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

ЕХО НА ВРЕМЕТО

Агол на уредникот 
Urednikov kutak

В о оваа прилика би се задржала на улогата 
на Македонски глас, кој се наметна како 
мошне ефикасно и благородно средство и 

алатка во рацете на многубројната македонска 
дијаспора која го штити и афирмира национал
ниот идентитет и историските дострели и вред
ности на националното битие.

Имајќи ја во предвид повеќеслојната струк
тура на влијанието на Македонски глас во за
чувувањето на македонскиот јазик, култура и 
идентитет, се наметнуваат неколку констатации 
и забелешки кои директно кореспондираат со 
клучните точки на корелацијата воспоставена 
меѓу Македонски глас и широкиот круг на чи
татели и соработници. Секако, оваа корелација 
ја збогатува македонската јавност во матичната 
држава и стручните кругови засегнати како дел 
на македонската државност и држава.

Сведоци сме дека последната година, покрај 
набројаните субјекти и нивното меѓусебно 
дејствување, значително се наметнува концептот 
на едно општество и интеркултурализам, што му 
дава посебно значење и на Македонски глас, кој 
постапно и успешно се вклопува во овие и вакви 
демократски премрежија, веќе јасно деклари
рани и применувани во координатите на Европ
ската унија.

Така, низ конкретни форми со децении ус
пешно се одржуваат, негуваат и чуваат македон
ската култура, јазикот, историските вредности, 
како и самиот национален наратив.

Сведоци сме дека особено внимание се по
све тува на самиот модалитет и формат на кул
турните настани со желба и интенција да не се 
сведуваат само на церемонијални случувања, 
туку да задржат актуелни вибрации од клучните 
настани во Македонија и дијаспората во Хрват
ска што се вклопуваат во модерниот императив 
на оваа чувствителна проблематика – култура.

Тука пред сѐ, мислам на досега презенти
раното и промовираното македонско културно 
богатство во Хрватска познато како Денови на 
македонската култура, посебно осмислена ма
нифестација што се одржува во Загреб, Риека, 
Сплит, Осиек, Задар и Пула, односно онаму каде 
Македонците се организирани и дејствуваат пре
ку посебни македонски културни друштва.

Милена Георгиевска 
 m.georgievska@gmail.com)
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И звештајот на Хрватска
та радио телевизија за 
произведените и објаве

ни програми наменети за ин
формирање на припадниците 
на националните малцинства 
во Хрватска во 2018 година и 
порастот на атмосферата на 
нетрпеливост и појава на етно
центризам во хрватското оп
штество, беа главните теми на 
85. седница на Советот за на
ционалните малцинства на РХ, 
што се одржа на 27 јуни 2019 го
дина во „Бански двори“ во Вла
дата на Република Хрватска. 
На затворениот дел од седница
та се расправаше и за предлог 
за Одлуката за распределба на 
средства за програмите за соз
давање материјални услови за 
остварување на културна авто
номија на ромското национално 
малцинство, како и за пренаме
на на средствата за некои здру
женија на националните мал
цинства.

Иако коректен, извештајот 
на ХРТ не беше прифатен. Од 
2012 г. кога присуството на на
ционалните малцинства во еми
сиите изнесуваше 4,3%, драс
тично е паднат на сегашните 
1,06% и покрај зголемувањето 
на процентот од 2017 г. кој изне
суваше 0,69. Извештајот пока
жува дека националните мал
цинства највеќе се застапени во 
емисиите Призма и Малцински 
мозаик, помалку во Информа-
тивната програма, а најмалку 
во другите програмски содржи
ни и директните емисии, што е 
незадоволително. 

Претседателот на Советот, 
Александар Толнауер, истакна 

дека и квалитетот на емисиите 
опаѓа. Призма повеќе не е ат
рактивна, ја подготвуваат само 
два новинара и нема своја ка
мера, што влијае на слабата 
гледаност, а и воопшто, новина
рите што ги работат прилозите 
за малцинствата не се адекват
но обучени и упатени во нивно
то дејствување. Исто така, факт 
е дека ХРТ не ги исполнува за
конските обврски за јазиците 
на малцинствата во емисиите, 
како и за едукација на новина
рите, што додатно го зголемува 
проблемот. Заклучок беше дека 
застапеноста на националните 
малцинства на ХРТ е недовол
на, а положбата и понатаму е 
загрижувачка и дека е неоп
ходно да се направи оперативна 
програма која ќе придонесе во 
подобрувањето на проблемати
ката.

Еднакви можности и 
заштита за сите

На седницата беа присут
ни и главниот уредник на ХТВ, 
Бруно Ковачевиќ и главната 
уредничка на Хрватското ра
дио, Елиана Чандрлиќ Глибота, 
кои согласувајќи се со реченото, 
ги изнесоа своите ставови и за 
следната година ветија проме
на на работите и подобра сора
ботка.

Појавата на етноцентри
зам во Хрватска и порастот на 
нетрпеливост, говор на омра

за, интолеранција и насилство, 
станаа секојдневие во ова време 
на фрустрација, кога секогаш и 
по правило се криви оние кои 
што се поинакви – предупреду
ва Советот за националните 
мал цинства на РХ. Тоа не е само 
прашање за малцинствата, туку 
го опфаќа и целото општество 
генерализирајќи го прашањето 
на националните малцинства.

Причината за ова е во не
спроведувањето на постигнати
те демократски стандарди во 
кои владее почитување за сите, 
за што медиумите во голема 
мера придонесуваат. Затоа, во 
соопштението за печатот Сове
тот повикува на промена:

„Со цел да се создаде по
зитивна социјална клима, то
ле ранција и соживот, како и 
прин цип на интеграција на на
ционалните малцинства во хр
ватското општество со нивниот 
целосен идентитет, ја повикува
ме хрватската политичка, кул
турна и сеопшта јавност заед
нички најостро да се спротив
ставиме на дискриминацијата 
на национална, верска, полова, 
возрасна и расна основа, како 
и дискриминацијата по основ 
на политичко или друго увере
ние, за да се создадат услови за 
остварување на еднакви мож
ности и заштита за сите граѓани 
како највисока вредност на ус
тавниот поредок на Република 
Хрватска.“

Елизабета Петровска

Недоволна застапеност на малцинствата на ХРТ
Квалитетот на емисиите опаѓа, 
„Призма“ повеќе не е атрак-
тивна, ја подготвуваат само два 
новинара и нема своја камера, 
што влијае на слабата гледа-
ност, истакна претседателот 
на Советот за националните 
малцинства на РХ, Александар 

Толнауер
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Н астанот е орга
ни  зиран од стра
на на Канце

ла  ријата за чо векови 
пра ва и права на на
цио  налните малцинства 
при Хрватската влада, а 
во соработка со Советот 
за национа лните мал
цинства на Ре публика 
Хрватска.

Семинарот го от
во рија директорот на 
Кан целаријата, Ален 
Та хири и претседате
лот на Советот, Алек
сандар Толнауер, а на 
учесниците им се обра
ти со свое излагање и 
проф. др Милорад Пу
повац, претставник на 
српското малцинство 
во Хрватскиот сабор и 
претседател на Одбо
рот за човекови права и 
права на националните 
малцинства при Хрват
скиот сабор. Меѓу учес
ниците беа и Роберт 
Јанковиќ, претставник 
на унгарското малцин
ство во Хрватскиот са
бор, проф. др Синиша 
Таталовиќ и проф. др 
Гордана Виловиќ од Фа
култетот за политички 
науки во Загреб, др 
Антонија Петриќушиќ 
од Правниот факултет 
при Универзитетот во 
Загреб, др Казимир 
Бачиќ, главен директор 
на Хрватската радио
телевизија, доц. Нико
ла Бакета, потпретсе
дател на Програмскиот 
совет и Жељка Мандиќ 
од Хрватската радиоте
левизија.

По интересните из
лагања, се разговараше 

и за недоволната заста
пеност на малцинските 
прашања во радио и те
левизиски програми на 
национално, регионал
но и локално ниво, но и 
во печатените медиуми, 
како и за важноста на 
улогата на медиумите 
во зачувување на со
цио лошките и култур
ните вредности на мал
цинскиот идентитет.

Развој на 
толеранција
„ХРТ не ги следи 

доволно малцинствата 
(порано околу 0,7%, а 
денес само ~ 1%), иако 
е обврзана со договорот 
со Владата со членот 47, 
а и со Уставот во член 
18“, нагласи Толнауер.

Прет  ставниците 
на малцинствата во Р. 
Хр ватска пре зентираа 
низа сугестии и пред
ло  зи за подобра ква
ли тетна соработка во 
ид ните активности. 
Глав  ниот акцент беше 
ста вен на борба против 
сте реотипите и говорот 
на омраза во медиуми
те, развој на толеран
ција и осетливост за 
појавата на дискрими
нација и непочитување 
на уставните и закон
ските права на нацио
налните малцинства во 
хрватското општество, 
остварување на пра
ва та на националните 
мал цинства за пристап 
до медиумите, што е од 
суштинско значење за 
унапредување на ед

нак воста на малцин
ствата и создавањето 
толеранција, промови
рање на соживотот со 
мнозинскиот народ и 
зачувување на култур
ниот идентитет.

Медиумите се дол
жни да при донесуваат 
за унапредување и по
читување на ос новните 
човекови права и сло
боди, разбирање, почи
тување на различно
стите и развој на кул
турниот дијалог, за 
на ционалните малцин
ства да бидат прифате
ни во општеството како 
рамноправни членови 
и субјекти на социјал
ните настани.

 Гордана Квајо

Медиумите и националните малцинства во 
Република Хрватска

На 5 јуни во Опатија се одржа десеттиот по ред семинар „Медиумите и националните малцинства 
во Хрватска – заштита на малцинствата и улогата на медиумите во демократизацијата на хрват-

ското општество“
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П о повод 25 јуни – Денот 
на државноста на Репу
блика Хрватска, меѓу 

поканетите гости на свечениот 
прием што се одржа на „Пан
товчак“ во Загреб, се собра це
лата општествена и политичка 
елита во државата. Така, покрај 
претседателот на владата, Ан
дреј Пленковиќ, присуствуваа 
и претседателот на Хрватскиот 
сабор, Гордан Јандроковиќ, соб
раниски застапници, министри 
во Владата, претседателот на 
Уставниот суд, Мирослав Шепа
ровиќ и судии на Уставниот суд, 
началникот на Главниот стожер 
на вооружените сили на РХ, 
генерал Мирко Шундов, прет
ставници на политички партии, 
жупании, општини и градови, 
здруженија, медиуми...

 Важен историски датум
Исто така, меѓу гостите беа 

и верски великодостојници на 
Католичката црква, на Српска
та православна црква, како и 
парохискиот свештеник на Ма
кедонската православна црква 

во Хрватска, протојереј ставро
фор Кирко Велински.

Претседателката на Репу
блика Хрватска, Колинда Гра
барКитаровиќ, честитајќи го 
Денот на државноста изрази 
надеж за уште подобра Хрват
ска, која има прекрасни луѓе, 
народ со многу одлики и врлини 
кои знаат да ги покажат кога е 
најпотребно.

Хрватската претседателка 
посочувајќи дека во историја
та на хрватскиот народ 25 јуни 
1991 година е еден од најваж
ните датуми, кога е донесена 
Уставна одлука за сувереноста 
и самостојноста на Републи
ка Хрватска и Декларацијата 
за прогласување на самостојна 
РХ што значеше не само рас
кинување на државноправните 
врски со републиките на бив
шата држава, туку и излез од 
повеќевековната врзаност на 
Хр ватска со сложените држав
ни заед ници. 

 Успеси
Претседателката Грабар

Ки таровиќ потсети на демо

графскиот проблем со кој е соо
чена земјата, за кој рече дека 
е прашање над сите прашања, 
кое не е проблем на една гене
рација, туку проблем кој бара 
трајно системско, сеопфатно и 
перманентно делување на сите 
општествени сили, од полити
ката и стопанството, до култу
рата и верските заедници. Таа 
изрази надеж дека сепак и овој 
проблем ќе се реши. 

 Драги Хрватки и Хрвати, 
драги хрватски државјани, Хр
ватска од ден на ден е сѐ попоз
ната во светот по многу успеси. 
А тоа е пред сѐ, благодарејќи на 
вас, единствените луѓе. И ната
му да ја остваруваме нашата 
татковина како земја на бла
госостојба, сигурност и гордост. 
Да го прославиме овој голем ден 
радосно и гордо! Заслуживме! – 
истакна меѓу другото во својот 
говор пред присутните, претсе
дателката ГрабарКитаровиќ.

М. Г.

Одбележан Денот на хрватската државност
Претседателката на Република Хрватска, Колинда Грабар-Китаровиќ, честитајќи го Денот на др-
жавноста изрази надеж за уште подобра Хрватска, која има прекрасни луѓе, народ со многу 

одлики и врлини кои знаат да ги покажат кога е најпотребно
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В о воведниот говор, 
претседателот на 
ЗМРХ, Илија Хри

сто дулов ги поздрави при
сутните, честитајќи им на 
функциите на новоимену
ваната членка на Советот за 
националните малцинства 
на РХ, Зорица Велиновска, 
како и на потпретседателот 
на ЗМРХ и МКД „Охрид
ски бисер“ од Загреб, Ѓорѓи 
Тодоровски и посакувајќи 
им успешна заемна сора
ботка, со благодарност на 
досегашните членови Ангел 
Митревски и Горан Коров.

Велиновска се забла
годари на поканата и поса
ка успешна седница на УО. 
Како членка на Советот, 
таа понуди помош во реализа
цијата на програмите на ЗМРХ 
и друштвата. Томе Апостоло
ски, кој исто така беше прису
тен на седницата, рече дека се 
ближи крајот на неговиот ман
дат за претседател на Советот 
на МНМ за Град Загреб и на 
Координацијата на СПМНМ во 
РХ, но како член на МКД „Ох
ридски бисер“ од Загреб изрази 
подготвеност за понатамошна 
соработка.

Зголемување на 
средствата

По усвоениот дневен ред и 
записниците од минатата сед
ница и од вонредниот состанок, 
се прифатија годишните фи
нансиски извештаи за потреби
те на ЗМРХ и за Советот за на
ционалните малцинства на РХ, 
што се даваат на усвојување 
на Собранието на ЗМРХ, како 
и записникот од состанокот на 
пописната комисија на ЗМРХ 
за 2018 година. Потоа се усвои 
и кварталниот финансиски из
вештај за 2019 година.

Претседателот Христодулов 
информираше за Одлуката на 
Советот за распоредот на сред
ствата обезбедени од Држав
ниот буџет на РХ за финансиска 
потпора на програмите на ЗМРХ 
за 2019 година. ЗМРХ годинава 
доби зголемување на средства
та за 9,38%, односно 735.000,00 
куни, што е за 63.000,00 куни 
повеќе од минатата година. Се 
истакна важноста на теренски
те извиди што ги врши Советот, 
па подготвеноста на документи
те на друштвата мора да биде 
ажурна и достапна, зашто каз
ните се ригорозни – средствата 
ќе мора да се вратат и наредни
те три години нема да бидат фи
нансиски поддржани.

