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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 53203179401 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

Вредноста како категорија му е многу битна на човекот 
или групата, па и на еден народ. Почнувајќи од пра-
шањето: што е вредност како апстрактна категорија, па 
до одговорот: нешто што е вредно, посакувано и корис-
но, сѐ до пошироко сфаќање на овој поим, како однесу-
вање, односно дејствување во одредена средина.

Како Македонци во Хрватска, признаени и докажани, 
постојано се трудиме да ги сочуваме веќе постигнатите 
вредности, вредности на едно малцинство кое го збога-
тува животот во разни средини во Хрватска.

Тргнувајќи од идеите што ги имаат Македонците, а кои 
ги карактеризираат како важни, вредни, пожелни и ко-
рисни во зачувувањето на своите традициски вредно-
сти, нудат бројни активности во кои секако е вграден 
цел систем на вредности, од лични, до општествени. 
Македонците, секако во тој позитивен однос низ кој ја 
манифестираат својата вредност, подготвени се за реа-
лизирање на своите идеи со кои го обезбедуваат своето 
место во средините каде што живеат.

Но, со темата вредност, тесно е поврзана и вредноста на 
парите, без која е незамислив денешниот живот. Вред-
нувањето на парите, пак, пред сѐ е во наша ингеренција, 
односно тие имаат и емотивна вредност. За да добиеме 
плата, треба да работиме, некој ја вреднува таа наша ра-
бота и трудот кој сме го вложиле, парите не паѓаат од 
небо!

А за активното дејствување на националните малцин-
ства во Хрватска, па така и на македонското, во голема 
мерка е заслужен Советот за националните малцинства 
на РХ кој ги кофинансира програмите. Заедницата на 
Македонците во РХ веќе три децении е препознатлива 
по прашањето на она што целиот овој период го понуди-
ла и изработила, при тоа ценејќи ја грижата на хрватска-
та држава за тоа да станеме препознатливи, докажани и 
вредни.

На крајот добиваме бројни посетители на настаните, 
бројни читатели на списанието „Македонски глас“, луѓе 
кои сакаат да го консумираат она што ние го нудиме, во 
силната конкуренција од останатите малцинства.

Милена Георгиевска
(m.georgievska@gmail.com)

Докажување
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Помалку Хрвати, помалку и Македонци
Според официјалните податоци од Пописот на населението во 2021 година, во Хрватска бројот на 
вкупното население се намалил од 4.437.460 на 3.871.833 жители. Во овие 10 години и бројот на 

Македонците кои живеат во Хрватска е намален од 4.138 на 3.555 лица

Генералната слика од резултати-
те на последниот попис во Хр-
ватска е дека бројот на жители-

те се намалил за 413.056 жители или 
9,64%. Во оваа бројка секако се вклу-
чени и Македонците, а податоците се 
распоредени според полот, староста, 
јазикот, верата...

Податоците од пописот по-
кажуваат дека од вкупниот број на 
жители 3.871.833, во Хрватска има 
повеќе жени отколку мажи, однос-
но 2.006.704 (51,83%) се жени, а 
1.865.129 (48,17%) се мажи.

Анализирајќи ги податоците 
од Државниот завод за статистика, 
бројките покажуваат смалување на 
населението по сите жупании. Најго-
лем пад е забележан во Вуковар-
ско-сремската жупанија (20,28%), а 
потоа следуваат Сисачко-мославач-
ката жупанија, Пожешко-славонска-
та, Бродско-посавската и Вировитич-
ко-подравската жупанија.

Според националната структу-
ра на жителите 91,63% се Хрвати, 

3,20% се Срби, 0,46% – Бошња-
ци, 0,46% – Роми, 0,36% – Ита-
лијани, колку што има и Алба-
нци. Соодносот на останатите 
национални малцинства поеди-
нечно, вклучувајќи го и маке-
донското, е помал од 0,30%.  

Од попишаните жители 
на Хрватска, според јазикот 
95,25% се изјасниле дека хрват-
скиот јазик им е мајчин јазик.

Најмногу 
Македонци во 

Загреб

Како Македонци во Хр-
ватска се изјасниле 3.555 лица 
и тоа најмногу ги има во глав-
ниот град на државата Загреб – 
1.036, потоа во Истарската 488 
и Приморско-горанската жупа-
нија 443. Во Сплитско-далма-
тинската жупанија живеат 269 

Македонци, во Осиечко-барањската 
230, Загрепската жупанија 206, За-
дарската 98, Сисачко-мославачката 
90, Дубровачко-неретванската 89, 
Карловачката 86, Вуковарско-срем-
ската и Шибенско-книнската по 69, 
односно  68, Бјеловарско-билогор-
ската 56, Пожешко-славонската 48, 
Меѓимурската 47, Вараждинската 
и Вировитичко-подравската по 43, 
Копривничко-крижевачката 42, Кра-
пинско-загорската 41 и Бродско-по-
савската 39. Најмалку Македонци 
се евидентирани во Личко-сењската 
жупанија, 24.

За претседателот на Заедницата 
на Македонците во РХ, Илија Хрис-
тодулов, генерално пописот е поразу-
вачки во два аспекта.

- Првиот, се однесува на мно-
зинскиот народ, дали повеќе Хрва-

 Илија Христодулов, 
претседател на ЗМРХ
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ти се раселиле во други земји од ЕУ 
или нешто друго е во прашање? А 
вториот, се однесува на пописот на 
малцинствата, конкретно на маке-
донското национално малцинство и 
не можам да се сложам со бројката 
од 3.555 евидентирани Македонци 
или 0,09% од вкупното население. 
Тоа ми е просто невозможно, од при-
чина што на минатиот попис во 2011 
година имавме повеќе Македонци, 
отколку што покажаа бројките на по-
следниот попис, вели Христодулов.

