Gordana Kvajo



Културни манифестаци

Голубињак

В о сенката на големите сто
летни борови во Парк шу
мата – Голубињак во Гор

ски Котар, на 27 јули, Македон
ците кои живеат во Хрватска го 
прославија својот најголем на
ционален празник Илинден. На 
главната прослава пристигнаа 
многумина Македонци со свои
те пријатели од сите делови на 
Република Хрватска.

По интонирањето на држав
ните химни, во името на орга
низаторот на прославата МКД 
„Илинден“ од Риека, а и во име
то на Заедницата на Македон
ците во РХ, на присутните им 
се обрати претседателот Илија 
Христодулов, како и потпретсе
дателка на Друштвото, Ивона 
Дуноски Митев.

Негување на 
традицијата, јазикот и 

обичаите
Посакувајќи добредојде на 

централната прослава која што 
традиционално се одржува по 
повод најголемиот национален 
празник на Македонија и ма
кедонскиот народ „ИЛИНДЕН 
19032019“, таа ги поздрави го
стите меѓу кои беа и Зорица Ве
линовска, членка на Советот за 
националните малцинства на 
РХ, Костадинка Велковска, во 
името на градоначалникот на 
Град Загреб, Тони Штимац, на

чалник на општина Локве, др 
Никола Коле Гроздановски, 
првиот и почесен претседател 
на ЗМРХ, Михаило Давчевски, 
првиот и почесен претседател 
на МКД „Илинден“ од Риека, 
членовите и пријателите на ма
кедонските културни друштва 
од Риека, Пула, Загреб, Осиек, 
Задар, Сплит и сите други прав
ни субјекти и организации на 
македонското национално мал
цинство во РХ, а особено Маке
донската православна црква и 
нејзините црковни општини во 
РХ, претставниците на верските 
заедници и останатите нацио
нални малцинства, јавните ме
диуми, здруженија на граѓани.

Ивона Дуноски Митев ја на
гласи важноста на негувањето 
на традицијата, јазикот и оби
чаите на македонскиот народ, а 
во своето обраќање посочи:

„Илинден и Крушевската 
Република на светот гласно и до
стоинствено му го предочи своето 
постоење, идентитет и непокор. 
Се крена македонскиот народ 
против петвековното Османли
ско ропство и со сопствена борба 
и жртви ги избори слободата, ид
нината, среќата и радоста за себе 
и за идните генерации.

Прва република на 
Балканот

Првата република на Бал
канот со својот Манифест, јасно 

покажа дека не војува против 
никого, ништо не мрази и нико
му ништо не зема, туку го сака 
основното човеково цивилно 
право да има сопствен, слободен 
и среќен живот. Илинден, како и 
Македонија, е именка со која се 
именуваме и препознаваме сите 
ние. Тие настани се содржи
на на македонското постоење, 
реал ност на нашите копнежи и 
соништа кои нѐ разгласија на 
сите страни во светот. Во живо
тот нема случајности. Древната 
мудрост вели дека еднаш посеа
ното семе постојано дава нови 
плодови и резултати.

Во таа Илинденска 1903 
година се појави македонската 
библиска книга „За македонц
ките работи“ на Крсте Петков 
Мисирков. Во неа, во петтото 
поглавје строго и видно е дефи
ниран и осмислен македонскиот 
литературен јазик, а тој, како 
што подоцна ќе рече знамени
тиот Блаже Конески, е нашата 
татковина. Јазикот се сака и се 
брани како што се сакаат тат
ковината и својот народ. Едно
ставно, татковината ја имаме сѐ 
додека го имаме својот јазик. На 
тој јазик во 1939 година, во пре
красниот Самобор, близу Загреб, 
светлината на денот ја виде сти
хозбирката „Бели мугри“ на 
втемелувачот на современата 
македонска книжевност, Кочо 
Рацин. Не е нималку случајно 

Илинден во Голубињак
Секој народ со ум и срце ја испишува сопствената библиска книга. Во неа се содржани тради
цијата и континуитетот, како и неговите корени и потомствата. Има поглавја кои се запишани со 
големи златни букви. Во нашето македонствување, најголемо поглавје е епопејата за Илинден и 

Крушевската Република
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 Kulturne manifestacije

што за сите нив, многу и со брат
ска љубов и почит пишуваат хр
ватските весници и списанија.

Богатството на 
македонско-хрватските 

врски
Тие се само дел од богат

ството на многувековните ма
кедонскохрватски врски. Да 
се потсетиме дека за нашата 
втора татковина нѐ врзуваат не 
само словенството како генети
ка, туку и глаголицата, поточно 
писмото и јазикот со кои сесло
венските просветители св. Ки
рил и Методиј во 9. век ги вклу
чија словенските народи рамно
правно во големото семејство на 
културните народи на Европа.

Денеска го одбележуваме 
нашиот Илинден и горди сме 
на Крушевската Република. А 
така е, затоа што тие се општо 
човечки и цивилизациски при
добивки кои и денеска се наша 
легитимација во светот. Многу 
генерации пораснаа и се возви
шија под Илинденското знаме 
и аманетите на нашите големи 
предци. Нивните идеи и идеали 
ние ги носиме во нашите срца. 
Тие се постојано со нас.

Затоа и радоста е поголема 
што и денес нѐ собраа во толку 
голем број за да го одбележиме 
нашиот Илинден како мисла и 
смисла на нашето постоење и 
македонствување, горди што 
во себе имаме срце кое може 
да го собере целиот свет и како 

вредна амајлија да го носи и 
разгласува низ целиот свет на
шето постоење, добрина и љу
бов, пријателство и разбирање, 
идентитет и непокор.

Нека ни живее и нашата 
„домовина“ Република Хрват
ска која подеднакво ја носиме 
во нашите срца. Во тој тон и од 
ова место и од сите нас, нека е 
честит празникот, Денот на по
бедата, Денот на домовинската 
благодарност и Денот на хрват
ските бранители, 5. август.“

Веселите ритами на 7/8 
тактови

По изразената благодар
ност на домаќините, претстав
ниците на Општина „Локве“ и 
на вработените во паркот „Го
лубињак“, ЗМРХ упати благо
дарност и до високите покро
вители на оваа манифестација 
– претседателката на Република 
Хрватска, Колинда ГрабарКи
таровиќ, Советот за национал
ните малцинства на Република 
Хрватска, Приморскогоран
ската жупанија, Градот Риека 
и Општината Локве, како и до 
Советот на македонското на
ционално малцинство за Град 
Загреб и „Алкалоид“ – Загреб, 
за несебичната помош за реали
зација на оваа манифестација.

Честитки беа упатени и до 
сите Илии, Илини, Илинки кои 
славеа именден.

Потоа, во името на Советот 
за националните малцинства во 
РХ, со неколку зборови се об

рати Зорица Велиновска, која 
рече дека сме особено благодар
ни на правата и слободите кои 
ги имаме како национално мал
цинство во РХ. „Горди сме на 
високиот стандард на Хрватска 
во промовирањето и заштитата 
на човековите права, почиту
вањето на етничкиот, културни
от, јазич ниот и верскиот иден
титет. Токму поради тоа нам ни 
преостанува достоинствено да 
ги уживаме правата и слобо
дите кои ни се на располагање. 
Како заедница имаме исклучи
телна поддршка, не само затоа 
што тоа се одлики на Европа, 
туку затоа што тоа е продол
жување на духот и соработката 
на нашите пријателски земји 
Хрватска и Македонија, а тоа е 
во интерес на нашата положба 
како малцинство“.

До присутните се обратија и 
началникот на Општина Локве, 
Тони Штимац, во името на КД 
„Локварка“ д.о.о., Ивица Гржа
ниќ, а во името на градоначал
никот на Загреб, Костадинка 
Велковска.

Потоа на сцената наста
пи групата Балканика бенд од 
Крањ, кои неуморно со својот 
репертоар на најубавите маке
донски песни и ора ги станаа на 
нозе разиграните Македонци и 
нивните пријатели. Музиката 
запре само на момент, додека се 
подели традиционалниот грав, а 
потоа продолжија веселите ри
тами на 7/8 тактови.

Гордана Квајо



Културни манифестации  

Пула

Х рватскомакедон ски те 
кул турни врски постојат 
со векови и секогаш не

миновно е да се зборува за 
нив. Така беше и на 13 јули на 
трибината во просториите на 
Друштвото во Пула. По по
здрав ните зборови на претседа
телот Тодор Брдарски, трибина
та ја отвори поетесата Милена 
Златеска со наградената песна 
(прво место во Србија) Вечен 
пат, со што се покажува кул
турната врска на македонски
от народ со целиот свет, за што 
кратко зборуваше авторката. 
Потоа следеа музичките ноти 
изведени на виолината на Среч
ко Савретиќ.

Културните врски низ 
филмската уметност

За Седмата уметност под 
ѕвездите некогаш и денеска збо
руваше драматургот Маја Грегл. 
Во овој контекст беше спомнат 
66. Филмски фестивал во Пула, 
(1321 јули) каде публиката сле
деше уште еден голем настан на 
филмската уметност под ѕвез
деното небо во Пулската арена, 
една од најубавите бини на отво
рено, на кој и Македонија имаше 
свои претставници.

Маја Грегл, и самата учес
ничка на Фестивалот како ре
жисерка на филмот „Мој дида 
пао је с Марса“, на трибината 
истакна дека низ многубројните 
настани и дополнителните про
грами, филмските автори имаат 
прилика да претстават свои ре
центни дела. Трибината за кул
турните врски низ филмската 
уметност на Хрватска и Маке
донија, посебно ја нагласи важ
носта на соработката на двете 
земји меѓу филмските профе
сио налци.

 Секоја година за време 
на Пулскиот фестивал имаме 
прилика да видиме и еден маке
донски филм во конкуренција 
за награда која се претставува 
во категорија на малцинска
та копродукција. Оваа година 
стручната селекција го одбра 
на словот „Господ постои, име
то ѝ е Петрунија“ во режија на 
Тео на Стругар Митевска, посо
чи Грегл.

Ослободување на 
Скопје

Таа натаму, додаде дека 
Хр ватска забележува стаби
лен напредок во копродукција
та на овој простор зајакната 
со буџетската поддршка која 

може да ги поддржи режисер
ските замисли и продукцијата 
за финанси скиот план да оста
не во зададените граници. Ав
торите и продуцентите можат 
да се натпреваруваат во катего
рија на долгометражни и крат
кометражни играни филмови, 
дебитантски долгометражни и 
играни филмови, филмови во 
потпродукциски фази, како и 
во категорија на документарни, 
експериментални и анимирани 
филмови.

Што се однесува до култур
ната филмска поврзаност на 
двете држави, Маја Грегл го ис
такна примерот на македонско
хрватскофинската копродук
ција Ослободување на Скопје, 
долгометражен игран филм во 
режија на Раде и Данило Шер
беџија, кој беше избран за маке
донски кандидат за 89. награда 
Оскар на Американската ака
демија за филмска уметност во 
категоријата за најдобар филм 
на странски јазик пред две годи
ни. Базиран на познатата драма 
на Душан Јовановиќ, филмот 
е историска драма сместена во 
Втората светска војна, виде
на со очите на десетгодишното 
момче Зоран. Филмот имаше 
премиера и на Пулскиот фим
ски фестивал, а покрај редовна
та кинодистрибуција во Хрват
ска и во Финска, филмот имаше 
и македонска премиера.

Следење на светската 
филмска уметност
На трибината беше посо

чено и дека националната про
грама за поттикнување на ау
диовизуелното творештво ја 
пот  тикнува и земјата партнер, 
како на пример, соработката 
со македонските филмски ра
ботници. Но, и помеѓу проду
центите и авторите е присутен 

Седмата уметност под ѕвездите
Македонското културно друштво на Истарската жупанија „Св. Кирил и Методиј“ од Пула во ор
ганизација со Заедницата на Македонците во Република Хрватска, на 13 јули на публиката ѝ ја 
прикажаа долгогодишната врска на Македонија и Хрватска преку Филмскиот фестивал во Пула и 

одржаната трибина на тема „Седмата уметност под ѕвездите“
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В о Грожњан во 
Ис тарската жу
па  нија од 17 јули 

се одржа Меѓународ
на драмска колонија 
на која учество зедоа 
драмски уметници од 
Македонија и од Хр
ватска. Настанот е во 
организација на Хрват
скиот центар ИТИ во 
соработка со Македон
скиот центар на ИТИ, 
Академијата за драм
ски уметници во Загреб 
и Хрватско музичката 
младина. Меѓународна
та драмска колонија Од 
текст до претстава 
континуирано се одр
жува од 1999 година, а 
претседателка на Хр
ватскиот центар ИТИ е 
Жељка Турчиновиќ.