Програми
Се дискутираше и за реали

зацијата на програмите во 2019 
година. Се прецизираа органи
зациските одбори и датумите 
на манифестациите. Договоре
но е културната манифестација 
„Илинден 19032019“ да се реа
лизира во „Голубињак“, Горски 

Котар, на 27 јули, а „Денот на 
ЗМРХ“ во Осиек на 26 октом
ври. Проектот за Летната школа 
во Луша, Бродарица – Шибеник, 
оваа година нема да се реализи
ра, бидејќи ЗМРХ не аплицира
ше на Јавниот повик на МЗО на 
РХ.

Томе Апостолоски се имену
ваше за нов член и претставник 
на ЗМРХ во хрватскиот дел на 
хрватскомакедонскиот Меѓу
народен мешовит одбор (ММО) 
за спроведување на Договорот 
меѓу РХ и РМ за заштита на 
правата на хрватското малцин
ство во РМ и македонското во 
РХ, на местото на досегашниот 
член и претставник Ангел Мит
ревски. Одржувањето на 4та 
седница на ММО годинава ќе 
биде во Загреб.

Меѓу другото, претседате
лот Христодулов на седницата 
истакна дека со својата работа 
ЗМРХ придава важност и при
донесува во градењето доверба, 
почит и заедништво меѓу Маке
донците во Хрватска.

 Елизабета Петровска

Важноста на теренските извиди на Советот 
во работата на ЗМРХ и друштвата

Редовната 9. седница на Управниот одбор на Заедницата на Македонците во РХ, членовите ја 
одржаа на 18 мај 2019 година во просториите на ЗМРХ во Загреб
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Пред три години од Скопје од
лучивте со семејството да се 
преселите во Хрватска. Од де
нешен аспект, како би можеле 
да го квалификувате Вашето 
искуство, како Ве примија во 
новата средина – Сплит?

Преселувањето во нова сре
дина претставува огромен пре
дизвик за секое семејство па 
така и за нашето. Иако не беше 
многу одамна, некако сѐ изгледа 
далечно, првите денови на рабо
та, првите средби со наставни
ците во училиште, првите кон
такти со соседите... На работно
то место бев одлично прифатена, 
со голема почит и како еднаква 
меѓу колегите. Имав значај
но искуство и единаесет години 
стаж како специјалист педија
тар и доктор на науки стекнати 
во Македонија што ми помогна 
брзо да се вклопам во работ
ниот процес во Сплит, да водам 
пациенти во интензивната еди

ница и да дежурам. Во админи
стративните постапки имав под
дршка од Управата на Клинич
киот центар и раководителите 
што е многу значајно затоа што 
странците, особено докторите, 
имаат голем административен 
товар при преселување во дру
га држава и решавањето на тие 
законски постапки оди многу 
бавно. Со колешките и колегите 
на работа имам одличен однос 
базиран на доверба и соработка, 
што е неоп ходно кога се работи 
одговорна и тешка професија 
како нашата. Со дел од нив се 
дружам и надвор од болничките 
кругови. Моите стравувања дека 
нема да бидам прифатена од ко
легите и родителите на пациен
тите заради јазичната бариера 
се покажаа како неосновани. 
Сите ми велат дека имам многу 
симпатичен акцент и не забе
лежав никаква резервираност 
или отпор во комуникацијата со 
било кого во работниот процес 
или надвор од него. Луѓето во 
Сплит се темпераментни, имаат 
ведар дух, смисла за хумор, збо
руваат гласно и од срце, карак
теристики по кои се многу слич
ни со нас Македонците, затоа 
лесно се нао ѓа ме на иста брано
ва дол жина. Во Сплит вооп што 
не е тешко да се чувствуваш 
како дома.

Животот покрај море е 
благодат

Во една прилика изјавивте дека 
за Вас Хрватска е како Герма
нија или Ирска што е за други
те. Колку сте задоволни од она 
што го очекувавте и од она што 
го добивате повратно овде?

Во својата стручна област 
– неонатологијата, во Македо
нија стигнав до одредено ниво 
од каде веќе немаше поната
му што да надградувам или да 
учам. Голем дел од обврските 
што секојдневно ги работев беа 
административни и нездрав
ствени, наметнати од многуброј
ните реформи во здравствениот 
сектор во последните години. 
Чувствував потреба за поголем 
стручен предизвик, континуи
рано учење, работа во високо 
развиен центар за неонатоло
гија како што е нашиот овде 
во Сплит. Идејата не се роди 
преку ноќ, туку се изгради низ 
една долгогодишна соработ
ка со стручњаци и професори 
од Сплит која датира уште од 
2010 година. Веќе 9 години сум 
едукатор на курс за напред
на педијатриска реанимација 
(АPLS course) во кој се вклуче
ни едукатори од целата држава, 
а организиран е и коор диниран 

Довербата е најважна кога се работи 
одговорна и тешка професија

Разговараме со д-р Анет Папазовска-Черепналковска од Одделот за неонатологија при Клинич-
киот болнички центар во Сплит за адаптацијата во новата средина, за предностите и недостато-

ците од животот и работата далеку од татковината, за животот како дијаспора...
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од Единицата за ин
тензивна терапија при 
Клиниката за детски 
болести во Сплит. До
полнително, дел од док
торатот го изработив во 
Сплит во склоп на би
латерален македонско
хрватски проект кој 
компаративно ги сле
деше карактеристики
те на еден наследен ен
зимски дефицит кај по
пулација при доење во 
Сплит и во Македонија. 
Многупати престојував 
во Сплит заради струч
ни настани, се вљубив 
во убавините на градот, 
во богатата културна 
историја, традицијата, 
топлината. Луѓето ме 
прифаќаа како своја, 
стекнав пријатели, по
сакав и моето семејство 
да може да ги почув
ствува благодатите на 
животот покрај море. 
Задоволна сум од она 
што го добив повратно 
овде, затоа своевреме
но изјавив дека Хрват
ска е мојата Германија 
и изјавата стекна голе
ма популарност.

Хрватска е земја во ЕУ. 
Можете ли да направи
те компарација на ма
кедонското и хрватско
то здравство? Може ли 
македонските лекари 
да учат од своите хр
ватски колеги кога е во 
прашање стручноста, 
или подеднакво пари
раат, а во прашање се 
само подобри услови за 
работа или организи
раност? Да поедноста
вам – предности и не
достатоци во Хрватска 
и во Македонија.

Имам само најдо
бри зборови за струч
носта на моите колеги 
во Македонија. Работев 
во терциерна здрав
ствена установа, кад
рите што работат таму 

се високо образувани, 
стручни и компетентни. 
Со нив останав во до
бра комуникација до
сега, а се надевам и на 
натамошна соработка. 
Таму се сите мои учи
тели, повеќето сега во 
пензија, од кои учев пе
дијатрија и неонатоло
гија. Сигурна сум дека 
македонските лекари 
можат да парираат со 
хрватските или било 
кои светски стручњаци 
кога би биле доведе
ни во еднакви работни 
и финансиски услови. 
Колку е подобра орга
низираноста на работа
та и достапните ресур
си, толку е попрецизна 
и поефикасна работата. 
Кога дојдов да рабо
там на Одделот за нео
натологија во Сплит, 
кој инаку важи меѓу 
пациентите и колеги
те за еден од најдобро 
организираните оддели 
во болницата, бев на
вистина изненадена од 
успешната поставеност 
и функционирањето на 
системот на работа. Се 
следат работни про
токоли, постои добра 
координација со дру
ги работни единици во 
рамките на клиниката, 
постои редовно снабду
вање на лекови и потро
шен материјал. До вре
мето до кога јас работев 
во Македонија, многу 
од овие поставки не беа 
комплетно за доволени 
и успешното функ
цио нирање на одделот 
мно гу зависеше од ин
дивидуалното ангажи
рање и иницијативата 
на лекарите. Сепак, по 
карактер сум оптимист 
па со големо задовол
ство би зборувала само 
за предностите, а не за 
недостатоците кои ги 
има и во Хрватска и во 
Македонија.

Два дома

Овде сте со семејството, 
како останатите члено
ви ја прифатија адап
тацијата во новата сре
дина?

Адаптацијата е са
мо прашање на перцеп
ција на работите. Ако 
посакаш и дозволиш 
нешто да се случи, ќе 
биде. Децата успешно 
го научија хрватскиот 
јазик, запишани се во 
стандардни училишта, 
не очекувавме никак
ви исклучоци или спе
цијален третман за нив. 
Ќерката Ангела заврши 
четврта година гимна
зија, а синот Божидар 
шесто одделение. Имаат 
свое друштво и плано
ви за иднината. Деца
та имаат поедноставен 
начин на комуникација 
и кај нив адаптацијата 
се случува на поинак
во ниво, низ невербал
на комуникација, игра, 
школски згоди и незго
ди. Тие доживуваат дека 
имаат два дома, еден во 
Сплит каде имаат шко
ло, другари и обврски 
и друг во Скопје каде 
преку лето ги чека се
мејството, братучедите 
и старото друштво. Јас 
и сопругот Александар 
моравме малку да „за

бавиме“ кога дојдовме 
во Сплит и да навикне
ме дека овде работите 
се одвиваат по друг терк 
и принцип различен од 
стресот и динамиката 
на животот во Скопје, 
но се навикнавме. Не е 
тешко да се навикнеш 
на живот во помал град 
покрај море, сѐ е некако 
помирно, посталожено. 
Уживаме во патувања, 
секоја година помину
ваме време на некој од 
островите, во зима оди
ме на скијање.

Што би издвоиле во Хр
ватска како предност 
за живеење?

Хрватска е земја во 
ЕУ, значи нуди отворе
ни можности за едука
ција, размена на знае
ња, кадри, можност за 
вработување и надвор 
од границите на соп
ствената држава. Жи
вот како ЕУ граѓанин, 
а не граѓанин од трети 
земји е нешто што го 
посакувам за своите 
деца и за себе. Живо
тот покрај море секако 
е предност. Загреб им
понира со својата уба
вина, чистотија, среде
на инфраструктура и 
претставува вистински 
лик на главен град на 
една држава.

Милена Георгиевска
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Д еновите на македонска-
та култура во Сплит се 
отворија на 19 мај со при

кажување на филателистичка 
изложба на стари македонски 
разгледници и пригодни ко
верти кои го поврзуваат маке
донскиот и хрватскиот народ. 
Изложбата беше на тема „Ма
кедонија толку далеку, а толку 
блиску“ од авторот Драгољуб 
Сиљаноски, долгогодишен член 
на МКД „Браќа Миладиновци“ 
од Осиек. Изложбата ја отвори 
претседателката на Друштвото, 
Венка Џанко, која ги поздрави 
присутните, а воедно ги отвори 
и 28. Денови на македонската 

култура во Сплит. На изложба
та беа прикажани разгледници 
и коверти кои колекционерот 
Сиљаноски ги собира со цел да 
ја покаже врската помеѓу хр
ватскиот и македонскиот народ, 
контактите помеѓу Македон
ците и Хрватите во неколкуде
цениски период и поврзаноста 
меѓу народите преку засновање 
на пријателства и фамилии.

„Голем број припадници 
на хрватскиот народ ја посету
ваат нашата земја, а голем е и 
бројот на културноуметнич
ките друштва во двете земји 
кои меѓусебно се посетуваат. На 
разгледниците се прикажани 

места кои ги покажуваат хрват
скомакедонските односи од да
лечното минато, а кои во поново 
време се популарни туристички 
места како облик на разонода и 
квалитетно поминато слободно 
време. Oд тие причини на раз
гледниците се присутни атрак
тивни и историски значајни мо
тиви врзани за одредено место 
или крај, но и за идентитетот на 
народот кој живее во тоа место. 
Врската помеѓу овие две земји 
е непрекината и тие континуи
рано се развиваат во духот на 
соработката и добрите односи“, 
истакна Сиљаноски.

Деновите на македонска-
та култура најголемо значење 
добиваат со одржување на Све
чената академија која се орга
низира по повод 24 мај – Денот 
на просветителите св. Кирил 
и Методиј. На 24 мај, полната 
сала во Театарот на младите во 

Сплит беше исполнета со ме
лосот на македонската песна и 
оро. Настанот обилуваше со бо
гата програма во реализација 
на сите секции на МКД „Маке
донија“ од Сплит.

На самиот почеток беа ин
тонирани хрватската и маке

донската химна, а претседа
телката на Друштвото, Венка 
Џанко, ги поздрави гостите и ги 
замоли за едноминутен молк во 
чест на починатите членови на 
Друштвото, како и за сите бра
нители кои својот живот го дале 
за својата татковина.

Спој на културното наследство и 
современото творештво

Македонското културно друштво „Македонија“ преку манифестацијата „Денови на македонска-
та култура“ по 28. пат во далматискиот град Сплит го покажа дејствувањето, негувањето и афир-

мацијата на македонската култура и националниот културен и јазичен идентитет

Свечена академија

Пејачка група „Македонија“ Невена Матана Ленче Лазаревиќ
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Програмата продолжи со 
читање на пригодниот реферат 
за животот и делото на браќата 
Кирил и Методиј, подготвен од 
почесниот претседател на МКД 
„Македонија“, Владо Апостол
ски, кој го прочита членката на 
Друштвото Невена Матана. Све
чената академија беше испол
нета со настапите на фолклор
ната и пејачката група на МКД 
„Македонија“, кои изведувајќи 
стари македонски песни и ора 
за момент нѐ пренесоа со срцето 
и душата во нашата татковина 
Македонија.

Со голем аплауз беше про
следен настапот на најмладите 
членови на Друштвото, учени
ците од ОУ „Скалице“, кои го 
изучуваат македонскиот јазик и 

култура под водство на нивната 
наставничка Милена Георгиев
ска. Тие настапија со пригоден 
рецитал Еј, татковино, спе
цијално подготвен за оваа ма
нифестација.

Свој настап имаше и член
ката Ленче Лазаревиќ со реци
тирање на легендарните песни 
Денови ли се денови и Ленка од 
македонскиот поет Коста Солев 
Рацин. Натаму во музичкиот 
дел настапија солистката Ксе
нија Варводиќ Периш и маестро 
Јурица Каруза со изведба на му
зичките нумери Ој Вардаре ма-
кедонски, Галеб тажен и Нок-
турно од далматинската пејач
ка икона Оливер Драгоевиќ.

Гости на настанот беа чле
новите на клапата „Пријатели“ 

кои како пријатели на МКД 
„Македонија“, секоја година се 
застапени во програмата на ма
нифестацијата. Како и досега 
како доказ за една прекрасна 
соработка и прифаќање на ма
кедонското национално мал
цинство во Сплит, на оваа ма
нифестација на наше големо 
задоволство присуствуваше и 
началничката на Канцеларија
та на Град Сплит, Марина Про
тиќ, која истакна дека од сите 
години до сега оваа година ма
нифестацијата го достигнала 
својот врв, а и веќе е етаблира
на како настан во културниот 
живот за сите граѓани на Град 
Сплит.

Марта Жаја

Македонското кул
турно друштво „Маке 
донија“ на мани фе
стацијата додели по
себно признание за ОУ 
„Скалице“ од Сплит и 
директорката Жељка 
Ру шчиќ, за особен 
при донес во овозмо
жување на изучување 
на македонскиот ја
зик и култура на овие 

простори. Имено, ОУ 
„Скалице“ е првото 
мул тиетничко учили
ште во Сплит, во кое 
македонскиот јазик 
и култура се изучу
ваат веќе десет години. 
МКД „Македонија“ 
ис крено се заблагода
рува за соработката и 
се надева дека таа ќе 
продолжи и поната

му, а учениците пре
ку своето знаење ќе 
го развиваат и чуваат 

македон скиот јазик и 
култура во Република 
Хр ватска и пошироко.