Изјаснување за 
националниот 

идентитет

Тој додава дека состојбата е по-
инаква бидејќи има прилив на нере-
зидентни граѓани од Македонија во 
Хрватска, што само по себе го зго-
лемува бројот на Македонците во 
периодот од минатиот попис во 2011 
година до последниот минатата го-
дина.

- Се прашувам дали можеби е 
направен пропуст од страна на попи- 
шувачите, или луѓето не сакаат да се 
изјаснат за националниот иденти-
тет, што не би требало така да биде 
во Хрватска која како држава многу 
им пружа на малцинствата, за што 
сме особено благодарни. Но, секако, 
и ние треба нешто да направиме за 
нас. Ако не се пријавиме како при-
падници на македонско национално 
малцинство и на Македонската пра-
вославна црква, тогаш ќе имаме вак-
ви поразувачки резултати какви што 
добивме, дециден е Христодулов.

Исто така, тој посочува дека Ма-
кедонците имаа можност и електрон-
ски да се попишат преку „е-граѓа-
нин“ и никој не им е виновен што 
не се пријавија како припадници на 
македонско национално малцинство 
и припадници на МПЦ.

Друго прашање е, вели претсе-
дателот на ЗМРХ, бројот на членство-
то во Заедницата на Македонците во 
РХ кое има тенденција на опаѓање. 
Но, смета тој, тоа секогаш варира, а 
останува заложбата за анимирање на 
помладите генерации во ЗМРХ.

Асимилација

Според Борис Трајновски, пот-
претседател на ЗМРХ, на резултатите 
од пописот најмногу влијае асимила-
цијата на Македонците во хрватската 
заедница.

- Дека толкав број Македонци 
се отселиле од Хрватска, не ми се 
верува. Не мислам дека нашите луѓе 
отишле, тие овде се одлично прифа-
тени. Не можам да се изјаснам што 
е причината, но факт е дека маке-
донските деца одат во хрватски учи-
лишта и сѐ помалку и помалку имаат 
допир со македонските училишта, 
македонскиот јазик и македонската 
култура. Тоа ни е дури и проблем во 
друштвата на Македонците. Млади-
те немаат некаков интерес или волја 
нешто да ги привлече кон македон-
ското, колку ние да се трудиме нешто 
да направиме, да смислиме. Тоа не-
како е сѐ краткотрајно, дури не ни 
оди во прилог. Сѐ што е поразлично 
од она што тие го гледаат, не им е 

прифатливо, вели Трајановски.
Тој вели дека младите се сепа-

рираат и само гледаат во мобилните 
телефони.

- Тие се окупирани 
само со она што го гледа-
ат околу себе. Не е тоа што 
ние некогаш го имавме 
како дружење. Ние се ра-
дувавме, пеевме по парко-
вите, вели Трајановски.

Улогата на 
родителите

Што се однесува до 
националната припадност, 
според него, најголемото 
влијание доаѓа од роди-
телите кои треба да знаат 
да им пренесат на децата 
од каде се, од каде дошле, 
што треба да работат, каде 
треба да се обратат и кој 
стои зад Македонците во 
Хрватска.

- Но, и родителите 
се во некаков страв, но 
тој став во Хрватска, кога 
станува збор за малцин-
ство, е неоправдан. И не 

би требал да биде, барем јас не сум 
почувствувал на своја кожа, додава 
потпретседателот на ЗМРХ.

Во однос на намалената бројка 
на Македонците на пописот во 2021 
година, Трајановски се прашува дали 
и Македонците отишле „трбухом за 
крухом“, како и останатите Хрвати, 
бидејќи во голема мерка Македонци-
те се чувствуваат и идентификуваат 
со Хрватите, или се неинформирани, 
или не сакаат да се пријават како Ма-
кедонци.

„Ние се обидуваме, преку сите 
друштва, да ги негуваме нашите оби-
чаи, јазикот, културата. Се обидува-
ме тоа да го одработиме најдобро 
што можеме и преку образование на 
македонски јазик по моделот Ц. Но, 
секако и како родители сме одговор-
ни за нашите деца и нивната свест за 
национална припадност“, додава на 
крајот Трајановски.

                     Милена Георгиевска

Борис Трајановски, 
потпретседател на ЗМРХ
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Промовирање на македонските 
вредности

Управниот одбор на Заедницата на Македонците во РХ својата последна овогодишна редовна 8. 
седница ја одржа на 8 октомври 2022 година во просториите на ЗМРХ во Загреб

Седницата ја водеше потпрет-
седателот на УО на ЗМРХ, 
Борис Трајановски, бидејќи 

претседателот Илија Христодулов, 
беше отсутен поради болест. Гости 
на седницата беа Наталија Поповска, 
директорка на македонскиот Култур-
но-информативен центар (КИЦ) во 
Загреб, Ивана Брезовец, одговорно 
лице кое го претставува  Тимот на 
учителки по Македонски јазик и кул-
тура по моделот Ц во РХ, Бранкица 
Богатинов, учителка по Македонски 
јазик и култура по моделот Ц во ОУ 
„Иван Бенковиќ“ во Дуго Село, Ви-
олета Штерјова, претседателка на 
МКД „Охридски бисер“ од Загреб и 
Тереза Колариќ од Риека.

Потпретседателот Трајановски 
ги поздрави сите присутни и им даде 
збор на гостите. Поповска се забла-
годари на поканата и изрази задовол-
ство и почит кон ЗМРХ и друштвата 
за работата, ангажманот и вложу-

вањето труд и слободно време, па 
посака успешна работа на УО за сите 
активности што ќе се реализираат во 
иднина, нагласувајќи дека КИЦ е от-
ворен за соработка.