Оваа година беше 
одржана јубилејната 
20. Меѓународна драм
ска колонија, чија про

грама беше конципира
на како лабораториски 
пристап на работа на 
кратки форми на совре
мен македонски и хр
ватски драмски текст.

Авторка на ма
ке  донскиот драмски 
текст Кажи „Вориос“ 
и влези е Ирма Баше
ска Ристовска, а него

вото концертно читање 
го режираше хрват
ската режисерка Оља 
Лозица. Хрватскиот 
драмски текст Тунели 
го напишаа младите 
драматурзи Нина Бај
сиќ и Вид Хрибар, а 
режијата за концертно 
пишување ја потпишу
ва македонската режи

серка од младата гене
рација Драгана Гунин. 
Во работата, исто така, 
учествуваат студенти 
на прва година од риеч
ката академија за глу
ма, како и дипломира
ни актери од осиечката 
академија.

Концертното чита
ње на драмските тек
стови беше одржано на 
6 јули во прекрасниот 
грожњански амбиент.

Во рамките на 
Грож њанското музич
ко лето, од 1828 ав
густ се одржа и Летна 
пијанистичка школа, 
а предавачи на семина
рот за музика за пијано 
беа македонскиот пија
нист Симон Трпчевски 
и хрватските пијанист
ки Катарина Крпан и 
Иванка Кодриќ.

М.З.

континуи тет и следење на ре
центни настани и контексти на 
европските и светските момен
ти во филмската уметност, а со 
тоа се преплетуваат допирните 
културни точки во регионот.

Хрватскомакедонските 
вр ски се гледаат и во соработ
ката на луѓето кои учествуваа 
на трибината. Програмата про

должи со македонска и хрват
ска музика и дружење на двата 
народа, Македонци и Хрвати, со 
гостите на другите малцинства.

Покровители на култур
ниот настан беа Советот за на
ционалните малцинства на Ре
публика Хрватска, Истарската 
жупанија и Град Пула.

Михаела Златеска

Од текст до претстава на драмска 
колонија во Грожњан



Aktualno

Актуелно

П окрај научната т рибина, 
на манифестацијата бе
ше одржана промоција на 

книгата Небеска тишина во Ох
рид, а беа застапени и книжевни 
читања и доделување на награ
ди. Постхумно беше доделена и 
Златна благодарница на Владо 
Малески за уметничкиот влог во 
создавањето на химната на Ма
кедонија Денес над Македонија 
се раѓа, ново сонце на слободата 
и за неговиот придонес во гра
дењето на слободна Македонија.

Негување на 
идентитетот

Улогата на Македонски 
глас, како медиум кој има ис
ториска вредност во архиви
рањето на материјали, хроно
лошки податоци и информации, 
како најверодостоен меритум 
на активноста на македонската 
дијаспора во Хрватска и нејзи
ните стремежи во зачувувањето 
на културата, македонскиот ја
зик и националниот идентитет, 
беше застапена на научната и 
стручна работилница што се 

одржа на 5 јули 
2019 година во 
Спомен домот 
на браќата Ми
ладиновци во 
Струга. Беа из

несени реферати на тема Придо-
несот на списанијата во развојот 
на современата македонска лите-
ратура, култура и уметност: 75 
години од ослободувањето, кои се 
објавени во посебен Зборник.

Во тој историографско кул
турен преглед на списанијата на 
Македонците што излегувале во 
минатото, но излегуваат и денес 
во различни културни центри 
надвор од Македонија со цел 
поширока афирмација на ма
кедонскиот јазик и на македон
скиот национален и културен 
идентитет, заедно со неколку 
други списанија и весници, се 
најде и списанието на Заедни
цата на Македонците во Репу
блика Хрватска.

Главната уредничка на Ма
кедонски глас, Милена Геор
гиевска, во својата поздравна 
порака што ја упати до присут
ните посакувајќи им успешна и 
плодоносна работа на оваа зна
чајна научна и стручна трибина, 
посебно се задржа на повеќеде
цениското залагање на Маке
донците во Хрватска за негу
вање на сопствениот идентитет. 
Делови од рефератот ги прене
суваме до пошироката јавност и 
тоа во две продолженија.

Култура
„Имајќи ја во предвид по

веќеслојната структура на оваа 
научна тема, пред сѐ поради 
ограничениот простор, ќе се за

држиме на неколку констата
ции и забелешки кои директно 
кореспондираат со клучните то
чки на корелацијата воспоста
вена меѓу Македонски глас и 
широкиот круг на читатели и 
соработници. Секако, оваа ко
релација ја збогатува маке
донската јавност во матичната 
држава и стручните кругови 
засегнати како дел на македон
ската државност и држава“, на
пиша Георгиевска.

Таа натаму се посвети на 
конкретните форми низ кои со 
децении успешно се одржуваат, 
негуваат и чуваат македонската 
култура, јазик, историски вред
ности, како и самиот национа
лен наратив.

Овие четири сегменти по
себно се обработени.

Во рамките на сегментот 
култура, досегашното искуство 
на редакциите на Македонски 
глас покажа дека списанието со 
голем успех ја остварува клучна
та димензија која му е наменета, 
а тоа е архивирање и маркирање 
на редица настани кои се случу
ваа и перманентно се случуваат 
низ ангажманот и активноста 
на Заедницата на Македонците 
во Република Хрватска и кои се 
артикулирани со дејноста на ма
кедонските претставници кои се 
вклучени во локалните и регио
налните тела и институции на 
хрватската држава.

Редно е да спомнеме дека 
посебно внимание се посветува 
на самиот модалитет и формат 
на културните настани со желба 
и интенција да не се сведуваат 
само на церемонијални случу
вања, туку да задржат актуелни 

„Македонски глас“ огледало на 
Македонците во Хрватска (1 дел)

Списанието на Заедницата на Македонците во 
Република Хрватска беше застапено на науч
ната трибина во Струга, во рамките на 10го
дишнината од работата на Културниот центар 
„Бран“, ревијата за книжевност „Бранувања“ и 
манифестацијата „Струшки книжевни средби“

Од промоцијата на книгата „Небеска тишина“
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 Aktualno

Aktualno 15

вибрации од клучните 
настани во Македонија 
и дијаспората во Хр
ватска што се вклопу
ваат во модерниот им
ператив на оваа чувст
вителна проблематика 
– културата.

Тука, пред сѐ, ми
слиме на досега презен
тираното и промови
ра но македонско кул
турно богатство во 
Хрватска познато како 
Денови на македонска
та култура, посебно 
осмислена манифеста
ција што се одржува во 
Загреб, Риека, Сплит, 
Осиек, Задар и Пула, 
односно онаму каде Ма
кедонците се организи
рани и дејствуваат пре
ку нивните културни 
друштва. Овие настани 
со својата вредна и бо
гата агенда целосно го 

покриваат годишниот 
календар, а во јавноста 
и во хрватските медиу
ми добро се примени 
и препознаени во што 
посебен импулс дава 
токму Македонски глас 
со своите благовремени 
најави и мошне реални 
осврти и дистрибуира
ни информации.

 Јазик
Што се однесува до 

јазикот, мораме да спо
мнеме дека некои поно
ви мислења во круго
вите на македонската 
дијаспора, сосема екс
плицитно покажаа дека 
улогата на Македонски 
глас во одржувањето, 
негувањето и практи
кувањето на македон
скиот јазик е директно 
подржана и охрабрена 
со разновидните содр

жини, прикази и ана
лизи, јазични и грама
тички совети, како и со 
користењето на извор
ни македонски зборови 
и фрази.

Секако дека посеб
на валенција на оваа 
материја врзана за ма
кедонскиот јазик дава 
актуелниот, па да ка
жеме со гордост, и про
чуениот Лекторат на 
ма кедонски јазик при 
Уни верзитетот во Рие
ка, во моментот најго
лемиот македонистички 
центар во светот. За не
говото име се врзуваат 
несебичниот ангажман 
и придонес на проф. др 
Горан Калоѓера, маке
донски почесен конзул 
во Риека, па проф. др 
Васил Тоциновски, не
говата наследничка 
проф. Ана Азеска и ак
туелната лекторка Би
ља на Стојановска.

И покрај повреме
ни тековни проблеми, 
овој Лекторат се по
кажа и наметна како 
вистински бастион на 
македонскиот јазик и 
култура. Впрочем, тоа 
е евидентно и го дока
жуваат генерации и ге
нерации студенти кои 
се афирмираа како 
вистински амбасадори 
на македонскиот јазик. 
Се разбира, сѐ што е 
поврзано со овој Лек
торат и што е во дија
пазонот на неговото 

дејствување целосно е 
забележано, архивира
но, евидентирано и 
хронолошки селекти
рано на страниците на 
Ма кедонски глас.

Посебно радува 
фактот што е особено 
развиена соработката 
на Лекторатот, од една 
страна, и македонско
то културно друштво 
„Илинден“ од Риека, 
од друга страна, како и 
фактот дека почитува
ниот професор Калоѓе
ра со години успешно ја 
врши функцијата поче
сен македонски конзул.

И конечно, во овој 
тематски блок врзан за 
македонскиот јазик, не 
можеме а да не го спом
неме целиот синџир на 
училишта каде што се 
изу чуваат македон скиот 
јазик и култура на ниво 
на основно и средно об
разование, секако со 
по мош на Хрватската 
влада и модерните нор
мативни решенија кои 
им се нудат и кои ус
пешно ги консуми раат 
малцинствата во Хрват
ска. Вакви училишта 
има во Загреб, Сплит, 
Пула, Рие ка и Осиек. 
Ма кедонскиот јазик и 
култура како изборен 
предмет по моделот Ц 
(оценката влегува во 
сви детелството на уче
ни кот), во Хрватска се 
изу чува веќе 13 години.

М. Г.

Проф. др Горан Калоѓера, македонски почесен 
конзул во Риека

Лекторатот во Риека – вистински бастион на 
македонскиот јазик и култура

Промоција на книгата „Сјајот на скршениот 
кристал“ од Елизабета Петровска во Загреб
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П о долгата непреспиена 
ноќ на пат кон Македо
нија, исполнета со пе сни 

и смеа, Попова Шапка беше пр
вата дестинација, каде Илин
денци се испратија со плани
нарите на ПД „Тухобиќ“, со кои 
заедно патуваа. Тие имаа за цел 
да ги освојат врвовите на Шар 
Планина, а Илинденци продол
жија по својот пат.

По пристигнувањето во ма
кедонската метропола, следу
ваше запознавање со Скопје 
и посета на знаменитостите, 
како што се Старата железни
чка станица, Спомен куќата на 
Мајка Тереза, како и голем број 
споменици изградени во поно
во време. Неизоставен дел беше 
и прошетката низ Камениот 
мост и Старата скопска чар

шија каде е сместена црквата 
св. Спас во која се наоѓа гробот 
на Гоце Делчев. Тука Илинден
ци спонтано ја испеаја песната 
„Абер ми дојде од Солуна гра
да“, посветена на Гоце и со тоа 
му одадоа почит на големиот 
револуционер. Многуте туристи 
беа одушевени од чинот.

Потоа беше реали
зирана посета на Аген
цијата за иселеништво. 
Директорот Н икола 
Шал варинов одржа ра
ботен состанок со прет
ставниците на МКД 
„Илинден“, запознава
јќи ги со работата на 
Агенцијата, со сите 
реа  лизирани, но и идни 
проекти. Илинденци се 
заблагодарија на прие
мот и нагласија дека се 
почестени и задоволни 

што имаа прилика да 
ја посетат земјата на 
своите предци и да ги 
запознаат нејзините 
уба вини. Директорот 
Ша л варинов истакна 
дека Агенцијата е секо
гаш отворена за сора
ботка со иселеничките 
организации кои се за
лагаат за промоција на 
македонската историја, 
традиција, култура и 
јазик.