Признание за ОУ „Скалице“

Фолклорна група „Македонија“

Ксенија Варводиќ Периш Клапа „Пријатели“

Ученици од ОУ „Скалице“
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П редавачот е со огром но 
познавање на диплома
ти  јата, долгогодишен ам

басадор во Грција, Израел, Мол
давија и Романија, а во моментот 
е актуелен претседател на Сове
тот на амбасадори во Ма ке донија 
и претседател на Ко мисијата за 
меѓународни односи на невлади
ната организација „Хрватско
македонска тангента“.

По поздравните зборови на 
претседателката на МКД „Ма
кедонија“, Венка Џанко, гости
нот, говорејќи од аспект на дол
гогодишно искуство како ди
пломат кој едно време поминал 
во македонското Министерство 
за надворешни работи задол

жен за дијаспората, посочи дека 
е особено сентиментален при 
ваквите средби со дијаспората.

Тој во своето излагање осо
бено го потенцираше значењето 
на добрата организираност и 
врските на матичната држава 
со нејзината дијаспора.

Рецепт за 
добрососедство

 Кога се зборува за култур
ните врски на една земја треба 
да се има во предвид нејзината 
добра организираност како др
жава и во која насока ќе ги ор
ганизира односите, пред сѐ, со 
соседите, но и пошироко. При
тоа, прво треба да ги воспостави 

на добри и цврсти темели одно
сите со дијаспората, со луѓето 
кои од економски и други при
чини ја напуштиле Македонија 
како своја татковина, рече меѓу 
другото Арсовски.

Понатаму во излагањето за 
важноста на добрососедството, 
пријателството и соработката 
на Македонија со соседите и по
широко, амбасадорот Арсовски 
го посочи, како што вели, ре
цептот за т.н. „македонска сала
та“: 100 г култура, 100 г усогла
сени зборови, 100 г меѓународни 
стандарди, 100 г искреност, 100 г 
насмевки и 100 г пријателство.

– Доколку успее овој рецепт, 
тогаш името на салатата може 
да биде „Македонска пријател
ска салата“, додаде тој.

Предавачот од Скопје гово
реше и за перспективите на ев
роатланска интеграција на Ма
кедонија.

Организатор на настанот 
е МКД „Македонија“ од Сплит, 
а реализиран е во соработка со 
Заедницата на Македонците во 
РХ и невладината организација 
„Хрватскомакедонска танген
та“, под покровителство на Со
ветот за националните малцин
ства на РХ.

Милена Георгиевска

Македонска пријателска салата
Во рамките на културната манифестација „28. Денови на македонската култура – св. Кирил и 
Методиј“ во Сплит се одржа предавање на тема „Македонските културни врски со соседите и 

пошироко“ од Љупчо Арсовски, амбасадор, кој за оваа прилика допатува од Скопје
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В о рамките на културната 
манифестација Денови на 
македонската култура, 

а во организација на МКД „Ох
ридски бисер“ од Загреб, на 8 
мај 2019 година во галеријата 
„Звонимир“ во Загреб беше от
ворена групната изложба Ма-
кедонско-хрватски колорити, 
на која со своето сликарство се 
претставија македонските авто
ри Павле Илиев и Лилјана Ми
лишиќ Димовска и хрватските 
Соња Вучковиќ и Дарко Горета.

Присутните ги поздрави 
во дителот на галеријата Зо
ран Батушиќ, а за авторите го
вореше потпретседателот на 
Друштвото, Ѓорѓи Тодоровски. 
Програмата ја водеше Вана Ра
довани, а изложбата службено 
ја отвори претседателката на 
Друштвото, Виолета Штерјова. 
Со својот настап настанот го 
збогати пејачката група Моми 

бисерни при Друштвото, кои под 
водство на Сафиудин Алимоски 
отпеаја неколку македонски на
родни песни.

Меѓу бројните гости на из
ложбата беа и Зорица Велинов
ска, членка на Советот за нацио
налните малцинства на РХ, Дан 
Ѓаковиќ, виш стручен советник 
за односи со верски заедници 
во Градската канцеларија за 
меѓуградска и меѓународна со
работка и унапредување на чо
вековите права на Град Загреб, 
протојереј ставрофор Кирко Ве
лински, парохиски свештеник 
на Македонската православна 
црква во РХ и други.

Самостојни и групни 
изложби

Павле Илиев (1950 г.) е ма
кедонски сликар од Виница кој 
живее и работи во Загреб. По
веќе од 30 години слика живо

писни мотиви со топли тонови 
на боите. Досега изложувал на 
повеќе самостојни и групни из
ложби во РХ и во Европа, а по
дарувал и свои дела во хумани
тарни цели.

Соња Вучковиќ е родена 
во Шибеник, а живее и рабо
ти во Загреб. Нејзините дела се 
со разновидни теми, од морски 
пејзажи, преку мртва природа 
до слики на животни. Во своја
та работа искажува префинета 
сензибилност и чувствителност 
за мотив и за кадрирање низ од
реден интимен пристап.

Лилјана Милишиќ Димов
ска детството и школувањето ги 
помина во Задар. Со сликарство 
и со ликовен дизајн се занима
ва од 80тите години. Членка е 
на „Ликовната група 69“ и на 
„Фортунаарт“ од Загреб. Уче
ствувала во многу групни из
ложби во Хрватска, а самостој
ни имала и во Битола и Охрид. 
Работи со туш на хартија низ 
игра на црно и бело, на светли
на и темнина.

Дарко Горета (1962 г.) е ро
ден и живее во Загреб. Со чести
те посети на сликарски колонии 
од 1999 г. почнува и самиот да 
го истражува сликарството и ги 
совладува техниките на масло 
и акрил. Фасциниран од приро
дата и јаките бои, слика мотиви 
на море, на пејзажи и градови, 
а подоцна и апстракции. Член е 
на ликовното здружение „Ау
рон“ во Загреб.

Елизабета Петровска

Македонско-хрватски колорити
Презентација на сличностите и разликите во сликарската уметност меѓу двата пријателски народа
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„22. Денови на браќата 
Миладиновци“ и 
оваа 2019 година се 

одржаа во периодот од 23 мај до 
1 јуни во два града, Осиек и Ѓа
ково, во знакот на традицијата 
и поврзувањето на двете татко
вини, Хрватска и Македонија, 
и во име на благодарноста кон 
бискупот Јосип Јурај Штрос
маер за поддршката на браќата 
Миладиновци.

Оваа двојност на културна
та манифестација е повеќе од 
симболична: таа укажува дека 
идентитетот може да биде дво
ен и дека таа негова карактери
стика нѐ обогатува и на јази
чен и на културен начин. Уште 
повеќе што во рамките на оваа 
манифестација на двата наведе
ни градови им се придружува и 
третиот, Струга, со гостувањето 
на поетителауреати на награ
дата „Браќа Миладиновци“ во 
Осиек и Ѓаково.

Штросмаерови денови
Во Ѓаково манифестација

та беше одржана во рамките на 
„17. Штросмаерови денови“. Сѐ 
започна на 23 мај кога во Осиек 
беше претставена хрватскома
кедонската поетеса Љерка Тот 
Наумова, а продолжи на 31 мај 

со полагање цвеќе на гробишта
та на паднатите македонски 
војници од Втората светска вој
на во селото Будровци, по што 
претставниците на Друштвото и 
нивните гости положија венци 
цвеќе и на гробот на бискупот 
Штросмаер во Криптата на Ѓа
ковачката катедрала.

На 31 мај Ѓаково го посети
ја и Назиф Џафери, вршител на 
работите при македонската ам
басада во Р. Хрватска, Никола 
Шалваринов, директор на Аген
цијата за иселеништво, поетот 

Зоран Анчевски, претставници
те на МКД од Осиек, Пула и За
дар, како и претставниците на 
македонското национално мал
цинство за Осиечкобарањската 
жупанија, Драгољуб Сиљаноски 
и Град Осиек, Јагода Тренеска 
Цветичанин и други.

Вечерта истиот ден, во све
чената сала „Флорентина“ во 
Ѓаково беше одржан музичко
поетски настан под насловот 
„Игра на ноти и зборови“.

Присутните ги поздрави 
претседателот на МКД „Браќа 
Миладиновци“ од Осиек, Борис 
Трајановски, кој го покани ди
ректорот на македонската Аген
ција за иселеништво, Никола 
Шалваринов, да им ја врачи до
нацијата книги на присутните 
ученици по македонски јазик и 
култура од Осиек и на нивната 
наставничка Маја Јовановски.

Концерт и поезија
Манифестацијата продол

жи со настан кој беше осмислен 
од ѓаковачкиот книжевник и 
публицист Мирко Ќуриќ – ком
бинација на концерт и поетско 
читање, а во него учествуваа, во 
музичкиот дел Кирил Наумов 
на виолина и Матеј Шибалиќ 

„Две татковини“
Дваесет и втори Денови на браќата Миладиновци во Осиек и Ѓаково
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на клавир, а во поетскиот Зо
ран Анчевски, поетотдобитник 
на наградата „Браќа Милади
новци“ (Струшки вечери на 
поезијата 2018) од Македонија. 
Пред повеќе од педесет гости 
поетот го претстави Мирко Ќу
риќ кој ја истакна важноста на 
Зборникот на браќата Милади
новци како каментемелник на 
македонскохрватската столет
на поврзаност. Деветте музички 
разнородни композиции од Бах, 
Вивалди, Монти (чардаш), Гар
дел, Динику и други, наизменич
но се преплетуваа со песните од 
збирката „Небесна пантомима“ 
кои ги рецитираше Анчевски на 
македонски, а Ќуриќ на хрват
ски јазик.

Повелба на 
пријателство

Веднаш потоа, на глав ниот 
плоштад во Ѓаково се одржа 

заедничкиот концерт на МКД 
„Браќа Миладиновци“ и КУД 
„Зора“ од Пишкоревци на кој 
се претставија пејачката секци
ја „Вардарки“ под палката на 
Јагода Тренеска Цветичанин и 
фолклорната секција „Танец“ 
под водство на Мирта Гало. 
Овој заеднички настап со КУД 

„Зора“ од Пишкоревци е петти 
по ред, па созрева взаемната 
желба за потпишување повел
ба на пријателство помеѓу двете 
друштва и планови за заеднич
ки настапи во Македонија.

Во саботата, на 1 јуни, на
станот се префрли во Осиек и 
беше во знакот на поезијата на 
македонски јазик.

Така, во Клубот на книжа
рата „Нова“ пред осиечката 
публика беше претставен Зоран 
Анчевски и неговата наградена 
стихозбирка „Небесна пантоми
ма“. Претставувањето го водеше 
Јулијана МладеновскаТешија 
која ја нагласи важноста на 
Стру шките вечери на поезијата 
како поетска манифестација од 
светски глас, како и на награда
та „Браќа Миладиновци“ како 
средишна поетска награда за 
нови остварувања на македон
ски јазик.

 Јулијана Тешија

Уште две поете
си беа претставени 
во Осиек во текот на 
истиот ден: Мирјана 
Мајиќ од Задар и Ми
лена Златеска од Пула. 
Овој настан се одржа 
во просториите на МЗ 
„Тврѓа“, а за тоа се 
погрижија учениците 
по македонски јазик и 
култура по моделот Ц 

од ОУ „Вијенац“. Пред
водени од наставнич
ката Маја Јовановски, 
учениците Лаура Ла
зиќ, Лана Мак, Михаел 
Вида, Антонија Петра 
Гагулиќ, Тена Трцовиќ 
и Теодора Саркиќ раз
говараа со поетесите и 
ги читаа нивите песни 
на македонски јазик.

Претставено творештвото на 
Мирјана Мајиќ и Милена Златеска
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Д еновите на глаго
лицата во Ис тра, 
Македонското 

кул турно друштво на 
Ис тарска жупанија „Св.
Ки рил и Методиј“ од 
Пула ги отвори на својот 
именден 24. мај во про
сториите на Дру штвото. 
Вечерта беше от ворена 
со песната „Ос тавена 
земја“ на пое тесата Ми
лена Златеска, која и ја 
водеше целовечерната 
програма

Заменик градона
чалникот на Град Пула, 
Роберт Цвек, поздраву

вајќи ги гостите истак
на дека соживотот во 
Пула е на високо ниво 
со што се гордее, а по
себно ги апострофи
раше ативностите на 
Друштвото и одржани
те манифестации. На 
присутните им се об
рати и претседателот 
на Друштвото, Тодор 
Брдарски кој им за
благодари на сите кои 
учествуваат во реали
зација на активностите 
на Друштвото. 

На настанот учес
твуваа 22 поети и при

падници на национал
ните малцинства, кои 
читаа песни од познати 
нивни писатели, со му
зички интермецо за кој 
беше задолжен Сречко 
Савретиќ, кој со звуци
те на виолината ја воо
душеви бројната пуб
лика. 

 Читање на разни 
јазици

Читањето почна 
со песната „Младост“ 
на македонски јазик 
на авторката Милена 

Зла теска, која говори 
за оставената камена 
куќа во нејзината та
тковина. Продолжи со 
црногорскиот јазик на 
Бранка Рожман, Иван
ка Арефијев која пре
тежно пишува љубавна 
поезија на стандардни 
хрватски јазик, Марија 
Маретиќ се престави со 
своја поезија на пазин
ски говор, Ердеш Ѓула 
на свој мајчин унгарски 
јазик и хрватски пре
вод, Штефица Слишко 
на словенски и истар
ски дијалекти, а после 

Денови на глаголицата во Истра
Културната манифестација Деновите на глаголицата во Истра беше насловена „Фестивал на раз-
личност на јазикот и говорот во Истра - сличност и разлика со македонскиот јазик“, а се реали-

зира во организација со Заедницата на Македонците во Р.Хрватска
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тоа следеа звуците на 
виолината. 

Бранка Далиќ Бур
саќ читаше поезија на 
свој мајчин српски, Ве
сна Јелинчиќ на сло
венски, Неда Милен
ковски на македонски 
и на хрватски јазик, 
Даворка Флего на хр
ватски јазик. Марија 
Сошиќ која има изда
дено доста свои книги 
меѓу кои напишани и на 
глаголица, оваа вечер 
зборуваше на жмински 
говор, потоа следеше 
истарската музика на 
мих од Драго Драгузет 
кои со Авелина Д. Дра
гузет пееа македонски 
песни и читаа песни 
на македонски јазик 
од книгата „Огниште“ 
и „Ода на љубовта“ 
од авторката Милена 
Златеска. Покрај тоа 
Авелина читаше на 
подолска цекавица од 

островот Црес, а Драго 
на барбанска чакавица. 
Зборуваа и за глаголи
цата и Глаголски ла
пидариј во Валун и за 
Валунската плоча, каде 
се наоѓаат натписи и 
од 11 и 12 век. Валун
ската плоча од 11 век, 
како рече Авелина, е 
од настарите хрватски 
глаголски споменици, 
најдена е на тремот 
пред црквата Св.Марко 
на гробиштата изнад 
Валун. Оргиналот на 
Валунската плоча се 
чува во валунската 
жупна црква. 