Нова паралелка за 
изучување македонски 

јазик

Брезовец се претстави како про-
фесорка по Македонски јазик и кул-
тура по моделот Ц во Првата гимна-
зија во Загреб и рече дека Тимот на 
учителките (кој го сочинуваат 8 учи-
телки: Деспина Б. Велинска – Загреб, 
Ивана Брезовец – Загреб, Бранкица 
Богатинов – Дуго Село, Наталија Ле-
ковска – Риека, Биљана Стојановска 
– Риека, Маја Јовановски – Осиек, 
Сашка С. Јаневска – Пула и Милена 
Георгиевска – Сплит), ја одбрал да ги 
претставува и во името на Тимот да 
потпише договор за идна соработка 
со ЗМРХ. Таа нагласи дека е многу 
важно повторно да заживее проек-
тот за одржување на Летна школа во 
Хрватска за учениците кои го изучу-
ваат македонскиот јазик, кои оваа 
училишна година ги има вкупно 131. 
Како втор предлог го наведе меѓусеб-
ното дружење на учениците преку 
изработка и пријава на проекти кои 
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тоа би го овозможиле, а како трет 
предлог го наведе одржувањето на 
Летната школа во Охрид.

Во излагањето се придружи и 
Богатинов, се претстави и ги запозна 
членовите на УО на ЗМРХ со проце-
сот на формирањето на новата пара-
лелка за изучување македонски јазик 
во Дуго Село, за што потпретседате-
лот Трајановски изрази честитки и 
пофалби. Таа рече дека за иниција-
тивата беа најзаслужни родителите 
на учениците, кои ги има вкупно 16. 
Нагласи дека во интерес на сите Ма-
кедонци треба да биде вложувањето 
во образованието за да се привлече 
што поголем број на ученици кои ќе 
го учат македонскиот јазик, па затоа 
е неопходно да има заедништво и 
соработка. Таа воедно изрази благо-
дарност за поддршката за училиште-
то од претседателот на ЗМРХ, Илија 
Христодулов.

Соработка

Во разговорот се надоврза и 
Златеска, која рече дека секој од нас 
го дава својот максимум во промови-
рање на македонските вредности, без 
оглед дали е тоа јазик, култура, фолк-
лор, традиција, обичаи или пак кујна. 
Соработка и досега имало, ученици-
те учествуваат на настаните што ги 
реализираат друштвата, што секако 
многу зависи и од учителките и ро-
дителите. А соработката и поддрш-
ката освен финансиска може да биде 
и морална и логистичка. Во тоа име, 
од ЗМРХ им беа подарени неколку 
учебници и останат промотивен ма-
теријал што може да послужи во ра-

ботата на учениците.
Потпретседателот Трајановски 

истакна дека секогаш се лобирало 
за училиштата, учебници се дарува-
ле онолку колку имало, како и разни 
други училишни помагала како што 
се книги, карти и слично. Покрај 
ЗМРХ, и советите на МНМ ги дару-
ваа учениците со книги, новогодиш-
ни пакетчиња и друго, а се организи-
раа и средби.

Заеднички договор

Во разговорот се истакна и тоа 
дека според резултатите на попи-
сот на населението од 2021 година, 
бројот на декларирани Македонци во 
Хрватска е драстично паднат на 3555, 
што изнесува 0,09% од вкупното на-
селение. За лица кои го зборуваат 
македонскиот јазик таа бројка е уште 
помала и изнесува 3334 или 0,09%. 
Во Загреб се регистрирани само 1036 
Македонци и 987 лица што го збо-
руваат македонскиот јазик. Сето тоа 
може да влијае и на понатамошните 
активности и да се одрази на финан-
сирањето на проектите, особено на 
оние што се аплицираат на државно 
ниво.

Како што беше нагласено и на 
минатиот УО на ЗМРХ, основно-
то образование потпаѓа под инге-
ренција на локалната самоуправа 
односно градските совети, додека 
средношколското образование е под 
жупаниската управа односно жупа-
ниските совети или претставници, и 
тоа е основа по која треба да се води 
Летната школа. Во минатите години 
пред пандемијата ЗМРХ аплицираше 
со проект за Летна школа во Хрват-

ска кон МЗО на РХ, додека Советот 
на МНМ за Град Загреб го реали-
зираше проектот за Летна школа во 
Охрид. Исто така, беше речено дека 
Координацијата на советите и прет-
ставниците на МНМ во Хрватска 
треба повторно да се воспостави за 
да се има заеднички договор, кому-
никација и меѓусебна соработка.

Во врска со договорот за идна 
соработка меѓу ЗМРХ и Тимот на 
учителките, се рече дека ќе биде нак-
надно подготвен и дека ќе се повика 
одговорното лице за потпишување на 
истиот.

План и програма за 
работа

Во продолжение на седница-
та се донесоа одлуки по актуелниот 
дневен ред. Членовите ги усвоија за-
писникот од 7. седница, финансиски-
от квартален извештај на ЗМРХ за 
Советот за националните малцинства 
на РХ, како и извештајот за потреби-
те на ЗМРХ со прилозите, а се дис-
кутираше и за Финансискиот план на 
приходи и расходи.

Според податоците на прија-
вените програми за 2022 година од 
ЗМРХ и друштвата, ќе се подготви 
Финансискиот план на приходи и 
расходи на ЗМРХ за 2023 година, како 
и Планот и програмата за работа на 
ЗМРХ за 2023 година. Со овие Пла-
нови ќе се аплицира на Јавниот по-
вик за предлагање програми за 2023 
година од Советот за националните 
малцинства на РХ, кој се очекува да 
биде објавен кон крајот на ноември.