По посетата на 
Ско пје, на патот за Ра
довиш групата застана 
да го посети археолош
кото наоѓалиште Сто
би, во централниот дел 
на Македонија.

Воодушевени од 
раз гледувањето на ар
хеолошкиот локалитет, 
на високите 38 степе
ни групата го продол
жи своето патување до 
Радовиш, поточно, до 
манастирот „Св. Геор
ги Ораовица“ каде се 
сместија во ладовината 
во подножјето на пла
нината Плачковица.

Убаво уредениот 
ма настир, опкружен со 
бујна вегетација, цве
ќиња, огромни ореви и 
извори на вода, ги ок
репи патниците, а до

маќините ги дочекаа 
со по една топла радо
вишка пастрмајлија.

По краткото зак
репнување и разгледу
вањето на манастирот, 
групата се упати во До
мот на културата „Ацо 
Караманов“, каде беше 
дочекана од фолклор
ниот ансамбл „Китка“ 
од Радовиш, кој беше 
коорганизатор за пре
стојот и настапот во Ра
довиш.

По големиот вече
рен концерт кој Илин
денци го подготвија за 
радовишани, исполнет 
со македонски тради
ционални песни, задо
волни и изморени ја 
завршија ноќта во ма
настирот во кој беа 
сместени.

„По патеката на своите предци“
После многу години од основањето на МКД „Илинден“ од Риека, видно возбудени и во големо 
исчекување, членовите на Друштвото со своите пријатели, на 19 јуни се упатија кон Македонија. 
Целта на оваа турнеjа беше запознавање со убавините на Македонија, со богатата историја, тра

дицијата и обичаите на луѓето низ разните краишта

Посета на Aгенцијата за иселеништво

Стоби, Радовиш, Ораовица
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Струмица, Крушево, Демир Хисар

Битола, Охрид

„Св. Богородица 
Елеуса (Милостива)“ 
или Вељушки мана
стир се наоѓа во селото 
Вељуса, 7 км западно од 
Струмица и е посветен 
на Пресвета Богороди
ца.

Според изворно бо
гатата историска до
кументација зачувана 
за овој манастир, оваа 
црква го зазема едно од 
најзначајните места во 
црковната и културна
та историја на Македо
нија.

По ра згледувањето 
на манастирот во Вељу  

са, следно место за по
сета беше градот Стру 

мица па по кратката 
прошетка се упатија 
кон гратчето Круше
во. Тоа е највисокиот 
град во Македонија и 
на Балканот, на 1350 
м н.в., кој наликува на 
гнездо постелено во па
зувите на Бушава пла
нина. Тука, членовите 
на МКД „Илинден“ од 
Риека го посетија гро
бот и спомен куќата на 
Тоше Проески, палејќи 
му свеќа и оддавајќи му 
почит. Го посетија и спо
меникот Мечкин камен.

Следниот ден, воедно и по
следен од посетата во Македо
нија, групата пиеше кафе на Ши
рок сокак во Битола, а потоа па
тот го продолжија кон бисерот на 
Македонија, Охридското Езеро и 
Свети Наум, каде се запо знаа со 
многу интересни детали од ма
кедонската историја. Тој ден се 
прослави и осмиот роденден на 
Леона Бојиќ една од најмладите 
членки на МКД „Илинден“.

Во Охрид членовите на 
МКД „Илинден“ имаа настап 
пред споменикот на браќата 
св. Кирил и Методиј, каде пред 
многубројната публика изве
доа неколку песни од нивниот 

репертоар. Пред почетокот на 
настапот, гостите од Хрватска 
ги поздрави претседателката на 
Советот на општината Охрид, 
Живка Ангелоска.

– Со оваа посета на Охрид, 
уште еднаш ја потврдувате ва
шата основна определба која се 
состои во чување на национал
ниот идентитет и ентитет, не

гување на јазикот, фолклорот, 
пишаниот збор, културните и 
природните богатства на Ма
кедонија, историските факти и 
вистината, како и одржување 
на тесни контакти со матичната 
држава и соработка со нејзини
те институции, рече Ангелоска.

Следното утро тргнаа назад, 
нема да речам – дома, бидејќи 
домот е таму каде ти е срцето, 
а дел од своето срце сите оста
вија во Македонија. Неизмерно 
им благодарат на Приморско
горанската жупанија и на Град 
Риека кои, покривајќи дел од 
средствата, им го овозможија 
ова незаборавно патување.

Гордана Квајо
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Изложби  Izložbe

„Ј ас сум мома охриѓанка, 
измамена од љубов...“ – 
се зборови на песната 

со која Гордана Квајо со своите 
Илин денци ја започна прекрас
ната вечер исполнета со емоции 
и песни. Својата прва самостој
на изложба на фотографии во 
Македонија, одржана на 21 јуни 
во галеријата „КОРА“ во Ско
пје, ја посвети на своите маке
донски корени, на својата мајка 
охриѓанка.

После неколкуте отпеани 
песни во изведба на членовите 
на МКД „Илинден“, на многу
бројната публика ѝ се обрати 
Виолета Калиќ, дипломиран ис
торичар на уметност. „Гордана 
Квајо со својата фотографијата 
нѐ води низ предели познати и 
непознати, низ средби, ликови и 
низ цела една плејада на лично
сти низ дијалог и монолог знаен 
и незнаен, чуен и нечуен, а сите 
едновремено добиваат едно оп
ределено значење кое иницира 
размислување во оној внатре
шен дијалог, кој пак нѐ навраќа 
едноставно на соочување со жи
вотот, со сцената на која се ви
доизменуваат протагонистите, 
секвенците, сегментите, светла
та и мизансцената, а најпосле 
како и на почетокот останува
ме соочени свесно или несвесно 
самите со себе, обидувајќи се 
најмногу да ја одгатнеме ениг

мата во себе, како и ениг мата 
на просторот и времето во кое 
феномените на животот и на 
осознавањето на животот се 
случуваат.“

Вечер со многу емоции, 
солзи и носталгија
Видно возбудена и среќна, 

авторката Гордана Квајо, пред 
сѐ, се заблагодари на Калиќ која 
беше иницијатор на изложбата, 
и на сите останати од Домот на 
култура Кочо Рацин кои учес
твуваа во реализацијата на на
станот. Потоа се заблагодари на 
своите Илинденци кои ова пату
вање го започнаа со настап ток
му на отворањето на нејзината 
изложба. Авторката се заблаго
дари и на нејзиното семејство, 
пријателите и на сите останати 

присутни со едно големо „Бла
годарам“.

Во вториот дел од програма
та, со своите прекрасни стихови 
се претстави македонската пое
теса Виолета Сековска, драга 
пријателка на авторката Квајо.

На крајот, пред музичка
та група на МКД „Илинден“ да 
ги отпее своите песни со што 
заврши службениот дел на ве
черта, Гордана Квајо емотивно 
ги прочита прекрасните стихо
ви на својата пријателка Ивона 
Дуноски Митев – „Во Македо
нија“.

Тоа беше вечер за паметење 
исполнета и преплетена со мно
гу емоции, солзи, носталгија, 
смеа и радост кај сите присут
ни.

Г. К.

„Човек во просторот“
„Ова за мене е многу повеќе од обична изложба. Ова за мене е враќање кон моите корени.“ 

(Гордана Квајо)
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Македонија  Makedonija

Д а се види родната Македо
нија е непроценливо, па 
ни дванаесет часа пату

вање со автобус до Охрид не е 
проблем, кога се знае дека след
ното утро ќе биде „со поглед“ на 
стариот град и прекрасното Ох
ридско Езеро.

Оваа година, членовите на 
фолклорната секција „Танец“ 
на МКД „Браќа Миладиновци“ 
од Осиек се претставија и во Ох
рид и во Струга, на културната 
манифестација – меѓународниот 
фолклорен фестивал „Охрид
ско сонце“ што се одржува во 
двата града на Охридското Езе
ро и го промовира фолклорот и 

богатството на различните тра
диции на земјите од регионот и 
пошироко.

„Тресеница“ и 
„Кумановско поле“
Оваа година, помеѓу други

те, на Фестивалот учество зедоа 
културноуметнички друштва 
од Албанија, Бугарија, Босна и 
Херцеговина, Полска, Турци
ја, Хрватска и други држави. 
МКД „Браќа Миладиновци“ се 
претстави со кореографиите на 
водителката на секцијата „Та
нец“, Мирта Гало, „Тресеница“ 

и „Кумановско поле“, и доби го
леми аплаузи од публиката.

Покрај настапите, во перио
дот од 11 до 15 јули, Друштвото 
учествуваше и на двете ревии на 
фолклорот и носиите, но тоа беше 
само дел од нивната програма во 
Македонија. Имено, членовите 
на „Танец“ го посетија и стариот 
манастир во Калишта, манасти
рот и црквата на св. Наум, а оти
доа и во Кавадарци, во винарија
та „Тиквеш“, кадешто можеа да 
дегустираат македонски вина и 
да научат за традицијата на ви
нарството во Македонија од 1885 
година до денес.

 Јулијана Тешија

На гости – дома
За членовите на МКД „Браќа Миладиновци“ од Осиек важни се сите манифестации кои Друштво
то ги организира во текот на годината, но најважна е сепак оваа – кога на лето, во јули, можат 

да отидат во Македонија
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Н ова наставна програма 
по македонски јазик и 
културно наследство, из

давање на учебници и прирач
ници за изучување на мајчиниот 
јазик во дијаспората, донација 
на лектири и друга литература 
за деца, се само дел од заклучо
ците на Форумот на наставници 
од дијаспората што се одржа во 
Охрид.

Некои од неговите основни 
цели беа размена на искуства 
за начинот на реализација на 
наставата во дијаспората, неј
зино подобрување, потребите на 
наставниците и заедничко из
наоѓање идеи за промоција на 
македонската култура, јазик и 
традиција.

Предности и 
недостатоци

Форумот го водеа директо
рот на Агенцијата, Никола Шал
варинов, како раководител на 
одделението за култура, Дора 
Ангелова од Министерството за 
образование и наука и советни

ци од Бирото за развој на обра
зованието. Програмата опфати 
и обука за современи техники 
и пристапи во образованието на 
наставниците, на тема Плани
рање и реализација на настава
та по мајчин јазик и македон
ското културно наследство 
за образование на децата од 
дија спората. На Форумот уче
ствуваа 12 наставници од дија
спората (Германија, Австралија, 
Србија, Швајцарија, Данска...), 
меѓу кои беше и Деспина Бел
човска Велинска од Хрватска. 

Тие ги излагаа позитивните 
страни, како и недостатоците и 
тешкотиите со кои се соочуваат 
во својата воспитнообразовна 
работа.

 Вакви средби се повеќе од 
потребни за нас наставниците 
и секако дека треба континуи
рано да се организираат. Тоа е 
вистинска можност да размени
ме искуства и да видиме со ко
легите во другите држави како 
и на кој начин тие ја организи
раат и реализираат наставата, 
па можеме да направиме ком
парација. Исто така, слушнавме 
како и ние можеме да ја подо
бриме својата работа како би 
ги оствариле своите цели што 
подобро, ни рече наставничката 
Деспина Белчовска Велинска 
по одржувањето на Форумот.

Обука
Првиот ден од овој собир на 

наставниците беше резервиран 
за излагањата кои се однесу
ваа на состојбата на наставата 
по мајчин јазик во дијаспората. 
Секако, во Охрид беше остваре
на и основната цел на Форумот, 
а тоа е обуката на наставниците 
на тема Планирање и реализа
ција на наставата по мајчин 
јазик и културно наследство 

Размена на искуства и обука на 
наставници од дијаспората

За прв пат годинава македонската Агенција за иселеништво реализираше проект под назив 
„Форум на наставници од дијаспората 2019 година“, што се одржа од 1921 јули во Конгрес

ниот центар во Охрид

Македонија
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О д 1522 јули во Охрид 
беше одржана Летната 
школа по македонски ја

зик „Ја сакам мојата татковина“ 
во организација на македонска
та Агенцијата за иселеништво. 
Летната школа беше наменета 
за ученици од иселеништвото 
на возраст од 12 до 16 години.