Огниште
По краткото преда

вање за патот на глаго
лицата, следеше песна
та „Воденица“ на Зла
теска на македонски 
ја зик. Македонскиот 
јазик, исто го престави 

и Наталија Наумовска 
која допатува од Маке
донија за да ги прочита 
своите стихови, Мио
мор Јеремиќ читаше на 
својот мајчин српски 
јазик, Вели Хусеин на 
ромски и хрватски пре
вод, Невија Кожљан 
читаше своја песна на 
барбанска чакавица, 
Грациела Путина про
чита своја песна која 
доби признание во 
Сплит „Сплит на длан
ка“ и е напишана на 
далматинска и канфа
нарска чакавица, каде 
во едно ги споредува 
двата јазика. 

Со својата пе
сна „Ог ниште“ Миле
на Зла теска ги најави 
пое тите и поетесите од 
Истра кои се и жи веат 
на своите огништа и 
притоа рече: „По тол
ку години мој живот во 
Пула, моето огниште 
почна да гори и тука 
во мојата домовина, 
како знам повеќе пати 
да речам моја таткови
на е Македонија, а моја 
домовина Хрватска. 
Ве черва драги прија
тели ги соединивме не 
само двата народа на 
Македонија и Хрват
ска, туку, тука е и Црна 
Гора, Србија, Словенија, 
Унгарија, тука се Роми
те, Бошњаците, тука е 

италијанскиот јазик, 
истраскиот говор, тука 
е дел од светот, јазици 
и говори кои не смее
ме да ги заборавиме. 
Драги поети и поетеси, 
пишувајте на својот ја
зик, драги преставници 
на националните мал
цинства читајте и збо
рувајте на својот јазик 
каде и да сте. Фести
валот на разноликост 
на јазикот и говорот го 
отворив со песна на ма
кедонски јазик, а сакам 
да заврши на лабинска 
цакавица“. 

Следуваше Вален
тина Начиновиќ која 
читаше свои песни 
на лабинонски говор, 
Бранко Валиќ на рак
љанска чакавица и 
Т еодор Гобо на лаби
нонска цакавица. 

Што да се рече од 
еден ваков одзив на 
пое ти и поетеси од цела 
Истра и на доста пре
ставници на нацио
налните малцинства од 
Пула и пошироко? Ос
танува Програмата за 
паметење. 

Настанот беше фи
нансиран од Советот 
на националните мал
цинства во Р. Хрватска, 
Истарска жупанија и 
Град Пула.

 Михаела Златеска
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В о вториот дел 
на Деновите на 
глаголицата во 

Истра кој беше одр
жан на 11 јуни во Кул
турниот центар Карло 
Ројц, во организација 
на Македонското кул
турно друштво на Ис
тарската жупанија „Св. 
Кирил и Методиј“ од 
Пула и Заедницата на 
Македонците во Р. Хр
ватска, беше организи
рана Академска вечер 
за светите браќа Ки-
рил и Методиј.

Предавање за жи
вотот и делото на св. 
Кирил и Методиј одржа 
проф. др Васил Тоци
новски, на кое му прет
ходеше рецитирање на 
песната Аманет од ав
торката Милена Зла
теска, која говори за 
аманетот оставен и од 
светите браќа, чие дело 
треба да го негуваме и 
почитуваме и денес.

 Посебност во 
сликарството
Потоа следеше из

ложбата на академски
те сликари Емилија и 
Стојче Тоциновски „Га
лоп на сенки“, за која 
зборуваа самите авто
ри и промоторот Вале
рио Орлиќ, кој ја обја
сни нивната уметност и 
ја нагласи посебноста 
на секоја слика. Овие 
двае сетина слики кои 
беа прикажани во Пула 
ја покажуваа утробата 

на земјата, на мајката, 
на раѓањето на нови
от живот, на школката 
која во својот оклоп го 
носи животот, а во се
која слика беше коњот 
како благородно жи
вотно на еден достоен 
живот. Младите умет
ници учествуваат на го
лем број конкурси каде 
што се и наградувани, 
а исто така и на голем 
број колонии. Овој пат 
патот им продолжува
ше за Паг, на Повља

не, а потоа за Задар во 
МКД „Билјана“.

Златоусно слово
Дел од програмата 

беше и промоцијата на 
книгата Златоусно сло-
во од проф. др Васил 
Тоциновски. Авторот во 
оваа книга зборува за 
историјата на македон
ската и хрватската кни
жевност и прави според
ба на авторите со која 
ја прикажува нивната 
сличност во приказната 
на животот. Како што и 
самиот наслов кажува 
– богатството излегува 
токму од устата на чо
векот, од напишаниот 
збор, мајчиниот јазик и 
татковината.

Настанот беше збо 
гатен со македонска пе
сна и оро и со звуците 
на хармониката на Сла  
ва Обрановиќ.

М. З.

„Златоусно слово“ и „Галоп на сенки“
Во организација на Македонското културно друштво на Истарската жупанија „Св. Кирил и Мето-
диј“ од Пула и Заедницата на Македонците во Р. Хрватска, беше организирана Академска вечер 

за светите браќа Кирил и Методиј

Културни манифестации  
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И зложбата беше о творена 
во Научна б иблиотека 
Задар на 18 јуни под по

кровителство на Советот за на
ционалните малцинства на Р. Хр
ватска, а во соработка со Заед
ницата на Македонците во РХ.

На настанот, гостите ги по
здрави претседателката на МКД 
„Билјана“, Мирјана Мајиќ, об
разложувајќи зошто по втор 
пат Стојче и Емилија Тоцинов
ски се гости во Задар, токму по
ради својата оригиналност, но 
и позитивизмот кој го пренесу
ваат преку своите дела. Промо
тор на изложбата беше Валерио 
Орлиќ од Хрватското книжевно 
друштво од Риека кој ја отвори 
изложбата и ги поздрави при
сутните. Тој истакна дека овие 
млади сликари се навистина 
интересни, бидејќи творат една 
слика во дуо. Тие веќе долги го

дини наназад учествуваат на 
сликарската колонија што се 
одржува во Повљане, на остро
вот Паг. Секоја година оставаат 
своја слика изработена на коло
нијата во просторот каде што се 
одржува последната изложба.

Поради својата интересна 
биографија, прекрасните слики, 
школото за млади уметници кое 
го водат и останатите актив
ности кои ги имаат во животот 
покрај сликањето, претставу
ваат прекрасен избор за излож
би и случувања во организација 
на МКД „Билјана“.

Слики и поезија
На отворањето на излож

бата, свој настап имаa литерар
ната секција „Записи со љубов“ 
при МКД „Билјана“ предводе
на од поетесата Мирјана Мајиќ, 
како и гостите од Хрватското 

книжевно друштво и од задар
ското здружение „Ријечи изнад 
свега“ кои рецитираа авторски 
стихови, Николина Мојиќ, која 
рецитираше свои стихови пре
ведени на македонски јазик, 
Анка Зекановиќ, Мели Попо
виќ и Весна Штулиќ. Мирјана 
Мајиќ го затвори настанот со 
своја авторска песна на маке
донски јазик. Меѓу гостите се 
најдоа љубители на уметноста, 
претставници од другите нацио
нални малцинства од Задар, 
како и претседателот на Коор
динацијата на националните 
малцинства во Задарската жу
па нија, Веселко Ќакиќ.

Елена Кипровска Кнежиќ

„Галопот на коњи“ допатува во Задар
Во рамките на манифестацијата „Творештво на македонски уметници во Хрватска“, МКД „Бил-
јана“ од Задар ја организираше изложбата на македонските академски уметници кои творат во 

дуо – Емилија и Стојче Тоциновски, под насловот „Галоп на коњи“

 Kulturne manifestacije
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Оваа година се одржаа и из
бори за совети на нацио
налните малцинства во 

РХ. Новоизбраните чле нови 
на Советот на ма кедонското 
нацио нал но малцинство за 
Град Загреб, на 7 јуни, во про
сториите на Градската управа 
ја имаа својата конститутив
на седница. Присутните во име 
на градоначални кот на Град 
Загреб, Ми лан Бандиќ, ги по
здрави заменичката на гра
доначалникот, Јелена Павичиќ 
Вукичевиќ, посакувајќи им ус
пешна работа и добра сорабо
тка.

Досегашна практика беше 
седницата да ја води најстариот 
член на Советот, но оваа година 
имаше измени, т.е. седницата ја 

водеше членот со најмногу ос
воени гласови на одржаните из
бори. Бидејќи имавме три члена 
со ист број освоени гласови, тие 
меѓусебно се договорија седни
цата да ја води Тинка Б. Крстева 
заедно со Љиљана Клашња, по
мошничка на раководителката 
за промоција на човекови права, 
цивилно општество и национал
ни малцинства на Град Загреб. 
На седницата присуствуваа 24 
новоизбрани членови, еден беше 
отсутен од оправдани причини.

Беше избрана мандатна ко
мисија во состав Моника Кор
диќ и Споменка Демниева, чле
нови и Јангел Малинов, претсе
дател, кој што поднесе извештај 
и ги верифицира мандатите на 
избраните членови на Советот.

Седницата продолжи со из
бор на двајца членови, Олга Чи
чек и Горан Андоноски, за спро
ведување на тајното гласање. 
По гласањето и пребројувањето 
на гласовите, за претседател на 
Советот на македонското на
ционално малцинство е избран 
Благоја Мирчевски, а за пот
претседателка, Тин ка Б. Крсте
ва. Седницата помина во одли ч
на атмосфера.

Ја користам оваа прилика 
во името на сите членови на Со
ветот да се заблагодарам на ти
мот од Градската управа чијаш
то организациска и техничка 
опременост помогна седницата 
да помине во најдобар ред.

Тинка Б. Крстева

Н а 16 јуни годи
нава по деветти 
пат во паркот 

Зри њевац се одржа Де-
нот на националните 
малцинства на Град 
Загреб. На манифеста
цијата зедоа учество 18 
национални заедници 
на чиишто штандови 
беа изложени специја
литети од национални

те кујни, како и дел од 
нивната издавачка деј
ност.

Во своето обра
ќање кон присутните, 
претседателот на Коор
динацијата на советите 
и претставниците на 
националните  малцин
ства на Град Загреб, 
Душан Мишковиќ, ис
такна дека во историја

Благоја Мирчевски нов претседател на Советот на македонското 
национално малцинство за Град Загреб

Обичаите, носиите и културата на малцинствата 
претставени на Зрињевац

На манифестацијата по повод „Денот на националните малцинства на Град Загреб“ учество зедоа 18 
национални заедници

На конститутивната сед ница на Советот, Тин ка Б. Крстева е избра на за пот прет седателка на Советот

Совет на МНМ за Град Загреб
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та на Загреб и на Хр
ватска националните 
малцинства дале иск
лучително голем при
донес и дека целта на 
активностите на нацио
налните малцинства е 
да се прикажат обичаи
те, носиите, културата 
и издаваштвото.

Александар Тол
науер, претседател на 
Советот за национални
те малцинства на РХ, во 
својот поздравен говор 
рече дека припадниците 
на националните мал
цинства својот иден
титет го црпат од два 
корена: припадноста 
кон националното мал
цинство и хрватското 
државјанство, нагласу
вајќи дека толеранција
та на различностите е 

одлика како на Европа 
така и на Загреб.

Загреб 
мултиетнички 

град
Милан Бандиќ, гра  

доначалникот на За   греб 
истакна дека За  греб е 
мултиетнички град и 
треба да биде пример за 
другите градови.

„Заедничкиот жи
вот со малцинствата е 
моја искрена желба и 
желба на мнозинскиот 
народ. Ние тоа го жи
вееме, не го заговараме. 
И мнозинството и мал
цинствата, сите заедно 
ја чуваме секоја педа 
на главниот град за тој 
и понатаму да остане 
најпосетена туристи

чка дестинација во се
кое време од годината“ 
– рече во својот говор 
градоначалникот Бан
диќ.

Со него беа и чле
новите на неговиот тим 
одговорни за национал
ните малцинства: Ан
дри ја Петровиќ, води
тел на Службата за 
национални малцин
ства на Град Загреб, и 
Љиљана Клашња, по
мошничка на раково
дителката за промоција 
на човекови права, ци
вилно општество и на
ционални мал   цинства 
на Град За  греб.

Посетителите на 
манифестацијата имаа 
можност да ги видат на
родните носии на мал
цинствата, а потоа сле
деше музичка програма 
со настап на пејачките 
и на фолклорните гру
пи, каде што настап 
имаа и членките на 
пе јачката група Моми 
би серни при МКД „Ох
ридски бисер“ под вод
ство на маестро Сафиу
дин Алимоски. Тие се 
претставија со маке
донските песни: Мари-
че ле, лично девојче, 
Бог да бие Тино мори и 
Ој девојче, девојче.

Без лажна скром
ност ќе кажеме дека 

посетителите со големо 
нетрпение го очекуваа 
почетокот на програ
мата за да можат да 
ги вкусат македонски
те деликатеси. Маке
донскиот штанд, кој го 
приреди Советот на ма
кедонското национал
но малцинство за Град 
Загреб во соработка со 
МКД „Ох ридски би
сер“ од Загреб, беше 
богато украсен со на
родни носии, рачно 
ве зени марамчиња и 
ткаени килими, и има
ше голема понуда од 
македонски специјали
тети: задолжителното 
тавче гравче, баклава, 
баница со сирење и зе
ленчук, погача, бабини 
колачиња, лепчиња со 
ајвар, проја, домашни 
кифлички. Посетите
ли те имаа можност да 
пробаат струмичка ма
стика и жолта ракија, 
како и вината Т’га за 
југ и Александрија.

Организатор на ма
нифестацијата е Коор
динацијата на советите 
и претставниците на 
на ционалните малцин
ства на Град Загреб во 
соработка со Туристич
ката заедница на Град 
Загреб.

Тинка Б. Крстева

Vijeće MNM Grada Zagreba
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Македонија  Makedonija

В о организација на Сове
тот на македонското на
ционално малцинство за 

Град Загреб и Хрватската ма
тица на иселеници од Загреб, на 
16 мај 2019 година во галеријата 
„КоРа“ во Домот на културата 
„Кочо Рацин“ во Скопје се одр
жа промоција на Хрватскома
кедонскиот разговорен прирач
ник во издаваштво на Советот 
на МНМ за Град Загреб. Како 
еден од поважните реализирани 
проекти на Советот, за негово
то значење во поврзувањето на 
двата народа говореа претсе
дателот на Советот, Томе Апо
столоски и директорот на Хр
ватската матица на иселеници, 
Мијо Мариќ, а до присутните 
се обратија и амбасадорката на 
РХ во РМ, Даниела Баришиќ, 
директорот на Домот на култу
рата, Сафет Камбери и дирек
торот на македонската Аген
ција за иселеништво, Никола 
Шалваринов. Промотор на при

рачникот беше проф. др Васил 
Дрвошанов, а со настанот моде
рираше мр Љерка Тот Наумо
ва од Заедницата на Хрвати во 
РМ. Во таа пригода, претседате
лот Апостолоски подари по 10 
двојазични книги од 5 изданија 
во издаваштво на Советот за 
учениците кои го изучуваат хр
ватскиот јазик во Македонија.

Ден пред тоа, на 15 мај, во 
рамките на 47. Мајски оперски 
вечери во фоајето на МОБ во 
Скопје беше отворена изложба 
Божествена симбиоза посвете
на на познатата хрватска опер
ска пејачка, мецосопранистка
та Ана Липша Тофовиќ (1926 г. 
Сисак – 2012 г. Скопје), првенка 
на Македонската опера и една 
од нејзините основачи, на чија 
сцена остварила бројни улоги 
и се здобила со повеќе награ
ди и признанија, меѓу кои е и 
највисоката македонска награ
да „11 Октомври“. Таа со свое
то дејствување заедно со еми

нентни театарски уметници од 
Загреб придонесе во зацврсту
вањето на културната сорабо
тка помеѓу Хрватска и Македо
нија.