Се водеше расправа и за реали-
зацијата на овогодишните програми, 
првенствено за „Денот на ЗМРХ“. 
Одлучено е Редовното собрание на 
ЗМРХ да се одржи на 10 декември 
во Загреб, а Олга Чичек, Цветко По-
повски и Гордица Михајловска се 
именувани за членови на пописната 
комисија за вршење попис за имот-
ната состојба на ЗМРХ за 2022 годи-
на. Потпретседателот Трајановски 
информираше за одењето во Нова 
Градишка во врска со одбележување-
то на 15-годишнината од трагичната 
смрт на Тоше Проески.

Елизабета Петровска
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Крушево – светска топ дестинација за 
параглајдерство

Крушево со големи чекори оди напред во својот развој. Некако природата, но и заслужни 
крушевчани, како да се погрижија овој град по многу нешта да е прв, докажан низ историјата 
(Прва Република на Балканот), а сега прераснува во светско место за параглајдерство. За тоа 
до каде е проектот за градење на контролната кула и каква корист ќе има градот, и кои други 

проекти се во план, разговараме со градоначалникот на Крушево, Томе Христоски

Крушево со своите 
природни убавини, 
планинската поставе-

ност, спомениците како све-
доци на богатата историја, 
традиционалната кујна и 
гостољубивоста на крушев-
чани, секојдневно привле-
кува како домашни, така и 
сѐ повеќе странски туристи. 
Освен уживањето во скијач-
ките терени во зима, вело-
сипедските патеки преку 
целата година, риболовот 
на езерото, шетањето по 
коријата и улиците на гра-
дот, планинската позиција 
за еден екстремен спорт го 
стави на трето место во све-
тот како центар за параглај-
дерство. Крушево по многу 
нешта има да се покаже – од 
специфичната препознатли-
ва македонска архитектура, 
чистиот воздух, богатата 
традиционална трпеза, неодминли-
вите крушевски локум и целувки, и 
секако историјата која се открива на 
секој чекор вткаена во бројните спо-
меници.

Во последните години синоним 
за Крушево е Тоше, неговото родно 
место и вечното почивалиште, што 
му даде дополнителна атрактивност 
на градот.

Богата адреналинска 
понуда

Крушево со големи чекори оди на-
пред во својот развој. Некако при-
родата, но и заслужни крушевчани 
како да се погрижија овој град по 
многу нешта да е прв, докажан низ 

историјата (Прва Република на 
Балканот), а сега прераснува во 
светско место за параглајдерство. 
До каде е проектот за градење на 
контролната кула и каква корист 
ќе има градот?

Работиме во насока на разви-
вање на туризмот, особено на место-
то за полетување на параглајдерите. 
Го реконструиравме, поставивме 
нова трева и градиме објект. Идни-
ната е во активниот туризам. Затоа 
вложуваме во параглајдерство и за-
едно со изградбата на објект на поле-
тување се подготвуваме за побогата 
адреналинска туристичка понуда и 
одржување на Светското првенство 
во параглајдерство во 2023 година.

Објектот на местото за поле-
тување ќе биде пуштен во употреба 

пролета 2023 година кога 
ќе се подготви и партерно-
то уредување и истиот ќе 
служи за подобрување на 
условите за параглајдерите 
и посетителите. Наша цел 
е зголемување на бројот на 
туристи и гости кои ќе бидат 
задоволни, како и зголемен 
број на ноќевања.

Со реконструкција на 
спортската сала, фитнес 
салата и со гасификација, 
проект вреден 500 илјади 
евра, само ги подобрува-
те условите што ги нудите 
за посетителите кои се од-
лучуваат токму Крушево 
да биде нивна дестинација 
за одмор или за работа на 
т.н. номади. Што уште 
планирате во Крушево?

Имаме неколку проекти 
со кои, и градот, и населе-

ните места добиваат на целина и се 
целосно возобновени од аспект на 
патна инфраструктура и водоснабду-
вање.

Ова е најава за големи проекти 
и истите се произлезени од барањата 
на нашите сограѓани, поддржани од 
Владата и нашите заложби во изра-
ботка на проектни апликации и про-
екти. Крушево се менува секој ден и 
тоа е процес кој непрекинато ќе трае 
во наредните 3 години. Тоа го најаву-
ва оваа прва исклучително успешна 
година.

Започнавме со изградба на пар-
кинг на местото за параглајдерство. 
Тоа е во рамки на проект вреден над 
700 илјади евра кој го работиме заед-
но со Елбасан од Албанија. Детската 
градинка добива целосно опремен 
двор со содржини, меѓу кои и за де-
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задржите младите. До каде е оваа 
иницијатива?

Крушево се соочува со исе-
лувањето на младите, што е голем 
проблем за мал град. Затоа, ние како 
локална самоуправа дадовме ини-
цијатива за отворање на Факултет за 
информатичка технологија. Се наде-
ваме на позитивен одговор од страна 
на централните органи, како еден од 
начините за вложување во образова-
нието на нашите деца и поттик тие да 
останат во родното место.

          Милена Георгиевска

цата со посебни потреби и сензорна 
соба.

Модернизирано 
Крушево

Продолжуваме со опремување и 
модернизирање на службите. Нов ка-
мион за отпад и ново теренско вози-
ло за „Комуна“, а за ТППЕ Крушево 
нова опрема за вработените. Започ-
навме со реконструкција на фискул-
турната сала и промена на покривот 
во ОУ „Никола Карев“. Во Борино 
го реновиравме целосно подрачното 
училиште. Од аспект на водоснабду-
вањето, се реконструираше водовод-
ната линија на улица „Партизанска“, 
а во Пресиле пуштен во употреба но-
виот резервоар за вода.