Учениците по македонски 
јазик од Осиек, Нико Ефремов, 
Зара Елена Ефремов, Анаста
сија Саркиќ, Изабела Саркиќ и 
Кристина Ѓуриновиќ Лончариќ, 
маг. фарм. како нивна водител
ка, во Охрид поминаа прекрас
ни седум дена на учење и дру

жење. Покрај секојдневната на
става за јазикот, во рамките на 
школата се одржаа и едукатив
ни работилници, спортски ак
тивности, екскурзии, како и ор
ганизирани посети на различни 
места во градот.

Летната школа се реализи
ра секоја година, а оваа десетта 
по ред ја отворија директорот на 
Агенцијата за иселеништво, Ни
кола Шалваринов, министерот 
без ресор задолжен за дијаспо
ра, Едмонд Адеми и директорот 
на музеи на Македонија, Гордан 
Николов.

„Ова искуство беше одлич
но, и за учениците и за настав
ниците, односно родителите кои 
можеа да ги придружуваат де
цата. Научивме многу, се дру
жевме и ја доживеавме Маке
донија на еден поинаков начин, 
запознавајќи ја нашата култу
ра и јазикот од внатре“, истак
на Ѓурановиќ Лончариќ и рече 
дека се надева оти и до година 
учениците ќе имаат можност да 
бидат дел од оваа програма.

Јулијана Тешија

на Македонија за образование 
на децата од дијаспората.

Обуката се состоеше од 3 
сесии кои беа посветени на раз
лични аспекти од активната 
настава со презентација на со
времени методи и техники како 
и една сесија посветена на кон
кретни насоки за планирањето 
на наставата според програмата 
наменета за децата од дијаспо
рата изработена во Бирото за 
развој на образованието.

Заклучоците и предлозите 
како официјален документ ќе 
бидат проследени до соодветни 
институции, а на наставниците 
им беа врачени сертификати за 
нивното учество на Форумот.

 Е. П. – М. Г.

Летна школа – „Ја сакам 
мојата татковина“

 Makedonija



Загреб

Загреб  Zagreb

Ч етвртото издание на 
фестивалот понуди ми
риси и вкусови на нају

бави специјалитети од 20тина 
земји, што ги воодушеви љуби
телите на добрата храна и воед
но на посетителите им претста
ви богата програма со настапи 
на различни култури и обичаи.

Средата, на 4 септември, 
беше резервирана за македон
ските гастрономски и фолклор
ни фантазии. Кулинарското 
мајсторство можеше да се про
ба на штандот на ресторанот 
Македонски мерак, каде гужва
та беше најголема за уживање 
во вкусната македонска тради
ционална храна и пијалаци.

 Да ја запознаеме 
Македонија 

Програмата за македон
скиот ден ја организираше МКД 
„Охридски бисер“ од Загреб. 
Настанот го отвори пејачката 

група Моми бисерни под вод
ство на Сафиудин Алимоски со 
убава македонска народна пе
сна. Потоа следеше квизот Да ја 
запознаеме Македонија, на кој 
учествуваа присутните минува
чи, а оние што најмногу знаеја 
беа наградени со ракотворби 
од членовите на етно работил
ницата Разбој при Друштвото. 
Квизот го водеа Горан Коров и 
Јасна Брчиќ, а наградите ги до
делуваше претседателката на 
Друштвото, Виолета Штерјова. 
Тоа воедно беше и добра рекла
ма за изложбата на ракотвор

бите и сувенирите што беа изло
жени на поставениот штанд. Се
пак, граѓаните најголем интерес 
покажаа за сласните домашни 
погачи и колачи кои мамеа со 
својот изглед и вкус.

Како шеќер на крајот бе
ше настапот на фолклорната 
секција Китка при Друштвото, 
а веселиот ритам привлече мно
гумина да се приклучат во оро
то што се виеше. Тоа беше вовед 
во завршницата на вечерта, по 
што Zagreb Balkan Jazz Band 
одржа концерт.

 Е. Петровска

Македонски гастрономски и фолклорни фантазии
Од 30 август до 8 септември 2019 година на Европскиот плоштад во Загреб се одржа веќе традиционал

ниот фестивал на светската кујна „Светот на чинија“ во организација на агенцијата „Добра вибра“
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Шибеник

Настани  Događaji

П ринцот ги посети кул
тур ните знаменитости на 
првиот хрватски саморо

ден град – Шибеник, а на тврди
ната „Бароне“ оствари средба 
со шибенскиот градоначалник 
др Жељко Буриќ, кој пак го 
запозна со актуелните проекти, 
вложувањата на подрачјето на 
градот, како и со туристичкиот 
развој на градот.

„Ова е прва моја посета на 
Хрватска и навистина сум им
пресиониран од убавините на 
градот Шибеник, бисерот на 
Медитеранот. Од она што го 
слушнав од локалната власт за 
развојните планови на градот, 
сметам дека пред вас е светла 
иднина“, истакна принцот Сер
бан Димитрие Стурдза.

Во градската библиотека 
во Шибеник, принцот Стурдза 
имаше средба со претставници 
на невладината организација 
„Хрватскомакедонска танген
та“, на чиј повик допатува во 
Хрватска и се запозна со неј
зините активности во Хрват
ска, Македонија и во регионот. 
Тој како македонски конзул во 

Констанца ги запозна присут
ните со дејствувањето на Маке
донците во тој романски град на 
Црното Море.

 Зачувување на 
идентитетот

 Македонската заедница 
во Констанца е мала, но до ста е 
активна. Има реализирано мно
гу проекти, а во план се исто 

така бројни настани, особено од 
областа на културата, истакна 
принцот Сербан Стурдза.

На средбата, главната и од
говорна уредничка на „Маке
донски глас“, Милена Георгиев
ска, го информираше висо киот 
гостин за дејствувањето на 
Заед ницата на Македонците во 
РХ и бројните активности на 
друштвата, насочени кон зачу
вувањето на македонскиот ја
зик, култура и идентитет.

Пред заминувањето, тој из
јави дека неговото патување во 
Хрватска е само почеток на по
натамошна соработка.

Принцот Сербан Димитрие 
Стурдза е директен и единствен 
наследник во прво колено на 
познатата кралска фамилија 
Стурдза. Се занимава со тури
зам и хотелиерство и сопстве
ник е на најлуксузниот хотел 
„Шерика“ на брегот на Црното 
Море во Констанца.

Во хрватска допатува во 
придружба на принцезата Ан
дреа и нивните две деца Зое и 
Антон.

М. Г.

Македонците иако се малобројни, 
доста се активни

Македонскиот конзул во Констанца, романскиот принц Сербан Димитрие Стурдза летово пре
стојуваше во Хрватска. Тој беше видно воодушевен од Јадранскиот брег, а по престојот на Крк, 
три дена се задржа во Шибеник каде оствари средби со локалната власт и со македонската заед

ница
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Принцот Стурдза со претставници на Македонците

На шибенската тврдина „Бароне“



Осиек

Културни манифестации  

В о склоп на овогодишни
те 22. Денови на браќата 
Миладиновци, во сора

ботка со Градската и универ
зитетска библиотека во Осиек 
(ГИСКО), МКД „Браќа Мила
диновци“ му беше домаќин на 
самоукиот уметник, сликар и 
илустратор, Ване Костуранов 
од Струмица.

Ване Костуранов пред осиеч 
ката публика се претстави на 5 
и 6 јули 2019 година со своите 
слики кои беа поставени како 
дел од изложбата на ГИСКО, 
Фестивал на сликовницата. 
Тој исто така водеше работил
ница за најмладите Шумите 
раскажуваат, а ние цртаме, а 
попладнето на 6 јули беше ре
зервирано за подолго дружење 
со членовите на МКД „Браќа 
Миладиновци“.

Сликар на радоста
Костуранов вели дека ин

спирацијата му доаѓа несве сно 
и најчесто од секојдневието, од 
она што го опкружува, што го 
допира како човек, родител, 
умет ник. 

„Мојата уметност е рефлек
сија на мојот живот, а јас отсе

когаш подобро сум се изразу
вал преку слики отколку преку 
зборови“, рече Костуранов.

Ване Костуранов е сликар 
на радоста и искреноста, на 
детските насмевки и невино
ста, одлики коишто се така рет
ки денес и кои, можеби токму 
затоа, публиката радо ги пре
познава. Неговото сликарство 
освојува со раскошните емо
ции кои се откриваат зад секој 
замав со четката, со секоја боја 

и црта. Пред осиечката публи
ка се претстави за прв пат, но 
во Македонија учествувал и са
мостојно организирал неколку 
изложби од кои последната е со 
наслов Скршнување, инспири
рана од патувањата како скрш
нувања од секојдневието. Уште 
попо знат е како уметникот 
којшто го осмисли графичкото 
решение за маичките за Шаре
ната револуција.

Ване Костуранов: уметник со детско срце
„Паѓаат ѕвезди. Си замислив желба: да паднат на меко.“ – В. Костуранов, „Ѕвездено дете“
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Костуранов на работилница со децата

Ј. Цветичанин, В. Костуранов во ГИСКО

Дел од изложените слики на 
Костуранов



Osijek

 Kulturne manifestacije

Д ваесет и петтите јубилејни 
„Пишкоревачки сокаци“ 
оваа година се одржаа на 

24 август 2019 година под мо
тото „Пишкоревци, полно со 
сокаци, убави девојки, снаи и 
беќари“. Цел на манифестација 
е зачувување на традициите и 
културата на ѓаковечкиот крај 
по пат на аматерско творештво.

На манифестацијата учест
вуваа 10 здруженија и културно

уметнички друштва од Славо
нија, но и цела Хрватска и стран
ство, меѓу кои и МКД „Браќа 
Миладиновци“ од Осиек. За 
Друштвото настапија пеjачката 
секција „Вардарки“ и фолклор
ната „Танец“ со два настапи за 
што беа наградени со аплаузи.

Организатор на манифеста
цијата е КУД „Зора“ од Пишко
ревци, долгогодишен пријател 
на Друштвото, а настапите се 
одржаа во месниот дом и во ОУ 
„Матија Губец“.

Ј. Т.

За детето кое живее 
меѓу ѕвездите

Костуранов е еден од рет
ките илустратори на сликовни
ци за деца во Македонија. „Така 
дојдовме до него“, рече Дубрав
ка Паѓен Фаркаш од ГИСКО, „и 

се вљубивме во неговите илу
страции и во сликовницата Ѕве
здено дете која е една нежна, 
ѕвездена приказна за детето кое 
живее меѓу ѕвездите.“

 Сликовницата настана 
како идеја кога се родија моите 
деца, на кои им раскажував при

казни и им цртав, секоја вечер 
пред заспивање. Тогаш сфатив 
дека на македонските дечиња 
им недостигаат сликовници од 
нашето културно и јазично под
небје, објасни Костуранов за тоа 
како се впуштил во авантурата 
наречена илустрација.

На манифестацијата во 
Осиек Ване дојде со сопругата 
Мери, исто така самоука умет
ничка која се занимава со ве
зење, но на нов и поинаков на
чин, инспирирана од сликите 
на сопругот и со неверојатен 
креативен дух. Со нив дојдоа и 
нивните две деца. „На сите ни е 
прекрасно овде! И МКД „Браќа 
Миладиновци“ и ГИСКО се из
вонредни домаќини, а градот е 
посебна инспирација. Многу ни 
е мило што се случи ова повр
зување“, истакнаа Костуранови 
на крајот од разговорот.

Неговите слики оставија 
силен впечаток врз осиечката 
публика, а најмладите уживаа 
на неговата креативна работил
ница.

Јулијана Тешија

На сокаците на Пишкоревци
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Членови на МКД „Браќа Миладиновци“  
на изложба и средба со Костуранов



Пула

Пула  Pula

Ф илмот на Теона Стругар 
Митевска беше прика
жан во категоријата на 

„малцински хрватски копро
дукции“, а сниман е во копро
дукција на пет земји и тоа Ма
кедонија, Хрватска, Словенија, 
Белгија и Франција. Наградата 
беше доделена на завршната 
вечер на 21 јули, а ја подигна 
продуцентката Лабина Митев
ска, сестра на Теона.