Изложбата на нејзините фо
тографии кои ги реставрираше 
уметникот Влахо Бранѓолица и 
дополнета со костими, предме
ти, плакати и сѐ што е зачува
но, уште пред неколку години 
беше иницирана од Советот на 
МНМ за Град Загреб во сора
ботка со Хрватската матица на 
иселеници од Загреб и Заедни
цата на Хрвати во РМ. На све
ченото отворање свое обраќање 
имаа амбасадорката на РХ во 
РМ, Даниела Баришиќ, претсе
дателот на Советот на МНМ за 
Град Загреб, Томе Апостолоски, 
директорот на Хрватската ма
тица на иселеници, Мијо Мариќ, 
директорката на МОБ, Бисера 
Чадловска и други.

Е. Петровска

Kултурна соработка помеѓу Хрватска и Македонија
Советот на македонското национално малцинство за Град Загреб и Хрватската матица на иселе-

ници од Загреб реализираа два значајни настани во Скопје

Дел од промоцијата на Хрватско-македонскиот разговорен прирачник

Отворање на изложбата посветена на Ана Липша Тофовиќ
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Задар  Zadar

Н астанот се одржа во ор
ганизација на Работната 
група на Координација

та за национални малцинства 
во Задарската жупанија. Оваа 
прекрасна манифестација има 
за цел да промовира и афир
мира култура, гастрономија и 
фолклор на различните нацио
нални малцинства кои живеат 
на територијата на Задарската 
жупанија. Оваа година на на
станот учествуваа претставни
ци на албанското, бошњачкото, 
словенското, српското, полско
то, руското, чешкото, словачко
то и, секако, македонското на
ционално малцинство.

Во воведниот дел присутни
те ги поздрави жупанот, Божи
дар Лонгин, како и градоначал
никот на Задар, Бранко Дукиќ. 
Задарскиот градоначалник ис
такна дека му е посебно драго 
што оваа манифестација успеа
ла да се одржи толку многу го
дини и секогаш на беспрекорен 
начин да ја исполнува својата 
цел и задача, а тоа е да обедину
ва луѓе, нации и различни кул
тури. Дукиќ потенцираше дека 
големината на Задар е токму во 
различните култури кои ги при
фаќа и пропагира, а оваа мани
фестација е пригоден момент за 
дијалог, размена на искуства и 
блиска соработка. Меѓу присут
ните гости беше и претседател
ката на МКД „Македонија“ од 
Сплит и членка на Управниот 
одбор на Заедницата на Маке
донците во РХ, Венка Џанко.

 Богато културно 
наследство

На настанот настапија кул
турноуметнички друштва од 
Хрватска кои презентираа бо
гатство на песни, танцови, на
родни носии и други делови од 
нивното културно наследство. 
Во најпримамливиот дел за 
публиката, а тоа е оној кули
нарскиот, националните мал
цинства се претставија со ти
пични специјалитети од своето 
поднебје. И оваа година вред
ните раце на раководството и 
членовите на МКД „Билјана“ 
од Задар направија прекрасни 
македонски специјалитети меѓу 
кои тавче гравче, солени пити, 
баклави, тулумби, алва и многу 
други специјалитети за кои се 
бараше чинија повеќе.

Во фолклорниот дел Маке
донците од Задар се претставија 
со традиционални македонски 
ора кои за МКД „Билјана“ ги 
изведе фолклорната група која 
функционира при МКД „Ма
кедонија“ од Сплит. Тие, како и 
многу години наназад, воодуше
вија со својата вештина, музи
калност и посебност во испол
нувањето на македонските ора 
и песни. Во улога на амбасадор 
на македонскиот јазик, оваа го
дина се појави Николина Мојиќ, 
поетеса и членка на МКД „Бил
јана“ која рецитираше свои 
авторски песни преведени на 
македонски јазик од Мирјана 
Мајиќ.

Техничкиот дел на овој на
стан е финансиран од Град За
дар и Задарската жупанија. Ма
нифестацијата беше следена од 
голем број гости и медиуми кои 
известија за неа како за една од 
најважните и квалитетни ма
нифестации кои Задар ги има. 
По завршетокот на манифеста
цијата дружењето продолжи во 
просториите на МКД „Билјана“ 
со членовите и фолклорната 
група од Сплит.

Елена Кипровска Кнежиќ

Обединети различни култури во Задар
По четиринаесетти пат, годинава на 8 јуни на плоштадот „Пет бунара“ во Задар се одржа мани-

фестацијата „Меѓународен ден на културни различности“
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Риека  Rijeka

Н а 24 мај во про
сто риите на МКД 

„Илин ден“ се одржа 
свечена академија по 
повод „Денот на сесло
венските просветители 
солунските брака св. 
Кирил и Методиј“. По
здравниот говор го упа
ти Илија Христодулов, 
претседател на Заедни
цата на Македонците 
во Република Хрватска 
и претседател на МКД 
„Илинден“ од Риека, 
по сакувајќи им добре
дојде на сите присутни, 
особено на основачите 
на Друштвото, на пр
виот претседател Ми
хаило Давчевски, на 
Владо Настески, како и 

на проф. емеритус др 
Горан Калоѓера, маке
донскиот почесен кон
зул во Риека, кој е и 
почесен член на МКД 
„Илинден“. Поздрави 
беа упатени и до Ми
рослав Радиќ, профе
сор во Првата хрватска 
гимназија во Риека.

На свечената ака
демија за животот и де
лото на светите Кирил 
и Методиј говореше 
Билјана Стојановска, 
професор по македон
ски јазик на Универ
зитетот во Риека. На 
крајот на интересното 
предавање, таа се обра
ти кон присутните и им 

го честита празникот 
со следните зборови:

„Нека ни е честит 
денешниот празник и 
уште многу години да го 
чествуваме. Со почит да 
се однесуваме кон све
тилниците на словен
ската писменост, да ја 
следиме нивната визија 
и да ги земеме предвид 
вредностите што тие ги 
промовирале. Зашто, 
како што во една при
года има истакнато на
шиот значаен лингвист 
Конески: Јазикот е на
шата татковина.“

Во програмата се 
вклучи и музичката гру
па на МКД „Илинден“.

Г. К.

МКД „Илинден“, 
како и многу го

дини наназад, беше дел 
од манифестацијата 
„Де нови на училиште
то Центар“, бидејќи е 
еден од главните ини
цијатори за изучување 
на македонскиот јазик 
и култура како избо
рен предмет по моде
лот Ц во основно обра
зование токму во ова 
училиште. Пејачката 
и музичка група на 

МКД „Илинден“ при
донесе со пе сна, а и со 
неколку вкусни јадења 
повторно да се истакне 
разновидноста на ма
кедонската култура и 
традиција, како и за не
гувањето на хрватско
македонските културни 
односи и поттик за раз
вивање на културните 
и духов ните вредности 
на својот народ.

Г. К.

В о црквата Св. Фаби-
јан и Себастијан 

која е дадена на ко
ристење од страна на 

Католичката црква за 
верниците од македон
ската православна ве
роисповед, во Стариот 

град на Риека, на 2 јуни 
се одржа Света божест
вена литургија по по
вод истоимениот праз
ник на МПЦО во Риека 
„Св. цар Константин и 
царица Елена“. Литур
гијата ја водеше паро
хискиот свештеник на 
МПЦ во Хрватска, про
тојереј ставрофор отец 
Кирко Велински.

По свечената Света 
литургија во простории
те на МКД „Илинден“, 
точно напладне се кр
шеше славскиот колач 
и се послужи „Трпеза
та на љубовта“ која со 
многу љубов ја пригот
вија кумовите Христи
на и Марјан Грозданов
ски со семејството.

Г. К.

Свечена академија за „Денот на свети Кирил и Методиј“

MКД „Илинден“ во ОУ Центар

Во чест на Денот на МПЦО „Св. 
цар Константин и царица Елена“
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Загреб  Zagreb

П ејачката група Моми би-
серни при МКД „Охридски 

бисер“ од Загреб пролетва има
ше два забележителни наста
пи. Првиот беше на саемот за 
позрелата генерација Вистин-
ско време кој се одржа од 16 до 
18 мај 2019 година во организа
ција на Загрепскиот велесаем 
и во соработка со здружението 
„Заеднички пат“, а под покро
вителство на градоначалникот 
на Загреб, Милан Бандиќ. На 17 
мај, на главната сцена во халата 
на Загрепскиот велесаем, Моми 

бисерни под водство на Сафиу
дин Алимоски пред бројната 
публика исполнија неколку ма
кедонски народни песни и за
служено беа наградени со голе
ми аплаузи за својата изведба.

Следниот ден, на 18 мај, во 
Центарот за култура Пречко 
во Загреб, а во организација на 
„Загрепскиот музички подиум“ 
и Центарот за култура Трешњев
ка, се одржа традиционалната 
манифестација 42. Средби на 
за грепските музички амате-
ри, на која веќе осма година по 

ред учествува и пејачката група 
Моми бисерни. За оваа прили
ка, водителот Алимоски со хо
рот ги подготвија прекрасните 
македонски бисери Бог да бие 
Тино мори и Мариче ле лично 
девојче. Милина беше да се слу
шаат распеаните Моми, за што 
добија позитивна критика и од 
стручната комисија која ги оце
нува настапите за подобрување 
на квалитетот на изведбата на 
ансамблите.

Е. П.

П о две години оче
кување, на 18 мај 

2019 година загрепска
та публика конечно 
можеше да ужива во 
спекта куларната ба
летска претстава „Дер
вишот и смртта“ на 
ХНК од Сплит, која се 
одигра на сцената на 
КС „Ватрослав Лисин
ски“ во Загреб.

Претставата рабо
тена според мотивите 
на истоимениот роман 
на Меша Селимовиќ 
како едно од најзначај
ните книжевни дела на 
овие простори, е во ко
реографија на позна
тиот македонски бале
тан и кореограф Игор 
Киров, инаку од 2016 
година уметнички ди
ректор на балетот на 
ХНК од Сплит. Музика
та ја потпишува компо
зиторот и кларинетист 

Горан Бојчевски, ли
бретото е на писателот 
и драматург Сашо Ди
моски, а впечатливите 
костими се на дизај
нерот и костимограф 
Александар Ношпал.

Главната улога 
на Ахмед Нурудин е 
по  делена – телото го 
прет  ставува национал
ниот првак на ХНК 
во Загреб, Томислав 
Петрановиќ, а негова
та душа Ајла Кадриќ. 

Единствената уметнич
ка креација на претста
вата се заокружува 
со сценографијата на 
Сла вен Раос. Танцот на 
Ах мед и на дервишите 
низ традиционалниот 
и модерен звук, ориен
тализмот на сцената и 
импресивните костими 
го исполнија прекрас
ното доживување и ја 
оставија публиката без 
здив, судејќи по овации

те и долгиот аплауз на 
крајот од претставата.

Игор Киров е ро
ден во Штип, а се шко
лувал во Македонска
та балетска школа во 
Скопје и на Академија
та за танц во Ротердам. 
Поголеми успеси има 
постигнато во Кина, 
САД, Куба и Германија. 
Добитник е на бројни 
награди и признанија. 
Освен со кореографија, 
Киров се занимава и со 
педагошка работа како 
визитинг професор на 
академиите во Скопје, 
Белград, Минхен и То
кио. Негови кореогра
фии во ХНК Сплит се: 
„5 до 12“, „Na putu“, 
„From side to side“, „The 
edge“, „Derviš i smrt“, 
„At  lan tida, legenda o 
Dan'zo ru“ (балетска опе
ра) и „Bernstein pleše“.

Е. П.

Распеани „Моми бисерни“

Овации за „Дервишот и смртта“

Настап на Загрепскиот велесаем Со песна на 42. Средби на загрепските музички 
аматери
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Загреб  Zagreb

П оследователно на промо
цијата во Запрешиќ, на 22 

мај 2019 година и во Европскиот 
дом во Загреб се одржа промо
ција на книгата Сеќавања и по-
сле нив од авторката Јудита Реј 
Худечек. Овој настан го овозмо
жија Министерството за надво
решни и европски работи на РХ 
и Загрепската жупанија, а орга
низатор беше Хрватскомаке
донското друштво од Загреб.

На почетокот, женскиот 
вокален етно состав Езерки од 
нивниот богат репертоар испол
ни неколку македонски народни 
песни, а потоа претставничката 
на македонското национално 
малцинство за Загрепската жу
панија, Лена Ѓапиќ, ги поздрави 
гостите, меѓу кои беа и Зорица 
Велиновска, членка на Советот 
за националните малцинства на 
РХ и Виолета Штерјова, претсе
дателка на МКД „Охридски би
сер“ од Загреб, па ја најави про
моцијата.

„На книгата кратки раска
зи Сеќавања и после нив на Ју
дита Реј Худечек ѝ претходеше 
книгата Сеќавања на Македо-
нија, која секој читател го освои 
со својот едноставен наративен 
ерос и човечка топлина. Лич
ните сеќавања на авторката на 
прекрасната и јадра младост по
мината во Македонија, од прва
та книга раскази инспирираше 
нови средби, ситуации, доживу
вања и димензии на убавината 
на човечката и културната по
врзаност...“, ќе рече Соња Зубо
виќ, писателка и уредничка на 
книгата. За делото говореше и 
есперантската писателка Спо

менка Штимец, а авторката се 
потсети на интересните згоди 
од тоа време, за неа драгоцени 
и грижливо собрани во книгата 
да пркосат на заборавот.

Промоција се одржа и 
во Скопје, каде на 3 јуни во 
Друштвото на писатели и со под
дршка на македонската Аген
ција за иселеништво, книгата ја 
претставија проф. др Рубин Зе
мон, проф. др Весна Матијаше
виќ Покупец, др Славчо Кови
лоски и авторката. Со настанот 
модерираше Билјана Костова, 
а извадоци од книгата читаше 
проф. Еленица Илиевска.

Е. Петровска

К ултниот македон
ски игран филм 

Пред дождот од 1994 
го дина беше дел од 
проек цијата на Дено-
вите на македон скиот 
филм во Загреб. Во 
организација на МКД 
„Охридски бисер“ од 
Загреб, на 12 јуни, пуб
ликата имаше прили

ка да го погледа ова 
ремек дело режирано 
од најуспешниот маке
донски уметник, филм
скиот режисер Милчо 
Манчевски.

Претседателката 
на Друштвото, Виолета 
Штер јова, ги поздрави 
присутните меѓу кои 
беше претставникот на 

Канцеларијата за об
разование, култура и 
спорт на Град Загреб, 
стручниот советник за 
филмска уметност, Ни
кола Стојадиновиќ, па 
ја најави пејачката гру
па Моми бисерни при 
Друштвото, која под 
водство на Сафиудин 
Алимоски пред прика
жувањето на филмот 
исполни неколку маке
донски песни.