Официјално се отворени нови 
патеки за велосипедизам и заедно со 
изградбата на објектот на местото за 
полетување на параглајдерите се под-
готвуваме за побогата адреналинска 
туристичка понуда и одржување на 
Светското првенство во параглајдер-
ство во 2023 година. Инвестирањето 
во образованието не запира со рекон-
струкцијата на училиштата. Наша 
задача е да обезбедиме квалитетни 
услови за настава за секој ученик. Во 
таа насока продолжуваме со работа. 
На територијата на општина Круше-
во ќе се постават мерни станици за 

мерење на квалитетот на воздухот, 
успеавме да зафатиме нови гравита-
циски извори на вода и ќе се рекон-
струира делот од водоводната мрежа 
кон Крушево со што ќе се подобри 
водоснабдувањето и ќе се намалат 
загубите на вода.

Како и секој град во Македонија, и 
Крушево се соочува со миграција 
на населението, па во таа насока 
како градска власт размислувате 
и за отворање на Факултет за ин-
форматичка технологија за да ги 

Тоше со Нова Градишка нѐ поврза  
во трајно пријателство

За жал, многумина за славното 
Крушево, највисокиот град на 
Балканот, дознаа по смртта на 
Тоше. Многу туристи доаѓаат да го 
посетат вечното почивалиште на 
Тоше и музејот изграден во негов 
спомен и на тој начин го открива-
ат градот со сите негови убавини 
и недостатоци. Но, Крушево има и 
нераскинлива врска со Хрватска, 
поточно со Нова Градишка, место-
то на страдањето на Тоше. Во која 
насока се движи соработката на 
двата града?

Прераната смрт и местото на 
трагичната сообраќајна несреќа веч-

но нѐ поврза со Нова Градишка. Спо-
мен обележјето на нашиот Тоше ни 
послужи да се сеќаваме на него, на 
неговата музика, хуманост, и негово-
то ,,Ве сакам сите“.

Тоше и после својата смрт при-
донесува и доказ за тоа е што Нова 
Градишка и Крушево остварија трај-
но пријателство и затоа склучивме 
меморандум за соработка меѓу двете 
општини во областа на културата, 
спортот, образованието и туризмот. 
Се надеваме дека и понатаму ќе гра-
диме мостови за соработка кои ќе 
вродат плодни настани.
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Малцинствата недоволно застапени во 
јавните медиуми

Така беше заклучено на 13 октомври 2022 година, во просториите на Владата на Република 
Хрватска во Бански двори, каде што се одржа 99. тематска седница на Советот за националните 

малцинства на РХ

Советот за националните мал-
цинства на Република Хрват-
ска едногласно го усвои За-

клучокот со кој беше утврдено дека 
поради недоволната застапеност на 
програмите наменети за припадни-
ците на националните малцинства во 
целокупната програма на Хрватската 
радио-телевизија, во 2021 година не 
е остварено правото на национални-
те малцинства на пристап до јавните 
медиуми во обем кој е загарантиран 
со Уставниот закон за правата на 
националните малцинства, со Зако-
нот за Хрватската радио-телевизија 
и со Договорот меѓу Хрватската ра-
дио-телевизија и Владата на РХ.

На седницата присуствуваа 
претседателот на Советот, Алексан-
дар Толнауер и членовите на Сове-
тот, потпретседателката на Владата 
на РХ, Ања Шимпрага, државниот 
секретар на Министерството за кул-
тура и медиуми, Крешимир Партл, 
директорот на Канцеларијата за чове-
кови права и права на националните 
малцинства при Владата на РХ, Ален 
Тахири и претставници на Хрват-
ската радио-телевизија, генералниот 
директор на ХРТ, Роберт Швеб, по-
мошникот на генералниот директор 
на ХРТ, Ренато Куниќ, главната уред-

ничка на програмите ХТВ 1, ХТВ 2, 
ХТВ 3, ХТВ 4 и на Меѓународниот 
телевизиски програмски канал, Рахе-
ла Штефановиќ и главната уреднич-
ка на програмата на Хрватското ра-
дио, Елиана Чандрлиќ Глибота.

Евидентно  
намалување

На седницата се дискутираше 
за Извештајот на ХРТ за произведе-
ни, копродуцирани и објавени про-
грами наменети за информирање на 
припадниците на националните мал-
цинства во Хрватска во 2021 година. 
Од Извештајот произлегува дека Хр-
ватската телевизија во 2021 година 
објавила 5180 минути и 15 секунди 
содржина наменета за припадниците 
на националните малцинства, што 
претставува 0,99% од вкупната еми-
тувана програма. Претседателот Тол-
науер констатираше дека во однос на 
2020 година (1,045%) има евидентно 
намалување на застапеноста на мал-
цинствата во емитуваните програми 
(за 5,3%). Исто така, во однос на 2020 
година и минутажата на дневната ин-
формативна телевизиска програма е 

пократка за 163 минути (2 часа и 43 
минути), односно за 33%.

На работната средба одржана 
на 13 април 2022 година, меѓу прет-
ставниците на Советот и Хрватската 
радио-телевизија, беше постигнат 
договор во септември 2022 година 
во рамките на внатрешната структу-
ра на Хрватската радио-телевизија 
да се формира Независен оддел за 
национални малцинства. Со оглед 
на тоа дека Независниот оддел не е 
формиран, на прашање поставено 
од Советот, генералниот директор 
на ХРТ, Роберт Швеб, одговори дека 
одделот не е формиран во првичниот 
рок поради недостиг на ресурси, па 
затоа основањето ќе се реализира во 
јануари, а најдоцна до средината на 
февруари 2023 година.

Измена на 
Критериумите

Во продолжетокот на седницата, 
членовите на Советот го разгледаа и 
потоа едногласно го усвоија Пред-
логот за измена на Критериумите за 
финансирање и договарање на про-
грамите за културна автономија на 
националните малцинства и методо-
логијата за следење и проценка на 
спроведувањето на финансираните 
програми. Измената се однесува на 
член 14. од Критериумите во кој е 
пропишан максималниот износ за 
трошење на средствата во проценти 
според видот на трошоците за пое-
динечни програми. Со оваа измена 
зголемен е дозволениот износ на од-
редени трошоци во програмите по-
ради инфлацијата и зголемувањето 
на цените, за да можат здруженијата 
да ги покриваат тековните трошоци 
со средствата што ги имаат, а докол-
ку ќе биде потребно, максималниот 
износ и понатаму ќе се прилагодува. 
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Измената ќе се применува од 1 јануа-
ри 2023 година.