Како што пренесуваат ме
диумите, режисерката Теона се 

бори со тешки теми на опш
тествена неправда. Семејството 
Митевски, веќе долго време се 
занимава со филмската профе
сија, Теона е режисерка, сестра 
ѝ, Лабина, е продуцентка и ак
терка, а братот Вук, сценограф. 

Филмот „Господ постои, 
име то ѝ е Петрунија“ за поло
вина година има постигнато го
лем успех низ целиот свет и има 
добиено шест награди. Филмот 
е сниман во Штип. Посветен е 
на верскиот празник Водици 

кој се одбележува на 19 јануари 
и на тој ден свештеникот фрла 
дрвен крст во вода, во река, кој 
го фаќаат мажи, но овај пат во 
водата скокнува жена и крстот 
е во нејзините раце, со што се 
смета дека е нарушена верска
та традиција. Филмот, како што 
изјавила самата режисерка, е 
сниман по вистински настан.

Премиерата беше во Бер
лин, а во Хрватска е одлично 
примен од публиката. Пред при
кажувањето на филмот во Пула, 
во Истарскиот народен театар 
на публиката ѝ беше објаснет 
целиот пат на снимање на фил
мот и сите настани што се слу
чувале во Штип при снимањето, 
и како филмот е примен од над
лежните власти, од што режи
серката Теона не е задоволна. 
Филмот од публиката, како во 
Пула, така и во светот е примен 
како комедија, иако е драма.

Честитки до семејството 
Ми тевски и нека продолжат да 
ра ботат и натаму со што пого
леми успеси.

Михаела Златеска

Филмот на Теона Стру
гар Митевска „Господ 
постои, името ѝ е Пе
трунија“ наиде на од
личен прием како кај 
публиката, така и кај 
филмските професио
налци. Покрај одлич
ните критики филмот 
се закити и со бројни 
награди. Како што ја
вуваат медиумите, и 
на филмскиот фести
вал во Минхен, „Five 
Leakes Film festival“, 

во септември главната 
наградата за режија ја 
освои режисерката на 
„Господ постои, името 
ѝ е Петрунија“, Теона 
Стругар Митевска.

Филмот се нат
преваруваше со уште 
десет филма од цент
рална Европа. Жири
то, составено од филм
ски професионалци, 
филмски новинари, 
пуб лика и институции, 
едногласно одлучи на

градата за режија во 
износ од 5000 евра да 
ѝ припадне на маке
донската режисерка. 
Гер манската дистри

бу   ција на „Господ по
стои, името ѝ е Петру
нија“ започнува во 
ноември.

М. Г.

Златна арена за режија на филмот  
„Господ постои, името ѝ е Петрунија“

На 66. Филмски фестивал во Пула, кој се одржа од 1321 јули, и е еден од најдолговечните филм
ски фестивали во светот, наградата за најдобра режија на филм ја освои Теона Стругар Митев

ска за филмот „Господ постои, името ѝ е Петрунија“
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Уште една награда за филмот на 
Теона Стругар Митевска
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Настани  Događaji

Д олгогодишната со
ра ботка на Маке

дон ското културно 
дру  штво на Истарската 
жу панија „Св. Кирил 
и Методиј“ од Пула и 
Хр ватското книжевно 
друштво од Риека про
должува со голем ин
тензитет. Покрај оста
натите одработени заед
нички програми, на 17 

јули МКД беше вклу
чено во несекојдневна 
програма на ХКД од 
Риека.

Во организација на 
Хрватското книжевно 
друштво и во соработка 
со Заедницата на Ита
лијанците од Риека во 
свечената сала „Цир
ко ло“ беше доделена 
кни жевната награда 

„Хо мер“ на риечкиот 
кни жевник Валерио 
Ор лиќ, кој бил награ
ден на 30 ноември 2018 
година во Брисел. 

 „Бакнеж“
 Наградата свече

но му ја додели член
ката на Комисијата за 
доделување на награди 
„Хомер“, др Вања Ан
гелова од Бугарија, и 
самата добитничка на 
оваа голема награда 
во 2016 година. На све
ченото доделување на 
наградата Хрватското 
книжевно друштво од 
Риека организираше 
богата уметничкокни
жевна програма на не
колку европски јазици 
и дијалекти. Преку 40 

поети читаа поезија на 
манифестацијата „Во 
пресрет на Хомер“. Му
зичкиот дел го збогати 
Македонското културно 
друштво на Истарската 
жупанија „Св. Кирил 
и Методиј“ од Пула со 
настапот на Драго Дра
гузет и Авелина Да
мијањевиќ Драгузет, а 
водителката на литера
турната секција, Миле
на Златеска, успешно 
го презентираше ма
кедонскиот јазик меѓу 
многубројните јазици 
и дијалекти со својата 
песна „Бакнеж“, која 
е избрана меѓу првите 
десет најдобри пе сни 
во збирката поезија 
„Пјесник без граница 
2019“.

Михаела Златеска

Н а 7 септември се 
одржа 7. Меѓунаро

ден фестивал на мал
цинствата Фажана со 
љубов. Во склоп на про
грамата, националните 
малцинства од Фажана, 
целата Истарска жупа
нија и од Словенија го 
покажуваат своето кул
турно богатство. Фести
валот беше отворен со 
Културноуметничкото 
друштво „Улика“, како 
домаќин на настанот, 
потоа настапија хорот 
на Заедницата на Ита
лијанките од Фажана, 
па хорот „Енцијан“ на 
Словенско културно 
друштво „Истра“, хо
рот и оркестарот на 
Ма кедонско културно 
друштво на Истарска
та жупанија „Св. Ки
рил и Методиј“ од Пула 
(водителка Бисерка 
Кухта), а претставници 
преку своите друштва 

имаа и Пероските Цр
ногорци, Бошњаците, 
Албанците, Ромите од 
Истра и АКУД „Коло“ 
од Копар, Словенија.

Настанот почна 
со свечено дефиле на 
учесниците во народ
ни носии и обележја 
на нивните културни 
друштва, а заврши со 
пријатно дружење, бо
гата трпеза и бројни 
песни на сите застапе
ни малцинства.

Фестивалот ја не
гува важноста на меѓу
себното почитување и 
уважување, со што на 
културен и цивилизи
ран начин се негуваат 
посебноста и разликите 
на луѓето кои живеат 
на овој простор.

Организатор на фе
стивалот е Советот на 
српското национално 
малцинство на Општи
на Фажана и Коорди

нацијата на Србите во 
Истра. Покровители 
беа Општината и Тури
стичката заедница на 
Фа жана.

За учеството на 
на станот и воопшто за 
работата на МКД ИЖ 
„Св. Кирил и Методиј“ 
за заинтересираните 
ме  диуми интервју даде 
потпретседателката 
на Друштвото, Милена 
Зла  теска, која ја пре
зен тираше работата на 
Друштвото преку него
вите секции и културни 

манифестации што се 
одржуваат преку цела
та година, а посебно ја 
апострофираше рабо
тата на МПЦО „Св. 
Јоа ким Осоговски“ од 
Пу ла и изградбата на 
првата Македонска 
пра  вославна црква во 
За  греб. При тоа, изра
зувајќи го своето задо
волство што црквата е 
при крај со градбата, 
им се заблагодари на 
сите донатори за из
градбата.

Михаела Златеска

„Во пресрет на Хомер“

Фажана со љубов
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Во делот на градот Задар 
каде што се наоѓа градската 
библиотека, а се вика „Воштар
ница“, веќе четврта година се 
одржуваат интересни програми 
за секоја возраст. И оваа година 
градската библиотека „Задар“ 
доби многу пријави за учес
тво. Интересно беше цела една 
недела да се присуствува на 
концерти, детски работилници, 
сликарски изложби, театарски 
претстави, поетски читања и 
многу други случувања.

Друштвото за книжевност 
„Ријечи изнад свега“ го доби 

терминот од еден ипол час во 
кругот на библиотеката на 20 
јуни, каде дваесетина поети 
читаа свои песни предводе
ни од претседателката на ова 
Друштво, Емилија Мијатовиќ. 
Меѓу поетите беше и Мирја
на Мајиќ која ги читаше свои
те песни, а најголемо изнена
дување беше седмогодишниот 
Винко Бачелиќ од Шибеник кој 
заедно со својот татко Нено про
чита две прекрасни песни. Про
грамата беше музички просле
дена од членот на ова Друштво, 
Марио Паделин.

Од 2830 јуни во Загреб се 
одржа 3. Меѓународен поетски 
фестивал „Загреб на дланка“ 
во организација на поетското 
друштво „КУЛТура сНОВА“. 
Три дена се читаше поезија на 
различни позиции во Загреб, со 
поети од цела Хрватска, а за по

фалба, и од Македонија. На ма
нифестацијата покрај Милена 
Златеска и Мирјана Мајиќ, кои 
се и членки на Друштвото, беше 
и поетесата од Скопје, Виолета 
Сековска. Според реакциите на 
публиката, прилично беа восхи
тени со македонската поезија.

А Мајиќ и Златеска чи
таа на својот мајчин македон
ски јазик, иако тие пишуваат 
двојазично. Со своја поезија се 
претстави и поетесата Секов
ска. Три дена брзо поминаа, а 
останува желба та за што по
ско ро видување.

Стијег слободе
На 3 август по петти пат се 

одржа манифестацијата „Стијег 
слободе“ која уште пред 4 годи
ни беше иницирана од претседа
телот на Хрватското книжевно 
друштво – огранок Задар, Ни
кола Шимиќ Тонин. Оваа мани
фестација е наречена по песната 
на Анте Надомир Тадиќ Шутра 
„Стина прадидова“, а на годи
нашниов конкурс пристигнаа 
273 песни. Во изборот што го на
прави жирито беа и две членки 
од МКД „Билјана“ Задар, Мир
јана Мајиќ и Николина Мојиќ. 
Меѓу избраните поети беше и 
Милена Златеска од Пула.

Чесно е да се биде меѓу овие 
поети кои пишувајќи патриот
ска поезија одаваат чест на по
гинатите бранители во Татко
винската војна во Хрватска. Беа 
прочитани многу тажни песни, 

секоја на свој начин различно 
тажна, а сепак убава. Милена 
Златеска по своето претставу
вање нагласи дека и Македон
ците, нашите татковци, сопрузи 
и синови, учествуваа во Татко
винската војна во Хрватска. „И 
така, ова е наш дом и ги делиме 
сите убави и оние помалку уба

ви животни судбини со целиот 
народ“, додаде Златеска.

По читањето на стиховите 
беше прикажан документарен 
филм за страдањата во Вуко
вар, а Николина Мојиќ кажу
ваше делови од поемата на Ни
кола Шимиќ Тонин „Устани кад 
кажем Вуковар“.

Мирјана Мајиќ и Милена Златеска и натаму 
неуморно се претставуваат со македонска поезија

КвартАрт

Загреб на дланка
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На 31 август кни
жевното друштво во 
За греб, „КУЛТура 
сНО ВА“, по повод свое
то 200. издание издаде 

Зборник со најубави 
љу бовни песни, а про
моцијата се одржа во 
ресторанот „Под мир
ни кровови“ во Загреб, 

каде што беа присут
ни поетесите Миле
на Златеска од Пула и 
Мирнана Мајиќ од За
дар. Во овој зборник 
од околу 500 страници, 
тие се застапени со по 

три песни. Програмата 
беше за секоја пофал
ба, почнувајќи од мла
дите водители, поетите 
и музичките точки кои 
го збогатија настанот.

Навистина вредна 
ма нифестација која се 
одр жа од 68 септември, 
со 70 пристигнати пое
ти од БиХ, Хрватска, 
Ср бија, Германија, Ав
стрија, Словенија и Црна 
Гора. И во овој зборник 
Милена Златеска и Мир
јана Мајиќ се застапени 
со по две песни. Овој пат, 
Златеска од оправдани 
причини не можеше да 
присуствува на средбите 
во Бихаќ и Цазин, но се
како со мислите и срцето 
беше таму.