Пред дождот содр
жи три меѓусебно повр
зани целини наречени: 
Зборови, Лица и Слики 
и во својата хармонична 
филмска нарација има 
голема уметничка вред
ност, длабока по  рака 
и содржина. Филмот е 

реалистичен приказ на 
поделеното општество 
и апсурдите што одат со 
него, а пораката што ја 
носи е дека љубовта не 
познава етничка при
падност, дека малцин
ствата и мнозинството 
треба да си помагаат и 
имаат соживот, со поука 
да се внимава да не се 
претерува со традиција
та и стереотипите. Глав
ните улоги ги толкуваат 
Грегоар Колин, Јосиф 
Јосифовски, Кетрин 
Керт лиџ, Кирил Ри
стоски, Лабина Митев
ска и Раде Шербеџија. 
Пред дождот е добит
ник на над 30 меѓуна
родни награди.

Е.П.

Сеќавања и после нив

„Пред дождот“ на Деновите на македонскиот филм
„Времето никогаш не умира. А ни кругот не е 

тркалезен.“ (Отец Марко во „Пред дождот“)
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Т алентот за свирење труба 
го наследил од својот тат
ко и од дедо му, кој дол

ги години бил прв трубач и шеф 
на оркестарот на Македонската 
филхармонија. Од него го на
следил и името, Стефан Ѓоргиев. 
Има 12 години и оди во 7. одделе
ние во ОУ „Младост“ во Лекеник. 
Веќе втора година го посетува и 
музичкото уметничко училиште 
„Фрањо Лучиќ“ во Велика Го
рица, под менторство на профе
сорот Томислав Шпољар.

Стефан е по потекло од 
штипско музичко семејство. Ро
ден е во 2007 година во Скопје, 
а во Хрватска живее од 2016 го
дина. И татко му Љубчо свири 
труба и пее повеќе од една деце
нија, а мајка му Николина како 
професионален фризер секогаш 

со љубов се грижи за нивниот 
беспрекорен изглед. Братчето 
на Стефан, Матеј, кој има само 9 
години, исто така чекори по не
говите стапки и на есен ќе тргне 
во истото музичко училиште да 
учи свирење на тромбон.

Награди
Освен талентот и бескрајно

то уживање, мотив за свирење 
на Стефан му даваат и награди
те кои ги примил во изминатите 
неполни две години откога по
чнал да свири. На 2. училиштен 
гранпри натпревар „Будење“ 
како апсолутен победник ги 
освои следните награди: злато 
и лауреат во дисциплината на 
солфеџо (со максимален број 
поени), злато и прва награда во 
неговата категорија на дувачки 

инструменти, специјална прва 
награда за најдобра изведба на 
зададена композиција во III. ка
тегорија, награда на публиката 
и гранпри добиен од стручното 
жири на целиот натпревар!

Ѓоргиеви секој слободен 
момент го користат да одат во 
Македонија, да ги посетат свои
те роднини и пријатели во Ско
пје и во Штип, да свратат на 
одмор во Охрид. Таму годинава, 
музичката виртуозност на Сте
фан му помогна да се закити со 
уште една важна награда. На 
18. интернационален музички 
натпревар за млади музичари 
„Охридски бисери“ во Охрид, 
Стефан беше добитник на пр
вото место во А категорија и на 
високото второ место на гран
при натпреварот како млад му
зичар на труба.

Пред овој симпатичен и 
скро мен ученик стојат низа 
пред извици. И покрај свирењето 
и сите училишни обврски, Сте
фан наоѓа време да другарува со 
пријателите занимавајќи се со 
својот обожаван хоби – играње
то фудбал. А ние му посакува
ме исполнување на соништата и 
уште многу, многу награди.

Елизабета Петровска

Музички виртуоз на труба
Стефан Ѓоргиев е младо талентирано момче на кого со право сите можеме да бидеме горди по-

ради неговата голема посветеност и врвните постигнати успеси

Стефан Ѓоргиев

Во утринска програма на МТВ Семејството Ѓоргиеви Со професорот Шпољар

Најновата награда
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* Загреб фолк фест е 
меѓународен фолкло
рен фестивал кој тра
диционално се одржува 
во Загреб и во околи
ната. Фестивалот има 
културен, образовен, 
туристички и хумани
тарен карактер. Секоја 
година гостите што 
учествуваат ги презен
тираат своите традици
онални обичаи, песни и 
ора, истовремено запо
знавајќи ја традицијата 
на Загреб и Хрватска. 
Досега на фестивали
те што ги организира 

здружението на Хрват
ските фолклорни фе
стивали учествувале 37 
хрватски групи и 125 
фолклорни групи од 25 
земји.

Овогодишниот фе
стивал се одржа од 2 
до 5 мај. Со концертен 
настап на 3 мај во КС 
„Ватрослав Лисински“ 
во Загреб, учествуваа 
друштва од Хрватска, 
Словачка, Украина и 
две од Македонија, КУД 
„Ефрем Каранов“ од 
Кратово и ФС „Плете
ница“ од Скопје. Тие се 

претставија со неколку 
кореографии и ги при
добија симпатиите на 

публиката која беше 
воо душевена од нив
ниот настап.

* Под покровителство 
на Министерството за 
култура на РХ, Сисач
комославачката жу
панија, Град Сисак и 

фирмата „ИНА“, од 6 
до 11 мај 2019 година 
во Сисак се одржа 21. 
Меѓународен детски 
теа тарски фестивал 

„Ма слачак“. Традици
јата и квалитетот се 
нај добри показатели 
за важноста на фести
валот. Годинава имаше 
13 претстави со учество 
на театри од Хрватска, 
Македонија, Србија и 
БиХ.

На 7 мај во Град
скиот театар Сисак, 
Театар 21, актерите на 
Театар Дел Арте од Би
тола ја изведоа театар
ската претстава за деца 
„Принцезата Захра“, 
по текст на Димитар 
Захариевски, а во ре
жија на Бојан Стојков. 
Публиката уживаше 
во најубавата Арапска 

бајка која е базирана 
на ориен та лен фолк
лор. Сиромашното 
мом  че Кан на пазарот 
во Гранд Сити го сре
ќава лошиот волшеб
ник Хазин. Овој успева 
со непроценливи ка
мења да го измами Кан 
за да го украде цветот 
што ја краси палатата 
на островот, притоа не 
знаејќи дека прекрас
ната принцеза Захра е 
заробена во овој цвет. 
Претставата е со силна 
порака за најмладите, 
едукативна е и забавна, 
исполнета со хумор и 
весели детски песни.

* На Деновите на Општина 
Брдовец и на заштитникот на 
жупата св. Вид, на 8 јуни 2019 
година во кино салата во Бр
довец се одржа традиционал
ната манифестација 9. Вечер 
на кајкавци икавци во органи
зација на здружението „Иван 
Перковац“. Специјален гостин 
на вечерта беше женскиот во
кален етно состав „Езеки“, кој 
под водство на Дарка Краговиќ 
се претстави со избор на најуба
ви македонски народни песни и 
ги воодушеви сите присутни.

 Е. П.

Блиц вести од културата
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П ријатната средба со хрват
скомакедонската поете

са и преведувачка Љерка Тот 
Наумова од Скопје беше прва
та содржина на годинешнава 
манифестација „22. Денови на 
браќата Миладиновци“ под мо
тото „Две татковини – двије до
мовине“.

Манифестацијата се одржа 
на 23 мај во организација на 
МКД „Браќа Миладиновци“ од 
Осиек во Студиската читална 
на Градската и универзитетска 
библиотека во Осиек.

Поетесата Љерка Тот Нау
мова како член на Друштвото 
на писатели на Македонија, но 
и на Хрватска, добро ѝ е позна
та на хрватската публика – дел 
од нејзините 17 збирки поезија 
беа претставени во неколку хр
ватски градови. Но, осиечката 
публика имаше прилика да се 
запознае со оваа плодна автор
ка низ оваа средба којашто ја 
осмисли и ја водеше Јагода Тре
неска Цветичанин, членка на 
МКД „Браќа Миладиновци“ и 
претставничка на македонското 
национално малцинство за Град 
Осиек.

Тренеска Цветичанин ја 
истакна важноста на награда
та „Даница Ручигај“ којашто 
Тот Наумова ја доби во Македо
нија во 2016 година од страна на 
Друштвото на писатели на Ма
кедонија, но и другите награди 

за нејзините книги кои се пре
ведени на повеќе јазици.

„Поезијата на Љерка Тот 
Наумова гради мостови помеѓу 
двете татковини, Македонија и 
Хрватска, но говори и за род
ниот Дарувар и за убавините 
на славонската рамница“, рече 
Тренеска Цветичанин во своето 
претставување.

На средбата присуствуваа 
учениците, директорите и на
ставниците од основните учи
лишта на збратимените опш
тини, Илинден од Скопје и Ре
шетари од Хрватска, како и 
други гости. Учениците од двете 
училишта, како и самата автор
ка, одржаа двојазичен поетски 
митинг во духот на животот и 
работата на Љерка Тот Наумова 
„Две татковини – еден свет“.

Ј. Т.

Н а 25 мај во Осиек, по втор 
пат се одржа Денот на на-

ционалните малцинства на 
Осиечко-барањската жупани-
ја, манифестација која во 2018 
година ја иницираше жупанот 
Иван Анушиќ.

Настанот содржеше два 
дела: тркалезна маса Актуел-
ните состојби на национал-
ните малцинства во Осиеч-
ко-барањската жупанија и 
кул турноуметничка про грама 
на централниот плоштад во 
Осиек, каде што 11 национал
ни малцинства од жупанијата 
ги претставија богата култура и 
традиции.

На тркалезната маса, за
меникот жупан на Осиечкоба
рањската жупанија, Горан Ива
новиќ, говореше за важноста на 
законите и Уставот на Репуб
лика Хрватска кои ги гаранти
раат правата на малцинствата, 
пофалувајќи ја соработката по
меѓу телата на државната и ло
калната управа со здруженија

та и претставниците на малцин
ствата.

Во своето обраќање, Дра
гољуб Сиљаноски, претставник 
на македонското национално 
малцинство за Осиечкоба
рањската жупанија, го истакна 
своето задоволство што живее 
во оваа жупанија во која Ма
кедонското културно друштво 
„Браќа Миладиновци“ дејству
ва веќе 25 години и е одлично 
прифатено.

„За нас Хрватска е наша 
татковина и ние сме нејзин не
раскинлив дел, поврзувајќи ја 
со Македонија и негувајќи ги 
добрите односи воспоставени од 
пред неколку века“, рече Сиља
носки.

Во меѓувреме, на плошта
дот Анте Старчевиќ, во склопот 
на културноуметничката про
грама, средишно место имаше 
македонското национално мал
цинство и МКД „Браќа Мила
диновци“ кои беа овогодишни 
домаќини на манифестацијата.

Друштвото се претстави со 
своите секции, пејачката „Вар
дарки“ и играорната „Танец“, 
додека за ракотворбите и дели
катесите се погрижија членките 
и членовите на етно секцијата 
„Везилки“.

Во програмата зедоа учес
тво претставниците на српско
то, албанското, унгарското, гер
манското, ромското, словачко
то, бошњачкото, ц рногорското, 
русинското и словенечкото 
мал  цинство.

Јулијана Тешија

„Две татковини – еден свет“

Европа во мало



Д а се чита Анчевски е пре
дизвик. Треба да се има 
вистинскиот клуч за ис

читување и дијалогизирање со 
авторот. Но, што кога клучот 
не е еден? Што кога поетската 
„клучалка“ ја отвора снопче 
клучиња? Мали, големи, фило
зофскојазични, книжевнотео
ретски, уметнички, клучиња во 
бои, клучиња од ноти и бројки 
наместо букви?

На претставувањето на не
говата наградена стихозбирка 
Небесна пантомима во Осиек, 
на 1 јуни, зборувавме со Анчев
ски за неговата стихозбирка, за 
значењето на Струшките вече
ри на поезијата, но и за награ
дата Браќа Миладиновци која 
што се доделува за најдобро по
етско остварување на македон
ски јазик помеѓу два фестивали 
на СВП.

Нобелова и македонска 
награда за поезија
За Анчевски, Струшките 

вечери на поезијата и наградата 
Златен венец се „Нобелова на
града за поезијата“. Златниот 
венец е највисоко признание за 
животно поетско творештво.

„Од 1966 година кога Ве-
нецот беше доделен за прв пат, 
овој Фестивал прерасна во по
етска манифестација од свет
ски глас кој на мапата на све
тот го постави македонскиот 
јазик како посебен креативен 
импулс“, истакна Анчевски во 
Осиек.

Запрашан пак, за награ
дата Браќа Миладиновци за 
најдобро поетско остварување 
помеѓу два фестивали на СВП, 
тој рече дека „е посебна“, затоа 
што оваа награда „е наша, ма
кедонска, национална награда 
за поезија, најголема награда 
којашто може да му се додели 
на поет којшто пишува на маке

донски јазик“. Оваа награда ги 
мотивира македонските поети 
на творење, го поттикнува раз
војот на јазикот и квалитетот на 
творештвото.

„Секоја година се објаву
ваат нови, поетски збирки со 
висок квалитет што само за 
себе говори колку оваа награда 
ги мотивира поетите“, истакна 
Анчевски.

Поезијата како дишење 
и откривање

За Анчевски, поезијата е 
по трага, откривање и (само)
раз бирање, облик на мислење 
кој е темелен за човековото 
постоење во времето. Неговата 

стихозбирка Небесна пантоми-
ма (2018) е заиграно пеење кое 
го повикува читателот „да оди 
горе во длабочините на небе
сното/духовното“.

„Би можел ли во неа, на 
ортома од пајажини / да нани-
жеш зборови од само еден ја-
зик, / лепливи како зелено лисје 
тутун / под тешка копрена 
од утринска роса ...“ (Небесни 
куќи и напеви)

Неговата поезија е вткаена 
во „македонското“ како јазик, 
наречје, колективно и поеди
нечно/лично сеќавање, во поет
ското на Рацин, Миладинов и 
Конески. Песните го повику ваат 
читателот да ги препознава и 
одново открива како сопствени 

Осиек

Осиек
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„Златниот венец“ е Нобелова награда, а наградата „Браќа 
Миладиновци“ е македонска национална награда за поезија

По повод претставувањето на поетот Зоран Анчевски и наградената стихозбирка „Небесна пан-
томима“ во Осиек, Хрватска (2019)
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 Osijek
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Н е е во прашање никаква 
алхемија, туку чиста љу
бов: „сребрените“ члено

ви на МКД „Браќа Миладинов
ци“ (оваа година слават 25 годи
ни од своето постоење), одржаа 

хуманитарен концерт за „злат
ните“ членови на Домот за ста
ри и немоќни лица од Осиек.

На 5 јуни, Домот за стари 
и немоќни од Осиек одбележа 
50 години од своето основање. 
На прославата им се придру
жија членовите на МКД „Браќа 
Миладиновци“ и, на радост на 
постарите сограѓани на Осиек, 
ја исполнија со пеење и танц.

Членовите на пеjачката 
секција „Вардарки“ и етно ку
линарската секција „Везилки“ 
за присутните изведоа низа 
познати македонски народни 
песни што измамија насмевки, 
заедничко пеење и играње ма
кедонско оро, а вкусните пити, 
ѓевреци и слатки колачиња го 
зачинија дружењето после што 
следеа поздравите, „дојдете ни 
повторно“.

Ј. Т.

мисли. Куќите во Витолиште 
се сомнителни, старите спо
мени зборуваат низ пукна
тините и пајажините; јази
кот на страдањето во Индија 
е индивидуален и проткаен 
со духовното; сите ние сме 
превртливи богови и вртиму
шки кои ја играат играта на
речена живот до паѓањето на 
завесата.