Резултати од Пописот

Претседателот на Советот, Тол-
науер, ги информираше присутните 
и за анализата на Пописот на населе-
нието во РХ, кој беше спроведен во 
2021 година. Во националната струк-
тура на населението има вкупно на-
малување на населението, па така и 
на припадниците на 16 национални 
малцинства, додека кај 6 малцинства 
(Роми, Германци и Австријци, Полја-
ци, Руси, Турци и Украинци) е забе-
лежан раст во однос на претходниот 
попис. Споредено со 2011 година, 
кога во Хрватска имало 7,47%  при-
падници на малцинствата, во 2021 
година тие биле 6,2%, што е за 1,27% 
помалку. Резултатите од Пописот во 

2021 година 
ќе се одразат 
на правата на 
припадниците 
на малцин-
ствата гаран-
тирани со Ус-
тавниот закон 
за правата на 
националните 
малцинства, 
како што се 
правото на 
избор на со-
вети и прет-
ставници на 
националните 
малцинства, правото на застапеност 
на локално и регионално ниво и пра-
вото на рамноправна и официјална 
употреба на јазикот и писмото.

На крајот, беа усвоени пред-
лог-одлуките за прераспределба на 
средствата за 2022 година на три 

здруженија на националните мал-
цинства, на Бошњачката национал-
на заедница на Хрватска од Загреб, 
Сојузот на Словаците и на Слове-
нечкото културно друштво „Липа“ од 
Задар.                                 

Елизабета Петровска

Национални малцинства, миграции и 
безбедност

Во периодот од 19 до 21 септем-
ври 2022 година на островот 
Бриони се одржа 26. Меѓуна-

родна научна конференција насло-
вена како „Национални малцинства, 
миграции и безбедност“. Конферен-
цијата беше организирана од страна 
на Факултетот за политички науки 
при Универзитетот во Загреб, под 
покровителство на Советот за нацио-
налните малцинства на Република 
Хрватска и Канцеларијата за чове-
кови права и права на националните 

малцинства при Владата на Републи-
ка Хрватска.

На тридневната конференција се 
дискутираа актуелни теми поврзани 
со војната во Украина. Беа одржани 
девет панели, поделени во три темат-
ски целини: Националните малцин-
ства во демократските општества, 
Миграции и миграциски политики и 
Глобални безбедносни предизвици.

По поздравните говори на от-
ворањето на конференцијата, прет-
седателот на Советот, Александар 

Толнауер, беше модератор на темата 
за улогата и позицијата на нацио-
налните малцинства „Национал-
ните малцинства во демократските 
општества“, при што се осврна и на 
фактот дека годинава се навршуваат 
20 години од стапувањето на сила на 
Уставниот закон за правата на нацио-
налните малцинства.

На конференцијата присуству-
ваа научници и експерти од земјите 
од Југоисточна Европа чиј дело-
круг на научна работа се правата 

на националните 
малцинства, гло-
балните и безбед-
носните предизви-
ци на современите 
миграции, мигра-
циската политика 
и сродните безбед-
носни прашања со 
акцент на различ-
ни аспекти на уп-
равување со кри-
зата предизвикана 
од пандемијата на 
ковид-19.

        Е. П.
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Културното богатство на Македонците 
пред хрватската јавност

На 29 октомври 2022 година во Хрватскиот културен дом  на Сушак во Риека се одржа 
традиционалната културна манифестација „Ден на Заедницата на Македонците во Република 

Хрватска“

Манифестацијата ги собра 
македонските културни 
друштва од најголемите 

хрватски градови, а во богатата кул-
турна програма фолклорните, пејач-
ките, инструменталните, рецитатор-
ските, детските, етно и кулинарските 
групи најдоа свое место на големата 
сцена на ХКД. Во фоајето на ХКД 
„Сушак“ се одржаа изложба на спи-
санието „Македонски глас“, изложба 
на етно ракотворби од работилници-
те на друштвата, како и презентација 
на разни македонски јадења подгот-
вени од кулинарските секции.

Учесници – сите МКД во 
Хрватска

Организатори  на оваа култур-
на манифестација беа Заедницата на 
Македонците во Република Хрватска 
и Македонското културно друштво 
„Илинден“ од Риека – првото маке-
донско друштво основано во Хрват-
ска во далечната 1991 година. Гости 
на домаќините од Риека беа македон-
ските културни друштва „Билјана“ 
од Задар, „Македонија“ од Сплит, 
„Св. Кирил и Методиј“ од Пула, „Ох-
ридски бисер“ од Загреб и „Браќа 
Миладиновци“ од Осиек.

Програмата започна со двете 
химни – хрватската и македонската 
во изведба на сите учесници. Потоа, 
со едноминутно молчење се оддаде 
почит на сите паднати борци во Тат-
ковинската војна и на сите загинати 
во борбата за македонската независ-
ност, како и на сите починати члено-
ви на Заедницата на Македонците во 
РХ.

Потоа следеа обраќања на висо-
ките гости и доделување благодарни-
ци на друштвата и на поединци кои 
три децении посветено придонесу-
ваат за зачувување на македонското 
културно наследство во Република 
Хрватска.

Негување на 
традицијата, културата, 

јазикот

Од името на МКД „Илинден“ 
пред насобраните се обрати претсе-
дателката на Друштвото, Ивона Ду-
носки Митев. На свечената манифе-
стација беа присутни високите гости, 
македонскиот амбасадор во РХ, Ми-
лаим Фетаи и ополномоштениот ми-
нистер на македонската амбасада  во 
РХ, Маја Апостолова Балабурски, за-
меник на градоначалникот на Риека, 
Горан Палчевски и потпретседателот 
на Заедницата на Македонците во 
РХ, Борис Трајановски.