Три дена дружење со 
поезија и поети – нависти
на величествено, а кога 
ќе слушнете и македон
ска песна, уште повеќе 
ви се исполнува душата. 
Така, на претставување
то, Мир јана Мајиќ рече 
дека е родена во Скопје 
и дека е единствена Ма
кедонка на оваа мани
фестација. Програмата се 
одвиваше на разни места, 
меѓу кои и покрај реката 
Уна, нешто што ретко кој 
од присутните ќе може да 
го заборави.

Мирјана Мајиќ

С портски и натпревару
вачки дух се почувствува 
во просториите на Ма

кедонското културно друштво 
„Илинден“ од Риека. Имено, под 
покровителство на Град Рие
ка, а во организација на Заед
ницата на народите на Босна и 
Херцеговина, чиј претседател е 
Винко Стамениќ, на 15 септем
ври се одржа јубилејниот 10. 

Шаховски турнир на нации
те. Се натпреваруваа екипи на 
претставници на националните 
малцинства кои живеат во При
морскогоранската жупанија и 
Град Риека (русинското, слова
чкото и македонското малцин
ство, како и народот на Босна и 
Херцеговина).

Македонското национално 
малцинство успешно го претста

вија членовите на МДК „Илин
ден“, Ванчо Милчов и Ѕвонко 
Таневски. Тие со својот постиг
нат резултат ја освоија дипло
мата „FLAIR PLAY EKIPA“, до
дека првото место го освои еки
пата „Русини 1“, а второто место 
екипата „Русини 2“. Третото ме
сто им припадна на екипата на 
Матица Словачка.

Г. К.
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Најубави љубовни песни

Меѓународна средба на автори на Уна

Со претседателката на здружението  
„Ријечи са Уне“, Рефка Дедиќ

Шаховски турнир на нациите
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* Ансамблот „Македо
нија“ од Скопје, во со
работка со Музејот на 
македонската борба и 
со поддршка на Минис
терството за култура 
на РМ, одржа „Меѓуна
родна ревија на народ
ни носии“ на 1 јуни во 
Центарот за култура во 
Битола и на 2 јуни во 
Музејот на македонска
та борба во Скопје. За 
настанот беше подгот
вена програма со пре
зентација на раскошни 
традиционални народ
ни носии како дел од 
големиот процес на ис
тражување, собирање и 
реставрирање, на маке
донски од Дебарскоре
канската етнографска 
целина и на хрватски 
од различни краеви на 

Хрватска. Специјален 
гостин на ревијата беше 
Работилницата за заш
тита и изнајмување на
родни носии од Загреб, 
а посебно уживање беа 
и музичките нумери во 
изведба на хрватските 
гости и македонските 
домаќини.

На ревијата ѝ пре
тходеше уште еден ис
клучителен настан. На 
31 мај 2019 година во 
Музејот на македон
ската борба се одржа 
трилателарна мулти
ме дијална вечер „Кул
турата нѐ поврзува“, 
на која за прв пат беа 
претставени визуелни 
презентации на маке
донските, црногорските 
и хрватските култур
ни добра заштитени од 

УНЕСКО и препознае
ни како светско на
следство. Прикажани 
беа три документарни 
филмови, македонски
от филм Копачката 
за традиционалниот 
танц од Пијанец, Сла
вонски кралици од Хр
ватска и Стечак, ка
мен којшто зборува од 
Црна Гора. Културната 
вечер ја организираа 
Ансамблот „Македони
ја“ и Музејот на маке

донската борба во со
ра бот ка со На родниот 
музеј на Црна Гора и 
Работилницата за за 
шти та и изнајмува ње 
народни носии од За
греб. Настанот го отво
ри директорката на 
му зејот, Даниела Нико
ло ва, а свое обраќање 
имаа амбасадорките на 
Црна Гора и на Хрват
ска, Марија Петровиќ и 
Данијела Баришиќ.

* Во рамките на кул
турната манифестација 
Ден на националните 
малцинства на Град 
Загреб, Координација
та на советите и прет
ставниците на нацио
налните малцинства на 
Град Загреб на 12 јуни 
2019 година во КИЦ 
премиерно го прикажа 
документарниот филм 
Национални малцинства 
на Град Загреб. Во фил
мот е претставен живо
тот на 18 национални 
малцинства во Загреб, 
а учествуваат и претсе
дателите на советите и 

претставниците на мал
цинствата кои говорат 
за своите заедници и 
за нивниот придонес во 
раз во јот на Загреб.

На премиерата, ко
ја ја отвори претседа
телот на Координација
та, Душан Мишковиќ, 
беше промовиран и ка
талогот на Координа

цијата, Медиумско сле
дење на активности
те во 2018. Во името 
на градоначалникот на 
Град Загреб присуству
ваше Андрија Петро
виќ, водител на Служ
бата за националните 
малцинства на Град 
Загреб, а присутни беа 
и претседатели на со
ветите и претставници 
на малцинствата, како 
и голем број на члено
ви. Филмот е снимен на 
иницијатива на Коор
динацијата и со под
дршка на Град Загреб.

* Програмата на мани
фестаци јата Backyard 
Art Festival, која се 
одржа на 19 и 20 јули 
2019 година во Доњи 
Михољац, опфати кул
тура, музика, уметност 
и спортски активности. 
По тој повод во клубот 
„Катакомба“ концерт 
одржа и Суперхикс, една 
од најпопуларните и 

најуспешни македон
ски групи која годинава 
одбележува 25 години 
од своето постоење.

Суперхикс се фор
мирани како тричлен 
состав во 1993 г. и пр
виот настап го имаа во 
легендарниот скопски 
клуб „The Doors“ во 
Дебар Маало во 1994 г. 
Подоцна, со издавање

Блиц вести од културата
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то на првиот албум во 
2001 г., групата се про
шири со дувачка поста
ва. Скапанк групата со 
реге, латино, џез, свинг 
и балкански музички 
влијанија, составена е 
од 7 члена: Петар Мла
деновски (бас, вокал), 
Борис Минов (гитара), 

Дарко Попов (тапани), 
Александар Спасовски 
(труба), Бранко Илиев
ски (тромбон), Симе 
Злат ков (саксофон) и 
Гоце Лалковски (DJ). 
Во својата кариера 
имаат добиено бројни 
на гради за петте сту
диски албуми и трој

но повеќе компилации 
продавани во неколку 
десетици илјади приме
роци, а одржале бројни 
концерти на значајни 
фестивали и турнеи по 
регионот и во Европа.

Публиката ужива
ше во нивната музика 
која до денес го задржа 

специфичниот ритам, 
сво јата уникатност и по
зитивност. Истиот жанр 
го негуваат и во новата 
песна Модерна љубов, во 
која за прв пат како нов 
член на бендот учеству
ва и Стефан Алексовски 
на клавијатури.

Е. П.

Ф олклорни групи и дру
штва од Чешка, Маке
донија, Босна и Херце

говина, Бугарија, Косово и Хр
ватска ги претставија својата 
култура, обичаи и фолклор на 
19. Меѓународен фестивал на 
фолклорот. Манифестацијата 
се одржа од 47 јули 2019 годи
на во паркот „Фрањо Туџман“ и 
во салата „Горица“ во Велика 
Горица, а како и секоја година 
и на задоволство на голем број 
загрепчани и туристи, и на глав
ниот плоштад „Бан Јелачиќ“ во 
Загреб, под назив На Загреб со 
песна и танц за душа. Органи
затор на настанот е ФА „Туро
поље“ од Велика Горица во со

работка со Народното отворено 
училиште во Велика Горица, а 
покровител е градот Велика Го
рица.

Македонскиот живописен 
фолклор достојно го претста
ви КУД „Бисер“ од Кичево. Тоа 
беше нивно прво учество на 
овој Фестивал. Имаа неколку 
настапи од ревијален карактер 
и во официјална конкуренција 
на кои ги промовираа македон
скиот народен мелос и игрите од 
Кичевско, односно од Копачка, 
пред публиката која со бучни 
аплаузи ги поздравуваше, бо
дреше и поддржуваше.

КУД „Бисер“ со своите иг
роорци, пејачки и инструмен

тален состав, оригиналните 
на родни носии и современите 
уметнички кореографии, пол
ни 16 години е претставник на 
богатото македонско фолклор
но наследство, препознатливо 
и надвор од границите на Ма
кедонија. Досега има гостувано 
во дваесетина земји низ Европа 
и светот и добитник е на голем 
број награди и признанија. На 
Фестивалот во Велика Горица, 
Друштвото заслужено се за
кити со дури две први награди 
и тоа, прва награда за изворен 
фолклор и прва награда за ко
стимографија.

Е. П.

Две први награди за македонскиот 
живописен фолклор
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В о организација на по
чесниот претседател на 
Хрватското книжевно 

друштво, Валерио Орлиќ, на ос
тровот Паг на 8 август се одржа 
10. Интернационална средба на 
поети под наслов „Во сеќавање 
на писателот Анте Земљар“.

Во името на МКД „Илин
ден“ учествуваа Ивона Дуноски 
Митев и Марјан Митев. 

 „Во сеќавање на 
писателот Анте 

Земљар“
Овие меѓународни средби 

на поети се одржуваат во спо
мен на писателот Анте Земљар, 
роден на Паг (19222004), кој 
има објавено десетина книги во 
разни стилови – поезија, проза, 
патописи, критики, како и сце
нарија. Жителите од неговиот 
остров се особено горди на не
говата литература во која тој 
ги опиша климата, луѓето од 
нивниот крај, нивните родни 
грутки и нивните камени ог
ништа.

Во утринските часови, во 
Кнезовата палата се одржа на
учен собир, а потоа присутните 
ги посетија спомен плочата и 
родната куќа на Анте Земљар.

Водители на настанот беа 
Валерио Орлиќ, Никола Ши
миќТонин и Калина Изабела 
Жиола. Орлиќ и ШимиќТонин 
со своите говори на учесници
те на настанот и на нивните го
сти им го претставија животот 
и творештвото на Анте Земљар, 
додека Калина Изабела Жиола 
ја претстави збирката песни 
„Вруќи Малахит“.

Промотор на настанот беше 
полското културно здружение 
„Морско Око“ од Задар.

Меѓународната поетско му
зичка вечер се одржа во срцето 
на градот Паг, во прекрасниот 
амбиент на кулата „Скриванат“.

И македонска 
патриотска поезија
Останати учесници на на

станот беа Срѓан Духовиќ (Кор
чула), Сенка Сливар, Синиша 
Матасовиќ, Сања Доменуш и 
Данко Томаниќ (членови на 
„Стиховница“ од Сисак), Ема
нуела Зубовиќ и Валерио Орлиќ 
(Риека), Никола ШимиќТонин 
и Анте Јурин Грегов (Задар), 
Сузана Винковиќ (Сараево), 
Калина Изабела Жиола (Пол
ска), Весна Рјечник Шишко и 
Наташа Швикарт (Словенија), 
како и нашите членови Ивона 
Дуноски Митев и Марјан Митев, 
кои ја збогатија програмата со 
неколку македонски народни 
песни. Ивона прочита и стихови 
од нејзината збирка песни „Не
скротливи чувства“, а инспи
рирана од песните на Земљар и 
неговиот патриотизам, ја прочи
та и нејзината пе сна со наслов 
„Македонска крв“, завршувајќи 
со текстот:

„...имаме историја, едно 
срце што бие за Мајка Македо
нија!“

Гордана Квајо

Меѓународна поетска средба на Паг
Овие меѓународни средби на поети се одржуваат во спомен на писателот Анте Земљар, роден на 
Паг (19222004), кој има објавено десетина книги во разни стилови – поезија, проза, патописи, 
критики, како и сценарија. Жителите од неговиот остров се особено горди на неговата литерату
ра во која тој ги опиша климата, луѓето од нивниот крај, нивните родни грутки и нивните камени 

огништа
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Događaji

 Događaji

М акедонските полици
ски службеници Зо
ран Зисовски и Фи

лип Јанчевски ова лето беа вк
лучени во проектот „Сигурна 
туристичка сезона 2019“ што 
се реализира 13 години по ред, 
со цел постигнување на макси
мална сигурност на хрватските 
граѓани и странските туристи 
кои во текот на туристичката 
сезона престојуваат во Хрват
ска. Во јули, еден месец Зоран 
Зисовски со свои хрватски ко
леги и странските колеги од 
Чешка и од Германија извршу
ваше задачи во Полициската 
управа на Шибенскокнинска
та жупанија. Потоа во август, 
од Битола допатува полицаецот 
Филип Јанчевски.