Читателот како 
одгатнувач

Пишувањето за Анчев
ски нема смисла, ако не по
стои читател кој не е активно 
вклу чен во дијалог со авторот 
– поет. Неговите песни се и слики 
и зборови: некогаш во нив нема 
запирки, туку само големи бук
ви како столбови; двоточката е 
често ситце да се пресее крајот 
на песната; водата е симбол на 
новиот живот, но и прифаќање
то на себеси. Но, неговите песни 
се полни и со звуци: шушкање 
на тенката кожа, далгите како 
божествени печати...

За да ја започнеш навреме
преписката со иднината

ќе треба да се искапиш во река
што тече нанапред кон морето.

Штом цапнеш во неа сети се на мене
како на некој кој штотуку се разбудил

во нова кожа оптегната ко штавена сенка
и конечно сторил нешто вистинско:
се размножил во бесконечни слики

на морските крстопати од далги
што божји се одаи со диви огледала.

(Од циклусот „La vita nuova”)

Наместо крај: клуче?

Не, нема едно клуче да се 
одгатне поетското на Анчев
ски. Има многу клучиња и сè 
што треба е секој читател да го 
пронајде своето и едноставно да 
скокне, да се нурне во далгите 
на поезијата...

Јулијана Тешија

Весела старост
Хуманитарен концерт на МКД „Браќа Миладиновци“ за повозрасните сограѓани
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В о прекрасниот парк 
во непосредна бли

зина на Дворецот „Еу
ген Савојски“ во Биље 
на 15 и 16 мај се одржаа 
Меѓународните етно 
средби Дунав – Драва 
во рамките на кои се 
претставуваат нацио
налните и културните 
богатства на народите 
што живеат вдолж овие 
две реки.

М анифестацијата е 
во организација на оп
штината Биље, а оваа 
го дина се одржа по 
двае  сетти пат. Во при

род ниот амбиент на 
паркот и дворецот „Еу
ген Савојски“, во два 
дена се претставија два
есетина здруженија од 
Биље, Осиек, Вардарац, 
Велешевец, Антуно
вац, Суботица и други, 
а граѓаните имаа мож
ност да уживаат во тан
ците, музиката, но и во 
домашните производи и 
гастро специјалитети на 
Барања: „фиш“ папри
каш, шаран на скара, 
„чо банац“ и други.

МКД „Браќа Ми
ла диновци“ од Осиек 

на  ста пија на смотра
та и со фолклорната 
секција „Танец“ која се 

претстави со сплет ма
ке донски ора.

Ј. Т.

Н а 18 мај МКД „Бра
ќа Миладиновци“ 

од Осиек беа на гости 
во Меце по повод одбе
лежувањето на Свет-
скиот ден на култур-
ните различности. 
Ма нифестацијата ја 
ор ганизираше општин
ското друштво на Црве
ниот крст Дарда, а беше 
во знакот на песна та 
– Песно моја, закити 
се со цвет; песно моја, 
нека мириса светот.

Покрај народните 
песни, на настанот беа 

претставени и народ
ни те носии во ревијата 
којашто беше органи

зирана во Општината, 
а штандовите беа ис
по  лнети со рачните из

ра ботки и јадењата од 
националните кујни на 
малцинствата.

На настанот зедоа 
учество петнаесетина 
дру штва и гости од Дар
да, Осиек, Бели Мана
стир, Биље, Аљмаш, 
Бе  лишќе и други места, 
а МКД „Браќа Милади
новци“ го претставуваа 
етно секцијата „Ве
зил  ки“ и фолклорната 
сек  ција „Танец“.

Ј. T.

Н а 22 јуни 2019 го
дина, во Дарда се 

одржа 13. Меѓународна 
смотра на фолклорот 
на националните мал-
цинства.

Во организација на 
СКД „Просвета Загреб“ 
– пододбор Дарда, на 
смотрата се претста
вија седум друштва од 
Осиечкобарањската 
жу панија и тоа „Чешка 
беседа“ од Липовљани, 

КУД „Јоаким Харди“ од 
Петровци, МКУД „Дар
да“ од Дарда, БКУД 
„Љиљани“ од Дренов
ци, ХКУД „Коло“ од 
Суботица, Србија, КУД 
„Свети Никола“ од 
Дета, Романија и МКД 
„Бра ќа Миладиновци“ 
од Осиек.

Ј. Т.

Етно средби во Биље

Културни различности и блага

Меѓународна смотра на фолклорот во Дарда
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Пула  Pula

П о повод Денот на 
Европа – 9 мај, Ис

тарската жупанија се 
вклучи со свои програ
ми во одбележувањето 
на Европската седмица 
2019, која беше отворена 
со 6. Фестивал на мул-
тикултурата. Наста
нот се одржа во Титови
от парк на 2 и 3 јуни.

Фестивалот се одр
жува со цел да се пока
же културното богат
ство на Истра со кое се 
збогатува туристичка
та сезона, а со цел за 

меѓусебно уважување и 
соживот, што воедно е и 
еден од темелите на Ев
ропската унија.

На Фестивалот се
која година настапу
ваат аматерски групи 
на заед ниците и култур
ните друштва на нацио
налните малцинства на 
Истарска жупанија кои 
ја преставуваат својата 
култура, традиција, пе
сна, обичаи, но воедно и 
нивната различност, по
себност, но и сличност. 
Оваа година учесници 

на Фестивалот покрај 
Македонското културно 
друштво на Истарската 
жупанија „Св. Кирил и 
Методиј“ од Пула, уче
ствуваа и Македон скиот 
културен форум, Заед
ницата на Албанците 
на Истарската жупа
нија, Клубот и Заедни
цата на Србите на ИЖ, 
Здружението на Ромите 
на Истра, Словенско
то културно друштво 
„Истра“, Националната 
заедница на Бошњаци
те на Истра, Друштвото 

на Црногорците „Перој 
1657“, КУД „Босна“, Ун
гарското културно дру
штво „Мориц Зигмонд“ 
и други.

М. З.

О ваа година беше одржано 12. 
Библиско бдеење во ц рквата 

Св. Фрањo, кое започна на 26 мај, 
а заврши на 31 мај. Покрај вер
ниците од католичката вероис
повед од Град Пула и по широко, 
учес тву ваа и припадници на Срп 
ската православна црква, Бап  
тистичката црква и верници на 
Македонската православна црква.

Библиското бдеење е пока
на за приближување и подо бро 
запознавање на Божјите збо

рови, покана читањето на Би
блијата да прерасне во секој
дневна практика за Божјиот 
збор да стане дел од нашето 
секој дневие и да влезе во наши
те животи и домови.

Околу триста читачи од 
Пула и околината секоја година 
во пет дена и ноќи без престан, од 
корица до корица го читаат Све
тото писмо. Во Пула, Библиско
то читање е започнато во 2008 
година по примерот од Велика 
Горица, каде првата иниција
тива потекува од 2001 година. 
Целта на овој проект е честење 
со Божји зборови да се придоне
се за уште подобро заедништво 
на верниците на пулските жупи, 

како и на припадниците на де
сетина заедници и духовни дви
жења кои дејствуваат на терито
ријата на Јужна Истра.

За место на одржување од 
почеток е одбрана црквата Св. 
Фрањо во Пула, каде веќе 24 
години се одржуваат богослуж
бите на Македонската право
славна црковна општина „Св. 
Јоаким Осоговски“, такашто и 
верниците од самиот почеток се 
вклучени во библиското бдее ње. 
Оваа година таа чест им припад
на на 30 мај, кога читаа делови 
од Библијата. Меѓу останатите 
читатели беа и членовите на се
мејството Златески.

М. З.

И оваа година, во црквата Св. 
Фрањо во Пула, Македон

ската православна црковна оп
штина „Св. Јоаким Осоговски“ 
од Пула со своите верници тра
диционално, достојно, со вера и 
љубов кон Бога и почит за по
којните, молитвено ја одбележа 
Педесетницата. Дуовден се одбе
лежува на педесеттиот ден по 
Велигден, затоа и е наречен Пе
десетница, а уште и Св. Тројца.

Богослужбата беше пред
водена од отец Кирко Велински, 

кој верниците ги воведе во мо
литвата за покојните со читање
то на имињата на најмилите 
преселени во небесната црква. 
Се верува, а прота Кирко и со 
пример тоа го кажа, дека кога 
ќе се прочита името на покој
ниот, Ангелот го носи пред Пре
столот на Бога, а и повикани сме 
да се молиме како за живите, 
така и за нашите покојни. Мно
губројните верници си спомнаа 
за своите најмили покојни и за 
оставените гробови во својата 

татковина. Молитвата на отец 
Кирко беше: „Господ Бог да ги 
насели нивните души таму каде 
што почиваат праведниците“. 
Со молитвите заврши Светиот 
чин, а потоа во просториите на 
МПЦО верниците раздадоа за 
душа на починатите.

М. З.

Фестивал на мултикултурата во Истра

Библиско бдеење

Дуовден во Пула



МПЦ во РХ34

Македонска православна црква во РХ

„В дахновената уста на про
роците го воспеваше, о 

Цару, Твоето телесно пришест
вие, и Ти Го испрати Духот Кој 
произлегува од Отецот, Кој е 
несоздаден, законодавец, Кој го 
дели истиот престол со Тебе, за 
верните чест на единствено во
плотување“ (Песна од Канонот 
на Утрена во Недела на света 
Педесетница).

На 16 јуни, во Неделата на 
светата Педесетница, во црк
вата „Св. Злата Мегленска“ во 
Загреб беше отслужена света 
Литургија, на која богослужеше 
парохискиот свештеник, про
тојерејставрофор Кирко Ве
лин ски. По завршувањето на 

литургијата, според црковниот 
типик, веднаш беше отслужена 
и Вечерна богослужба, на која 
беа прочитани молитвите на 
Педесетницата, во која Црквата 
се моли за здравје, прошка на 
гревовите, за добивање на бла
годатта на Светиот Дух, но и за 
покој на сите порано упокоени 
православни христијани, со на
деж за воскресение. На самиот 
крај, отец Кирко се обрати кон 
верниот народ со пригодно сло
во, во кое го поучи за значењето 
на овој голем Господов празник 
и за животворноста на Светиот 
Дух – Утешителот, Кој ја води 
Црквата на патот кон вечноста.

Б. Б.

Б ракот е заедница меѓу мажот 
и жената – заедница, во која 

е очигледно дека Бог ги со здал 

мажот и жената „според образот 
Свој“ (1. Мој. 1: 27). Заед ницата 
на животот меѓу мажот и жена
та е вистинска брачна заедница, 
само тогаш, кога е благословена 
од Бога, а со тоа постанува све
та и соборна заедница. Самиот 
Господ Исус Христос, со Своето 
присуство на свадбата во Кана 
Галилејска, го благословил бра
кот, па со тоа и оваа форма на 

човечкиот живот ја соединил со 
Своето Тело – Црквата.

Со една таква мисла и сил
на вера на 22 јуни 2019 г. во Ма
кедонската православна црк
ва „Св. Злата Мегленска“ во 
За греб, пристапија и се венчаа 
бо жите чеда Ивица и Верица. 
Нека им е честито од Бога, бла
гословено и на многаја лета.

Протојерејставрофор  
Кирко Велински

М акедонската православ
на црковна општина во 

Сплит по повод Денот на на
шиот духовен молитвеник и 
заштитник св. Наум Охридски 
Чудотворец и оваа година на 30 
јуни ги собра Македонците во 
црквата „Госпе од Анчела“ во 
Сплит да му се заблагодарат на 
св. Наум за сета закрила како 
и да му се помолат и понатаму 
да биде наш молитвеник пред 
Престолот на Бога.

Свечената литургија ја пред
водеше парохискиот свеште ник 
протојерејставрофор Кирко 
Ве лински, кој повика на мир, 
љубов и меѓусебно разбирање. 
На оваа свечена литургија при

суствуваше и Стјепан Лапенда, 
кој на нашата црковна општина 
ѝ подари четири икони, две од 
светата мајка Богородица, една 
икона од свети Јован Крстител 
и една од заштитникот на градот 
Сплит, свети Дује. Свештеникот 
Велински во свое име и во име
то на Управниот одбор, како и во 
името на целата црковна општи

на во Сплит му се заблагодари 
за подарокот како и за несебич
ното помагање во изградбата на 
првата Македонска православна 
црква во Загреб. По богослуж
бата, во просториите на МПЦО 
„Св. Наум Охридски“ се благо
слови славскиот колач, напра
вен од кумата Љубинка Тасиќ, 
потпретседателка на МКД „Ма
кедонија“. Истовремено, долго
годишната членка на Друштво
то, Иринка Прусац се пријави 
за кумство за наредната година. 
Благословената Трпеза на љу
бовта и дружењето продолжи во 
празнична и благопријатна ат
мосфера.

М. Ж.

Недела на света Педесетница

Светата тајна – Венчание

Обележан Денот на МПЦО „Св. Наум Охридски“ во Сплит



MPC u RH 35

 Makedonska pravoslavna crkva u RH

Е ден владика, а еден мо
нах. Кирил бил монах, а 
Методиј епископ и архи

епископ. И двајцата биле мно
гу учени луѓе, вброени се меѓу 
најучените во цела Византиска 
империја.

Во нашата црквичка на 
„Св. Рок“ во Загреб и ова лето 
го прославивме споменот на 
светите рамноапостолни сло
венски учители Кирил и Мето
диј, со Божествена литургија 
која ја водеше нашиот свеште
ник протојерејставрофор Кир
ко Велински.

Потеклото на браќата било 
од Македонија. Тие го познава
ле својот народ, татковината и 
мајчиниот јазик и затоа токму 
на тој јазик го создале и првото 
писмо и азбуката, ги поставиле 
правилата за пишување и прво 
нешто што напишале со новите 
букви било Евангелието, Све
тото писмо и Богослужбените 
книги.

Свети Кирил јасно и убед
ливо ја докажал потребата на 
секој народ да му се овозмо
жи со Господа да разговара на 
својот јазик велејќи: Кажете 
ми, дали Господа го сметате тол
ку немоќен тоа да не може да го 
даде, или завидлив па тоа не го 
сака? Оти јасно Бог порачува: 
Одете и научете ги сите народи 

(Матеј 28,19), а Апостол Па
вле пак вели: В црква повеќе 
сакам да кажам пет збора 
разбирливи, за да ги поучам 
и другите, отколку илјадни
ци зборови на непознат јазик 
(1.Koр.14,19).

Приближување на 
верата

Овие свети Богоугодници 
ги поставиле темелите на сло
венската писменост. Пишу
вајќи ја книгата над книгите, 
Библијата, сакале секому да 
му овозможат да дојде во кон
такт со Господовата милост, 
човекољубие и љубов. Сакале 
на сите да им ја приближат 
верата Христова, Христо виот 
начин на живот да е ѕвез
да водилка за сите луѓе. Оти 
само преку верата ќе бидеме 
спасени, но не вера без дела, 
оти таквата вера е мртва. Со 
делата наши да се искачува

ме на духовните скалила и да 
бидеме поблизу до Бога, со за
едништво, помагање, човекољу
бивост, да си простуваме, да ис
трпиме, да се поучуваме и да се 
љубиме еден со друг, само така 
можеме да се наречеме Христо
ви.