 „Градот Риека навистина може 
да се пофали со голем број здруже-
нија, иницијативи и проекти на на-
ционалните малцинства, кои ги не-
гуваат нивните традиции, култура, 
јазик и обичаи во нашиот град. Токму 

тоа го од-
разува бо-
гатството 
на различ-
ности, што 
е важен и 
неизбежен 
дел од уни-
к а т н о с т а 
на иден-
титетот на 

МКД „Илинден“ – Риека

МКД „Св. Кирил и Методиј“ – Пула МКД „Билјана“ – Задар
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ди болест не беше присутен на од-
бележувањето на „Денот на ЗМРХ“. 
Амбасадорот Фетаи потоа ја истакна 
важноста на ваквите манифестации.

- „Денот на Заедницата на Ма-
кедонците во Република Хрватска“ 
е празничен ден, кој на некој начин 
говори за тоа како ние од Република 
Македонија, во прекрасната Хрват-
ска можеме да се вклучиме во кул-
турните, уметничките и сите други 
активности. Сите македонски друшт-
ва кои работат во Република Хрватска 
комуницираат меѓу себе, а нивните 
активности и ваквите манифестации 
ни овозможуваат да се чувствуваме 
како дома“, рече Милаим Фетаи.

Неколку пригодни зборови упа-
ти и потпретседателот на ЗМРХ, Бо-
рис Трајановски, кој истакна дека во 
сите македонски културни друштва 
не членуваат само Македонците, 
туку и другите народи.

Богата програма

Програмата продолжи со на-
стапите на сите друштва во соста-
вот на ЗМРХ, а првата изведба беше 
резервирана за најмладите, децата, 
основците кои го учат македонски-
от јазик и култура по моделот Ц, кои 
ја изведоа песната „Огнени јазици – 
Азбука“ од Златко Ориѓански, додека 
рециталот „Македонија“ од Анте По-
повски го изведоа средношколците.

Преку шарените народни носии, 
традиционалните македонски песни 
и ора на сцената, членовите на маке-
донските друштва од цела Хрватска 
го одбележаа „Денот на За-
едницата на Македонците во 
Република Хрватска“ и пока-
жаа како се сака татковината 
Македонија.

По завршувањето на 
официјалниот дел од про-
грамата, откако згаснаа и по-

следните звуци од сите настапи на  
македонските друштва, учесниците 
на оваа прекрасна манифестација 
задоволни се упатија кон „Чешкиот 
дом“ каде домаќинот МКД „Илин-
ден“ организираше топол оброк за 
секој учесник и гостин. Присутните 
уживаа во дружење, пеење и играње 
долго во ноќта.

„Денот на Заедницата на Ма-
кедонците во Република Хрватска“ 
беше организиран под покровител-
ство на Министерството за наука и 
образование на Република Хрватска, 
Советот за националните малцинства 
на Република Хрватска, Град Риека и 
Приморско-горанската жупанија.

Голема благодарност до сите по-
кровители и учесници на овој голем 
настан.

 Гордана Квајо

овој град“, изјави заменик градона-
чалникот Горан Палчевски.

Тој додаде дека МКД „Илин-
ден“, како многу активно и амбици-
озно македонско Друштво во Риека 
веќе неколку години нуди квалитет-
ни меѓународни културни програми 
преку традиционалната манифеста-
ција „Денови на македонската кул-
тура“, како и покана да ја запознаеме 
Македонија преку културата, музика 
и дружење.

Соработка

- Значењето на МКД „Илинден“ 
е многу поголемо, токму поради нив-
ната заложба за развој, соработка и 
зближување со македонскиот јазик и 
култура, па во 2011 година им беше 
доделена Златна плакета со грбот на 
Град Риека. Секако треба да се спо-
мене дека МКД „Илинден“ е и ини-
цијатор за дополнителна настава по 
македонски јазик според моделот Ц, 
што се одржува во ОУ „Центар“ во 
Риека и во Првата хрватска гимна-
зија во Сушак, како и иницијатор за 
одржување настава на Лекторатот по 
македонски јазик на Филозофскиот 
факултет во Риека, нагласи Палчев-
ски.

Во честитките за „Денот на 
ЗМРХ“ се приклучи и амбасадорот 
Милаим Фетаи. Тој ги поздрави сите 
присутни, особено претседателот на 
ЗМРХ, Илија Христодулов, кој пора-

МКД „Браќа Миладиновци“ – Осиек

МКД „Охридски бисер“ – Загреб

МКД „Македонија“ – Сплит



14

Културни манифестации                                                                      

Културни манифестации  

Денови на глаголицата во Истра
Вториот дел на „Деновите на глаголицата во Истра“, Заедницата на Македонците во Република 
Хрватска и Македонското културно друштво на Истарската жупанија „Св. Кирил и Методиј“ 
го организираа на 23 октомври со излет низ Истра, по патот на светите браќа кои работеле и 

дејствувале на овие простори

По поздравните зборови на 
претседателката на Друштво-
то, Милена Златеска, која 

им посака на присутните добредој-
де и да имаат убав ден на овој излет 
низ Истра, следеа и поздравите на 
претседателите на советите на ма-
кедонското национално малцинство 
на Истарската жупанија и на Град 
Пула, Сашка Соломоновска Јаневска 
и Орце Стојкоски. Претставник од 
Македонската православна црковна 
општина „Св. Јоаким Осоговски“ од 
Пула беше потпретседателот Ратко 
Златески.