Мешовити тимови
Проектот, кој досега се по

кажа како исклучително оп
равдан, успешен и потребен, се 
реализира како дел од долгого
дишната соработка на македон
ското и хрватското Министер

ство за внатрешни работи. На 
хрватските дестинации ова лето 
дејствуваа повеќе од сто поли
цајци од 21 полициска органи
зација од ЕУ и регионот, но и од 
Кина и Кореа.

Странските полицајци вклу
чени во мешовитите тимови 
дејствуваат како помош на хр
ватските полицајци за време на 
летото кога бројот на странски
те гости доста е зголемен и, како 

што покажува досегашната 
пракса, тие имаат огромна уло
га, особено во делот на комуни
кацијата со гостите на јазикот на 
земјата на која ѝ припаѓаат, како 
и превенирање на казнени дела 
и прекршоци и унапредување на 
сигурноста во сообраќајот.

Корисно искуство
 Ние сме тука да им помог

неме на граѓаните полесно да 
се снајдат со хрватската поли
ција, без разлика дали врз нив 
се извршени дела или пак тие 
се извршители на некое дело. 
Да им ја објасниме процедура
та во Хрватска, како членка на 
ЕУ, бидејќи таа се разликува од 
процедурата во нашата земја. 
Од оперативна страна наше
то присуство како полицајци е 
многу корисно за македонските 
граѓани, бидејќи нѐ доживу ваат 
како поддршка, вели Филип 
Јанчевски со кој се сретнавме 
во Шибеник.

За него ова искуство е не
проценливо и смета дека многу 
ќе му користи во понатамошна
та работа во Македонија.

Милена Георгиевска

И македонски полицајци на Јадран за 
максимална заштита на туристите

Сѐ повеќе туристи ја препознаваат Хрватска како туристичка перспективна дестинација, па 
така во текот на туристичката сезона, од година во година, се зголемува нивниот број. Оттука, 
хрватското Министерство за туризам и Министерството за внатрешни работи од 2006 година го 

реализираат проектот „Сигурна туристичка сезона“ со вклучување на странски полицајци

33

Претставување на странските полицајци во полициските 
тимови во Шибенскокнинската жупанија



МПЦ во РХ

Македонска православна црква во РХ

Ова не е случајно. Сѐ што 
се случува во ц рковниот 
календар има длабока 

смисла и значење за сите хри
стијани. Знаеме дека на 1 сеп
тември започнува Новата цр
ковна година. На тој ден света 
Богородица го завршила својот 
земен живот. Акцентот Црквата 
не го става на смртта на Бого
родица, туку, на нејзиното ус
пение или заспивање и на неј
зиното издигнување на небото. 
Ние, како Црква, од неа немаме 
свети мошти, бидејќи нејзино
то тело е издигнато на небото. 
Преку тоа и нас нѐ уверува дека 
преку Божјата благодат и мате
ријалниот свет ќе биде способен 
да се преобрази во нова реал
ност која вечно постои.

Од Светото писмо знаеме 
дека на крајот на светот ќе би
дат ново небо и нова земја (Откр. 
21, 1). Не се вели, нема да постои 
земја и небо, туку ќе бидат нови. 
Не е речено дека нема да постои 
никакво материјално опкружу

вање на човеко виот живот, туку, 
речено е дека ќе биде ново небо 
и нова земја. Св. Дева Марија 
со телото е вознесена на небото, 
а преку тоа, ни сведочи дека со 
силата Божја, она што е нераз
бирливо за нас во материјалниот 
свет, ќе биде способно да се прео
брази во идниот век, односно, во 
царството небесно.

Светата мајка Божја, како 
небесна царица, како онаа што 
Го родила Господ Исус Христос, 
има најголема сила и моќ да го 
разбере човечкиот род. Да ги 
разбере сите страдања, боле
сти и непријатности. Како што 
секоја мајка најдобро го разби
ра своето дете и која знае как
ва потреба има нејзиното дете, 
така, и нашата сѐмајка најдобро 
нѐ разбира. Но, не само што нѐ 
разбира, туку, подготвена е да 
содејствува и да моли милост 
пред нејзиниот Син и нашиот 

Спасител Господ Христос. Нема 
ни еден светител, ни еден ангел 
и архангел кој може така да нѐ 
разбере и целосно да нѐ сфати, 
како што може мајката Божја.

И ние верниците на Маке
донската православна црква, 
кои живееме во Загреб и цела
та Република Хрватска, да се 
обратиме со искрена молитва 
кон Пресвета Богородица. Таа 
да биде наша покровителка, па
теводителка, заштитничка и да 
ходатаи пред престолот на Се
вишниот. Да ни ја утврди наша
та православна вера. Да ни ја 
умножи љубовта христијанска. 
Да ни ја зацврсти надежта, па да 
одиме по вистинскиот Христов 
пат, којшто е тежок и трнлив, но 
единствен кој води во царството 
небесно. По молитвите на св. Бо
городица, така нека биде. Амин!

Протојереј – ставрофор  
Кирко Велински

Успение на Пресвета Богородица
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На 28 ав  густ на шата света Црк ва го прославува послед ниот 
го лем празник во календарската го  дина, по  точно, го просла

вуваме Успението на При с но  дева Марија



MPC u RH

 Makedonska pravoslavna crkva u RH

М акедонската православ
на црквна општина „Св. 

Јоа ким Осоговски“ од Пула 
ка ко секоја година и оваа до
стојно и молитвено ги прослави 
својот заштитник св. Јоаким и 
Голема Богородица на 1 септем
ври, во црквата Св. Фрањо во 
Пула. Богослужбата ја предво
деше парохискиот свештеник 
на Македонската православна 
црква во Република Хрватска, 
протојереј ставрофор Кирко 
Велински. Верниците од целата 
Истарска жупанија дојдоа да 
му се помолат на својот заштит
ник св. Јоаким Осоговски пред 
сѐ за здравје, за спокој и среќа 
во животот, за мир и љубов во 
семејството. Не изостана нивна

та верба и почитување кон пре
света Богородица.

Голем број верници се ис
по ведаа и причестија кај отец 
Ве лински кој со својата голема 
вера во Бога и мудрост се гри
жи и му помага на секој верник 
за духовниот живот.

Годинава кумови беа Виоле
та и Кристина Рабасовиќ и Гор
дана Удовичиќ, кои со својата 
вера, традиција и љубов ја под
готвија и Трпезата на љубов та. 
За кумство за наредната година 
се пријави благочестивото се
мејство Златкови.

По кршењето на славскиот 
колач, следеше молебен за поче
ток на новата учебна 2019/2020 
година за учениците, студентите 

и за просветните работници, би
дејќи за неколку дена почнува
ше новата училишна година.

Верниците, после молитвата 
ги чекаше Трпезата на љубов та 
во просториите на Советот на 
ма кедонското национално мал
цинство за Град Пула. Отец Ве
лински ја благослови трпезата и 
им се заблагодари на кумовите, 
им честита на новите кумови и 
упати голема благодарност кон 
членовите на работните тела и 
верниците, како и кон претсе
дателот на МПЦО, Ратко Злате
ски, кои сите заедно се грижат 
за успешната работа на Црков
ната општина.

Михаела Златеска

И оваа година, вер ни
ците од Македон

ската православна цр
ковна општина „Св. цар 

Константин и царица 
Елена“, иако без својот 
парохиски свештеник, 
се собраа во црквата 
Св. Фабијан и Себа сти
јан (каде што се одр жу
ваат богослужби те) на 
28 ав густ во 17 часот и 
во мо литва и со запа
лена свеќа го просла
вија Успе нието на П ре
све та Богородица, вер
ски праз ник познат кај 
наро дот како Голема 
Богородица.

Од повеќето праз
ници посветени на Пре
света Богородица овој е 
еден од најзначајните.

П р а в о с л а в н а т а 
Црк ва го празнува зем
ниот крај на Пресвета 
Богородица и Нејзина
та смрт ја нарекува 
„Ус пение“ – раскошен 
тер мин кој во себе ги 
соединува сонот, бла
женството, мирот, спо
којството и радоста.

Г. К.

Успение на Пресвета Богородица Молитвено прославен Денот на МПЦО „Св. 
Јоаким Осоговски“

Богослужба во Риека
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МПЦ во РХ

Македонска православна црква во РХ  Makedonska pravoslavna crkva u RH

„Б ез мене не мо
жете да на
правите ниш

то“ вели Словото 
Божјо, па затоа и оваа 
година на 1 септември 
во МПЦО „Св. Јоаким 
Осоговски“ во Пула 
и на 8 септември во 
МПЦО „Св. Злата Ме
гленска“ во Загреб, на 
почетокот на новата 
учебна година на Бо
жествена Литургија на 
која присуствуваат уче
ници, студенти, профе
сори, се извршува чи
нот призив на Светиот 
Дух, односно молебен 
за почеток на новата 
учебна 2019/2020 годи
на.

Овој чин се извр
шува за просветување 
и очистување на срца
та и умовите на учени
ците, за да можат пре
ку школскиот живот и 
со Божја помош да ја 
совладаат материјата 
која им се предава, да 
бидат внимателни, по
слушни, вредни, мар
ливи, а сѐ со цел, кога 
ќе пораснат да бидат 

изградени личности со 
морални вредности, за 
радост на родителите и 
од корист на општест
вото. На крајот, отец 
Кирко им се обрати со 
зборовите:

„Најдраги деца, 
знаењето и вештините 
со кои се здобивате во 
училиштата и факул
тетите се дел од една 
посложена и посвеш
тена димензија на ва
шето постоење. Тие ќе 
бидат јалови ако не ги 
искористите во полза 
на вашите ближни, на 
општеството, на црква
та и на татковината, па 
дури и штетни, доколку 
од нив направите идол, 
или пак, погрешно ги 
искористите.

 Ве потсетувам, 
исто така, да ја посету
вате наставата по ма
кедонски јазик секаде 
каде што се одржува во 
нашата втора таткови
на Република Хрватска 
и да ги почитувате и да 
се молите за вашите 
учители, наставници и 
професори, и длабоко 

да ја цените жртвата 
што тие ја принесуваат 
водејќи грижа за ваше

то воспитување и обра
зование.

Од срце посакувам 
и Бога Го молам сиот 
вложен труд и напор 
во оваа учебна година 
да ви биде успешен и 
спасителен, по молит
вата на Пресветата Бо
городица, на Светите 
просветители, Климент 
и Наум охридските чу
дотворци на Светата 
Злата Мегленска, св. 
Јоаким Осоговски и св. 
цар Константин и ца
рицата Елена кои се 
наши закрилници во 
Република Хрватска.

Нека е честит и 
благословен почетокот 
на новата учебна годи
на. Амин!“
Протојереј – ставрофор 

Кирко Велински

Молебен за успех во новата учебна година
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Одречни форми на заповедниот начин се об-
разуваат со прибавување на не пред глаголот 
(не оди, не гледај) или со немој/немојте и да-
конструкција: немој да одиш, немој (немојте) 
да одите. Во негираните заповедни форми 
најчесто се употребуваат несвршени глаголи. 
Овие форми имаат значење на забрана. Ако 
е глаголот свршен, заповедниот начин има 
значење на заканување, застрашување. На 
пример: Не појди, ако смееш!, Не појди, па ќе 
видиш ти!

Од некои глаголи не се образуваат заповедни 
форми. Такви се, на пример: може, треба, студи 
и сл.

Покрај значење на заповед, заповедните 
форми можат да изразуваат и:

1.	 минатост: Оди почивај си, оди почивајси, се дов-
лечкав до спроти селото. (Ст. Попов) – Косите 
си ги кадреа со маша. Пикни ја машата во ог-
ништето, во пузата, почувај ја, нажежи ја, па 
пикни ja во косата. (П. Андреевски).