Носејќи го името на еден од 
овие Светители нашиот духо
вен татко, отец Кирко, заедно 
со својата сопруга Деспина и 
дечињата Матеј и Јана, за вер
ниците приредија Tрпеза на 
љубовта во црковниот двор. Со 
молитва и благословена трпе
за, како што прилега, започна 
дружењето, оти во овие брзи 
времиња кога сѐ помалку има
ме време за себе, за семејство
то и за ближните, овие моменти 
на заедништво и дружења се од 
непроценливо значење. Особено 
за нас кои не сме во таткови
ната, а сепак сме благословени 
да разговараме со Бога, да раз
говараме помеѓу себе на својот 
мајчин јазик – македонскиот.

Вечна Слава и Фала на 
БОГА и на нашите рамноапос
толни свети Кирил и Методиј.

За многу години денот во 
здравје, мир и љубов. Вечно и 
среќно името Оче. Амин.

Бранкица Богатинов

Запалено Христовото светло во 
срцата македонски
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Култура  Kultura

К нижевни разговори, 
поет ски и прозни читања, 
ра зменување на мислења 

и дискусии, се само дел од слу
чувањата одржани на 31 мај, 1 
и 2 јуни. Покрај направената 
петгодишна ретроспектива на 
манифестацијата со меѓунаро
ден карактер, се разговараше 
и за тоа дали писателите мо
жат да бидат поети, или поети
те можат да пишуваат поезија. 
Изнесените размислувања ука
жаа на тоа дека и пишувањето 
проза и пишувањето поезија е 
на свој сопствен начин уникат
но и има своја тежина, секој од 
свој аспект. За некои од учес
ниците поезијата е најсоврше
ната форма каде со малку збо
рови се кажува многу, а според 
други, пишувањето роман е 
многу посериозна работа која 
бара одредени истражувања и 
темелни подготовки за обра
ботка на темата. Но, секако во 
едно се согласни сите: најваж
но е каква порака се праќа низ 
формата.

Во текот на дебатирањето, 
стана збор и за влијанието на 
политиката во сите сфери на 
живеењето, па така и во култу

рата, а и за забрана на одредени 
книги, како што беше случајот 
во Македонија со книгата на 
Стојан Андов До атентатот и 
по него.

Културна и туристичка 
промоција

На традиционалната сред
ба на Зларин од Македонија до
патуваа писателката Фросина 
Пармаковска, добитничка на 
наградата Роман на годината 
за 2017 г. во Македонија, поете
сата и уредничка Снежана Стој
чевска, како и Љупчо Арсовски, 
амбасадор и претседател на Со
ветот на амбасадори во Македо
нија. Меѓу хрватските учесници 
беа Динко Шкевин, Едита Вла
хов, Иван Добра, Бранка Рупиќ, 
Душка Крниќ, Младен Табулов 
Трута, Даворка Блажевиќ, Ни
кола Урукало... Претставници 
на Босна и Херцеговина беа Ни
кола Шимиќ Тонин и Жаклина 
Кутија, додека од Бугарија до
патува Петар Денчев, писател и 
режисер. Словенија ја претста
вуваше Марија Ивош.

Организатор на меѓуна
родната книжевна средба на 
Зларин е невладината органи
зација „Хрватскомакедонска 
тангента“ од Шибеник. На отво
рањето присутните ги поздрави 
претседателот на „Хрватско
македонската тангента“, Сашо 
Георгиевски, а во музичкиот дел 
настапија Звонко Варошанец, 
новинар и публицист и Игор 
Локас, музичар.

Настанот се одржува од 
2014 година под покровител
ство на градоначалникот на 
Шибеник, др Жељко Буриќ, а 
со поддршка на градот Шибе
ник и туристичките заедници 
на Шибеник и Зларин. Поз
дравна порака упати министе
рот за туризам на РХ, Гари Ка
пели, посакувајќи им успешна 
работа на учесниците и, при
тоа, потенцирајќи дека оваа 
манифестација во голема мера 
придонесува и за туристичка и 
културна промоција на прија
телските земји.

Милена Георгиевска

„Од остров на копно, кон остров на море“ 
по петти пат на Зларин

И овој мај, островот Зларин крај Шибеник беше средиште на културната манифестација со уче-
ство на хрватски, македонски, словенски, бугарски и босанско-херцеговски писатели, новинари 

и публицисти



Ф орми на заповеден начин има само за вто-
рото лице во еднина и во множина, затоа 

што заповед се искажува во директен дијалог 
со соговорникот, а граматички соговорникот го 
претставува второто лице. Со формите за второ 
лице се искажува директна заповед.

Конструкциите со честичките да и нека и 
формите на сегашното време (да оди, нека оди, 
да одиме, да одат, нека одат) со своето значе-
ше на индиректна заповед (во трето лице еднина 
и множина) или повик за заедничко вршење 
на дејството (во прво лице множи-
на) се блиски до заповедниот 
начин, но тоа не се запо-
ведни форми. Сложени 
форми со заповедно 
значење можат да би-
дат и во второто лице: 
Да одиш/да одите на 
работа од утре!

Заповедните форми за 
второ лице се образуваат 
на следниве два начина:

а. со наставките -ј (за еднина) и -јте (за мно-
жина), кај глаголите од а-група и кај оние глаго-
ли од е-група и и-група чиј општ дел завршува на 
самогласка: гледа – гледа-ј / гледа-јте; пие – пи-ј 
/пи-јте; стои – сто-ј / сто-јте. Од примериве се 
забележува дека овие наставки кај глаголите од 
а-група се додаваат на основниот вокал, а кај е- 
и и-групата на општиот дел на глаголот;

б. со наставките -и (во еднина) и -те (во мно-
жина) кај глаголите од е- и и-група на кои општи-

от дел им завршува на согласка: каже – 
каж-и/каж-е-те; јаде – јад-и/јад-е-те; 

молчи – молч-и/молч-е-те; фати 
– фат-и/фат-е-те. Промената 

покажува дека наставката -и 
се додава на општиот дел 

на глаголот, а настав-
ката -те на основниот 

вокал (за двете групи 
тоа е е).
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За македонскиот јазик  O makedonskom jeziku

ЗАПОВЕДЕН НАЧИН (ИМПЕРАТИВ)

В о својата 85 година од животот, на 10 јуни 
2019 година, тивко замина професорот 

Станислав Маријановиќ, академик, декан, рек
тор на осиечкиот Универзитет, славист и голем 
познавач на животот и делото на бискупот Јо
сип Јурај Штросмаер и неговата поврзаност со 
Македонија и со браќата Миладиновци.

Тој беше еден од првите пријатели на МКД 
„Браќа Миладиновци“. Од самиот почеток, во 
1994 година, соработуваше со професорот Бла
гоја Јовановски, првиот претседател и еден од 
основачите на Друштвото, а во повеќе наврати 
активно учествуваше на културната манифе

стација „Денови на браќата Миладиновци“ за 
што во 2004 година доби посебна Пофалница.

Професорот Маријановиќ ќе го памтиме 
како сјаен ретор, добар познавач на историја
та и книжевноста, но и по настаните коишто 
ги сплотуваат хрватскиот и македонскиот на
род од пред неколку столетија. Зад себе остави 
бројни книги, статии, истражувања и анализи, 
а неговите предавања беа инспирација не само 
за генерациите студенти на Педагошкиот и на 
Филозофскиот факултет во Осиек, туку и за 
членовите на МКД „Браќа Миладиновци“.

Нека ти е вечна слава, професоре!
Ј. Т.

Ин мемориам  In memoriam

Замина академик  
Станислав Маријановиќ  

(3 март 1935 – 10 јуни 2019)

Пријател на МКД „Браќа Миладиновци“ и Ма-
кедонија, и голем познавач на животот и дело-

то на бискупот Штросмаер



38  Сплит

Сплит  Split

В о тек е топлото долго лето 
и заслужениот одмор и за 
учениците од ОУ „Скали

це“ во Сплит, каде на 14 јуни за
врши наставата по македонски 
јазик и култура што се изучува 
како изборен предмет по моде
лот Ц. Учениците не криејќи го 
задоволството од постигнатиот 
успех, радоста ја споделија со 
родителите и со своите најбли
ски. Оценката е евидентирана 
во свидетелството заедно со ос
танатите од хрватскиот образо
вен систем. Успехот постигнат 
по предметот македонски јазик 
и култура влегува во општиот 
постигнат успех, па тоа им по
могна на учениците што завр
шија осмо одделение и се запи
шаа во средно образование.

 Интерес
„Скалице“ е првото мулти

етничко училиште во Сплит 
каде веќе 10 години е органи
зирана настава по македонски 
јазик и култура за децата од 
македонската дијаспора. Но, 
интересно е што интерес за изу
чување на македонскиот јазик 

и култура покажуваат и учени
ци кои немаат никакви корени 
или допирни точки со Македо
нија. Интересите се различни, 
но едно ги спојува – желбата за 
нови знаења.

Така, секоја сабота, поделе
ни во две групи тие доаѓаа со 

особен интерес за да научат 
нешто повеќе за Македонија, 
за македонскиот јазик, геогра
фијата и историјата на земјата, 
културата, музиката и сл. Со
ставот на учениците е различен 
како по однос на предзнаењата 
(некои од нив го говорат маке
донскиот јазик, а некои не), така 
и по однос на возраста (од прво 
до осмо одделение).

 Задоволство
И родителите искажуваат 

задоволство од тоа што нивни
те деца покажуваат интерес за 
доаѓање во училиште дури и во 
сабота за да учат македонски 
јазик.

Но, четворица ученици кои 
завршија осмо одделение годи
нава, како и некои ученици од 
претходните генерации се разо
чарани што немаат можност во 
Сплит да продолжат со изучу
вање на она што го започнале 
во основно образование, бидејќи 
настава по македонски јазик и 
култура во средно образование 
сѐ уште не е организирана.

 М. Г.

Збогатени со нови знаења, на заслужен одмор
Уште една успешна година е завршена за учениците кои посетуваат настава по македонски ја-

зик и култура по моделот Ц во неколку основни и средни училишта во Хрватска
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Кујна  Kuhinja

Потребно е: 300 
г ориз, 1 гла вица 
кро мид, 1 јај це, 
бра  шно, лебни тро  
шки, вегета, црн 
пипер, сол, м асло 
за јадење.

Подготовка: 
нај прво на тава 
се загрева масло
то па се додава 
сит но исеч каниот 
кро мид, а потоа и 
измиениот ориз. 
Убаво се пропр
жу ва па се дода
ваат зачините и се 

налева со течноста 
од варено месо 
(нај добро од коко
шка). Се вари со 
постојано мешање 
околу 15тина ми
нути. Се остава да 
се олади оризот, 
па од смесата се 
формираат пиро
шки, се валкаат во 
бра шно, па во јај
це и на крајот во 
лебни те трошки. 
Се пржат на за
греа но масло.

Потребно е: 500 
г кар фиол, павлака 
за ва ре ње, 2 јајца, 200 
г сланина хамбургер, 
150 г кашкавал, веге
та, црн пипер, масло 
за јадење.

П о д г о т о в к а : 
Карфиолот се вари во 
вода во која сме дода
ле вегета, додека да 
омекне. Потоа цвето
вите од карфиолот се 
ставаат во замастено 

тавче за печење, се 
додава сечкана сла
нина и сѐ се прелива 
со смеса направена од 
јајцата, павлаката за 
варење и рен да  ниот 
кашкавал. Се пече 
око лу 15 минути доде
ка убаво не зарумени 
горната површина. По 
желба, наместо сла
нина може да се дода
де мелено месо, прет
ходно пропржено.

Потребно е: 1 кг јабол
ка (златен делишес), 
600 г шеќер, 1 лимон, 
250 г мелени ореви, 100 
мл млеко, 20 г матена 
слатка павлака.

Подготовка: Ја
болката се лупат и им 
се вади средината. Во 
тенџере се вари сируп 
од 500 мл вода и 500 
мл шеќер и лимон сеч
кан на тркалца. По 5 
минути се додаваат ја
болката во сирупот и 

се варат колку да омек
нат. Мелените ореви се 
потопуваат во млеко во 
кое има додадено 100 
г шеќер. Со смесата се 
полни средината на ја
болката. Откако ќе се 
изладат, јаболката се 
префрлаат во декора
тивни чаши и се преле
ваат со сирупот во кој 
се вареа. Одозгора се 
декорираат со матена 
слатка павлака.

М. Г.

Вкусовите на Македонија

Запечен карфиол

Јаболка полнети со ореви

Пирошки од ориз



ашата чудесна земја крие толку 
многу убавини. Оние кои уживаат 
во планинскиот и селскиот тури-

зам, дефинитивно треба да ја посетат 
Македонија. Убавите села ќе го привле-
чат секој љубител на природата, а едно 
од најубавите е селото Зрзе.

Сместено е во Општината Долнени, на 
30-тина км северозападно од градот При-
леп, односно на северозападната страна 
на Пелагонија и Прилепското Поле, во под-
ножјето на планината Даутица на надмор-
ска височина од 720 м. Атарот на селото 
граничи со атарите на селата: Костинци 
на исток, Сливје и Рилево на југ, Крапа на 
запад и Маргари и Долгаец на север.

Легендата за потеклото на името на 
Зрзе доаѓа од зрзорењето на реката Боја-
ник, по што и селото го добива своето 
име. Во историјата Зрзе се спомнува уште 
пред 14. век како Мали Мисир, а подоцна 
и како Зорба. Богато е со значајни кул-
турно-историски споменици коишто се 

дел и од светското културно наследство. 
Најзначаен споменик на културата е ма-
настирот „Св. Преображение Христово“.

Над селото, на 1000 м.н.в., домини-
ра голема бигорна карпа со пештери и 
вдлабнатини, која како бисерен брош се 
прикачила на доломитските, мермерни 
и гнајсеви карпи. Неа уште во 9. век ја 
населиле монаси, а манастирот дати-
ра од 14. век. Меѓу бројните легенди за 
ова место е и таа дека кралот Волкашин 
и кралот Марко биле венчани во овој 
манастир. Низ историјата тој често бил 
ограбуван, опожаруван и разурнуван, но 
одново граден и обновуван. Црквата „Св. 
Петар и Павле“ од 17. век содржи бес-
ценети фрески и икони на Зрзевската 
иконописна школа – дела на зографите 
Митрополит Јован (иконата на Христос 
Спасител и Жизнодавец, 1394 г.) и је-
ромонах Макариј (чудотворната икона 
на Богородица Пелагонитиса, 1422 г.). 
Покрај манастирот со археолошки иско-

пувања пронајдена е и ранохристијанска 
базилика од 5. век.

Поради варовничкиот состав на поч-
вата, Зрзе е богато со бистри и студени 
извори. Над манастирот избива врело-
то Извор, на чии води е малиот рибник 
во дворот на манастирот, а од неговите 
води меле и селската воденица. Селото е 
од збиен тип со многу чардаклиски куќи 
и огради вешто изградени од варовник, 
но со сè помалку жители, па денес ги има 
30-тина, главно стари лица. Населението 
претежно се занимава со одгледување 
на разни видови стока и со производство 
на еколошка храна, на жито и тутун.

Околината на Зрзе изобилува со ле-
ковити билки, печурки и бројни оревови 
дрвја. Многу туристи доаѓаат во посета 
да најдат спокој во манастирот, шумите, 
водата... Панорамскиот видик, чистиот 
воздухот и душевниот мир секогаш пов-
торно ги враќа на ова место.

Е. Петровска

Убавините на Македониjа Ljepote Makedonije
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