2.	 севременост: Не слушај гаталец, ами паталец. 
– Двапати мери, еднаш сечи. (пословица) – Роди 
се човек – роб биди / роди се човек – скот умри / 
скотски цел живот работи / за други туѓи имо-
ти. (К. Рацин).

3.	 услов: Дајму само малку пари и тој веднаш бега. 
(=ако му дадеш малку пари...).

4.	 личен	став (чудење, негодување и сл.): Види го 
ти него, знае и да навредува. (Р. Крле).

Оваа проста глаголска форма го носи називот 
според характеристичната наставка л. Л-фор-
мата има промена само по род (во еднина) и по 
број: чита-л, чита-ла, чита-ло, чита-ле.

Кај глаголите од а-група постои само една 
ваква форма (копал, ископал). Глаголите од е-
групата и и-групата често образуваат по две л-
форми. Спореди: стане – станал/станел; падне 
– паднал/паднел; фати – фатил/фател; носи – 
носил/носел.

Примерите покажуваат дека постојат 
свршени и несвршени л-форми 
како од несвршени, така и 
од свршени глаголи. 
Едната л-фор-
ма изразу-
ва свршено 
дејство (ста-
нал, паднал, 
фатил, но-
сил), а друга-
та – несврше-
но (станел, 
паднел, фа-
тел, носел).

Според об-
разувањето на 
л-формата се 

из делуваат глаголите од е-група со о-раздел. Во 
овој раздел се ја вува:
– редување на согласки (текол - течел),
– испуштање на самогласки (текол - текла),
– скратување (јадел - јал),
– неправилно образување (дојдел - дошол) итн.

Во однос на употребата во реченицата се из-
делуваат несвршените л-форми од свршени гла-
голи (дојдел, кажел). Тие не се самостојни – одат 

само со некои сврзници и партикули (ако, да, 
ќе и др.): ако дојдел, да дојдел, ќе 

дојдел. Не може да се каже: Тој 
дојдел.

Со л-формата се гра-
дат неколку сложени 

глаголски форми: 
минато неопре-

делено време, 
предмина-
то време, 
идно пре-

кажано 
в р е м е 
и мо-

жен на-
чин.

За македонскиот јазик

За македонскиот јазик  O makedonskom jeziku

ЗАПОВЕДЕН НАЧИН (ИМПЕРАТИВ)
(продолжение)

ГЛАГОЛСКА Л-ФОРМА
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38  Ин мемориам

М акедонското култур
но друштво на Истар
ската жупанија „Св. 

Кирил и Методиј“ од Пула 
на Денот на независноста на 
Македонија одржа комемора
ција за Кирил Талески, кој 
секоја година беше задолжен 
за подготвување реферати за 
државните празници, како и 
за независноста на татковина
та. На комеморацијата покрај 
претседателот Тодор Брдарски 
и членовите на Друштвото, 
присутни беа претседателот на 
Советот на македонското на
ционално малцинство за Град 

Пула, Орце Стојкоски, претсе
дателот на Македонскиот кул
турен форум, Алдо Климан, 
сопругата на покојниот, Џана 
Талески и пријатели кои сите 
заедно сакаа да му одадат по
следен почит на чичко Киро, 
како што го викаа помладите 
членови, кој нѐ напушти на 31 
август.

Комеморацијата ја от
вори потпретседателката на 
Друштвото, Милена Златеска, 
која во име на Друштвото, на 
Заедницата на Македонците 
во РХ, и како верник во името 
на Македонската православна 

црковна општина „Св. Јоаким 
Осоговски“ од Пула, изрази 
длабоко сочувство на жало
стеното семејство, на неговата 
сопруга Џана и нивните две 
ќерки Тамара и Татјана.

Златеска ја посочи актив
носта на 79годишниот Кирил 
во сите асоцијации на маке
донското национално мал
цин ство во Истра и додаде 
дека неговото место ќе остане 
празно. Таа им се заблагодари 
на присутните кои ја поделија 
тагата со неговото семејство, а 
потоа следуваше песната „Бо
лен ми лежи млад Стојан“ во 

изведба на мешовитиот хор 
и оркестарот на Друштво
то со водителката Бисерка 
Кухта. На крајот на коме
морацијата сопруга Џана 
не ја изостави традицијата 
на Трпезата подготвена за 
душа на нејзиниот покоен 
сопруг.

Кирил Талески е роден 
во Прилеп во 1941 г. Основ
но училиште и гимназија 
завршува во Прилеп, а во 
1960 г. доаѓа во Пула каде 
запишува Морнарска војна 
академија на која и дипло
мира. Неговата војна карие
ра ја завршува како потпол
ковник кога заминува во 
пензија во 1991 г. Со својата 
сопруга беа во среќен брак 
цели 56 години.

Михаела Златеска

Ин мемориам  In memoriam

Кирил Талески 
(1941-2019)



Кујна

Кујна  Kuhinja

Потребно е: 500 г спанаќ, 
250 г ориз, 100150 г кашка
вал, 2 јајца, 50 г лебни тро
шки, 1 лажица сенф, масло, 
сол, вегета и црн пипер.

Подготовка: Спанаќот се 
чисти, се мие во неколку води, 
ситно се сечка, се обарува во 
зовриена вода и се цеди со 
цедалка. Оризот исто така се 
вари и се цеди. Во длабок сад 
се ренда кашкавалот, потоа 
се додаваат оризот, сенфот и 
јајцата. На крај се додаваат 

лебните трошки и обарениот 
спанаќ, се посолува, се наро
сува со црн пипер и се дода
ва 1 лажица вегета. Смесата 
се меси со рака додека не се 
сое дини. Се формираат топ
ки со средна големина, се 
редат во намастена тава за 
печење и се попрскуваат со 
масло. Се печат во загреана 
рерна на 180 степени околу 
20 минути. Се служи како 
топло предјадење со декора
ција по желба.

Потребно е: 34 млади тикви чки, 
1/2 кг мелено јунешко месо, 1 
филџан ориз, 3 млади кромиди, 
2 домата излупени и ситно исе
чени, 1 китка магдонос, масло, 
сол, вегета, црн и црвен пипер.

Подготовка: Тиквичките се 
чистат, се сечат секоја на три 
дела, се вдлабнуваат во среди
ната и се редат во плитко тен
џере. Посебно се подготвува 
смесата за полнење. Најнапред 
во тава на масло се запржува 
месото. Кога е напола готово, 
се додава ситно сечканиот кро
мид и заедно се пржат околу 5 
минути. Потоа се додава ори
зот со постојано мешање, па 
црвен пипер, сечкан магдонос, 
домати и дел од средината на 
тиквичките. На крај се додава 
сол, вегета и црн пипер. Со оваа 

смеса се полнат тиквичките, 
се покриваат со домати сечени 
на кришки и се редат легнати 
во тенџерето. Меѓу тиквички
те се става преостанатата сме
са и средината на тиквичките. 
Се прелеваат со зовриена вода 
да се покријат и се оставаат 
на рингла да повријат. Потоа 
се печат во загреана рерна на 
200 степени час до час и поло
вина додека не омекнат. Испе
чените тиквички се прелеваат 
со запршка од малку масло и 
1 лажица црвен пипер. Се слу
жат со кисело млеко.

Потребно е: Панди
шпан: 7 јајца, 7 лажи
ци шеќер, 250 г мелени 
ораси, 2 лажици какао 
и 2 лажици остро бра
шно; Фил: 250 г кекси, 
250 мл врело млеко, 250 
г маргарин, 250 г шеќер 
во прав, 100 г растопе
но чоколадо за готвење 
и 100 г суво грозје или 
брусница.

Подготовка: За пан 
дишпанот се микси раат 
јајцата со шеќерот, се 
додаваат останатите со
стојки и сето добро се 

меша. Во плех за пе
чење обложен со масна 
хартија пандишпанот се 
пече во загреана рерна 
на 200 степени околу 30 
минути. За филот кек
сите се дробат и се по
паруваат со млекото, па 
се оставаат да се ладат. 
Маргаринот се миксира 
со шеќерот во прав, па 
се додава растопеното 
чоколадо. Двете смеси 
се мешаат заедно и се 
додава сувото грозје или 
брусницата. Пандишпа
нот се сече на два дела 

вертикално и се пре ма
чкува со фил, прво ед
ниот дел, па се поклопу
ва со вториот дел и одоз
гора се премачкува со 

преостанатиот фил. На 
крај, тортата се прелива 
со 200 г растопено чо
ко ладо и се украсува.

Е. Петровска

Вкусовите на Македонија

Полнети млади тиквички

Попара торта

Оризови топки со спанаќ
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трковите, тие прекрасни пти-
ци преселници, предвесници 
се на пролетта и секогаш во 

исто време, по прелетани илјадници ки-
лометри од јужната Земјина полутопка, 
се враќаат да свијат гнездо. Нивните ог-
ромни јата го красат небото над Македо-
нија, најавувајќи го будењето на приро-
дата по студените зимски месеци.

Со враќањето на птиците се враќа 
и живоста во руралните средини. Впе-
чатлив е летот на белите штркови, кои со 
широко раширени крилја над покривите 
на куќите и високите дрвја ги бараат 
гнездата што ги оставиле. Штракањето 
со клуновите го изразува задоволството 
од успешноста на потрагата, дека пов-
торно ќе одгледаат ново потомство.

Отсекогаш постоела поврзаност меѓу 
луѓето и штрковите. Кај народот е оми-
лена птица за која има многу легенди, 
ба сни и поговорки, а се верува дека ги 
носи пролетта и среќата. Народното ве-
рување вели дека штрковите носат жи-
вот. Оттаму и преданијата дека штркот 

ги носи бебињата, а „Силјан штркот“ е 
приказна која и ден-денес се раскажува.

Во Македонија најповеќе е застапен 
белиот и многу малку црниот штрк. Се 
гнездат на подрачја каде што има богат 
жив свет како извор за нивна исхрана, а 
со тоа покажуваат дека таму има здрав 
живот. Се хранат со риби, жаби, инсекти, 
црви, мали птици и цицачи. Имаат крупно 
тело, долги нозе и врат, долг, цврст клун и 
големи крилја кои достигнуваат распон и 
до 3,2 м. Комуницираат со штракање на 
клунот. Кон средината на август, тие пов-
торно заминуваат на својот далечен пат 
на југ во Африка, каде што презимуваат.

Во општината Чешиново-Облешево 
помеѓу Кочани и Штип, штркот одамна 
нашол рај за престој и живот. Водата и 
оризовите површини на овие птици им 
нуди изобилство од храна и материјал 
за изградба на гнездата, а луѓето и маат 
пријателски однос и љубов кон нив. Нај-
големото гнездо со висина од 3,2 м има 
материјал од 5-7 тони и се наоѓа на по-
кривот на Задружниот дом во Чешино-

во. Во 2013 г. Чешиново-Облешево беше 
прогласено за „Европско село на белиот 
штрк“. За заштита на штрковите во овој 
регион е направен еко-етно парк со по-
ставени набљудувачници за птици, во 
средината на јуни се слави „Денот на 
белиот штрк“, а штркот е вгнезден и на 
грбот на општината.

Белите штркови се симбол на среќа и 
радост. Според истражувањата во 2016 г., 
во Македонија има 833 активни штркови 
гнезда. Освен во Чешиново-Облешево, ги 
има во Кочанската котлина, во селата 
Жиганци, Соколарци и Уларци, во Стру-
мица, во Делчево и по Брегалничкиот 
Слив, во селото Стојаково, општина Бог-
данци, во котлината Пелагонија и селата 
Боротино, Гнеотино и Кривогаштани, во 
Катлановско Блато, на Тиквешко Езеро, 
во Преспа и селото Асамати, во Охрид и 
селото Белчишта и на многу други ме-
ста, а првата станица во Македонија на 
овие преубави птици е локалитетот Ѓол 
во Гевгелиското Поле.

Е. Петровска

Убавините на Македониjа Ljepote Makedonije

ЛЕТОТ НА БЕЛИТЕ ШТРКОВИ