Потоа се слушнаа и стиховите 
кои беа предвидени во делот на про-
грамата „Поезија и песна од автобус“. 
Со свои песни се преставија Славица 
Лончариќ Ѓугум, Радојка Крамар, 
Луција Шкалиќ и Милена Златеска. 
Се слушна и македонска народна 

песна од автобус за 
што беа задолжени 
хорот и оркестарот 
на Друштвото со во-
дителката Бисерка 
Кухта, а овие пре-
красни моменти беа 
забележани со каме-
рата на водителот на 
филмската секција, 
Јанко Жуфиќ.

По патот на глаголицата

Првата дестинација беше Роч, 
каде нѐ пречека водичот Хари Ви-
довиќ кој беше задолжен да нѐ води 
по патот по кој поминале Св. Кирил 
и Методиј и кој успеа да ни пренесе 
бројни информации.

- Ги посетивме и црквите „Св. 
Роч“ и „Св. Антун“ кои ги отклучија 
учениците по македонски јазик, Ни-
кола Арсов и Михаел Јаневски. Беше 
посетена и малата врата на Роч. Ја 
видовме и Алејата на глаголицата, 
која има 11 спомен обележја покрај 
патот од Роч до Хум. Тоа е спомен на 
величественото дело на Св. Кирил и 
Методиј. Бевме и кај Камената маса 
или трпезата на Кирил и Методиј, 
Катедрата на Климент Охридски, 

Глаголскиот лапидариум 
(Glagolitisches Lapidarium) 
и останатите спомен обе-
лежја. Десет од нив се ка-
мени, освен Хумската врата 
која е бакарна, ни рече прет-
седателката Милена Злате-
ска.

Златеска посочи и дека 
посетителите дознале за 
симболиката на масата кај 
словенските народи, што 
значело место каде треба да 
се собере семејството или 

пријателите, исто како огништето, а 
масата е тркалезна, што значи дека 
сите кои седат околу неа имаат исти 
права. Хари Видовиќ на присутните 
членови на Друштвото подробно им 
го објасни секој споменик и секој 
натпис напишан на глаголица, кои 
што се наоѓаат и во црквите.

После десетте камени споме-
ници се доаѓа до бакарната врата на 
Хум, која ја отвори Михаел Јаневски, 
ученик по македонски јазик. Тоа е 
двокрилна тешка врата на која пи-
шува „Вратата не се затвора по ден, а 
ноќ нема во овој град. И нека не вле-
гува кој е извалкан“. Низ таа врата се 
влегува во најмалиот град на светот 
Хум. Водичот Видовиќ одржа посеб-
но предавање за овој град.

„Мајка од магла“

По завршувањето на разгледу-
вањето на Алејата на глаголицата, 
членовите на Друштвото се упатија 
кон кафаната „Душан“ во Пазин, 
каде што се наоѓаат некои изворни 
народни обележја и каде МКД ИЖ 
„Св. Кирил и Методиј“ одржа при-
годна програма.

Сашка Соломоновска Јаневска, 
наставничка по македонски јазик по 
моделот Ц, на академската вечер збо-
руваше за животот и делото на сесло-
венските просветители, а учениците 
Никола и Михаел читаа песни на ма-
кедонски јазик.

Милена Златеска со својата 
песна „Од Песјак до Јадран“, во уло-
гата на промотор ја најави следната 
точка на програмата – промоција на 
романот „Мајка од магла“ од авторка-
та Габриела Давидовска Баниќ.

Габриела е родена во Македо-
нија, а животниот пат ја донел во Ис-
тра, каде што живее и работи. Вре-
мето на короната ѝ донесува плодни 
мисли кои ги реализира во кратко 



15

               Kulturne manifestacije

Kulturne manifestacije

колку што може повеќе.
Програмата беше финансирана 

од страна на Советот за национал-
ните малцинства на Република Хр-
ватска, Истарската жупанија и Град 
Пула.

      Михаела Златеска

време, па така настануваат седум 
романи од кои неколку се во рако-
пис и чекаат печатење. Оние, кои се 
издадени во Македонија одлично се 
продаваат, а доста барани се и тие 
на хрватски јазик. Секој роман прет-
ставува една целина.

За романот „Мајка од магла“ го-

вореше самата авторка, која 
таинствено ја објасни него-
вата суштина не откривајќи 
го крајот бидејќи сакаше да 
ги заинтересира присутни-
те да ја прочитаат книгата, 
поттикнувајќи љубопитност 
за крајот на двата главни 
лика – мајката и ќерката.

Промоцијата беше 
проткаена со песни на хорот 
и оркестарот на Друштвото, 
а за орото се погрижи фол-
клорната секција која ги по-
веде присутните во веселба.

Излетот заврши со богата трпе-
за, песна и оро, а не изостана и ис-
тарската песна. При враќањето, исто 
така, се пееше и читаше поезија. Со 
покажувањето на македонската кул-
тура, како што рече претседателката, 
се настојува да се запознае и Истра 

Хрватски и македонски јазик – сличности и 
разлики

„Имаме внуци кои можеби ќе ги поттикнеме повеќе да се заинтересираат од каде им се предците 
и да покажат интерес за изучување на мајчиниот јазик“, истакна Мирјана Мајиќ на трибината

На 5 октомври 2022 годи-
на во просториите на МКД 
„Билјана“ во Задар се одржа 

трибина за хрватско-македонските 
културни врски, програма пријаве-
на во соработка со Заедницата на 
Македонците во РХ. Трибината под 
назив „Хрватски и македонски јазик 
– сличности и разлики“ беше органи-
зирана под покровителство на Сове-
тот за националните малцинства на 
РХ, а ја водеше водителката на лите-
рарно-драмската секција „Записи со 
љубов“, Мирјана Мајиќ, која воедно 
е и претседателка на Друштвото.

Мајиќ зборуваше за училиштата 
во Република Хрватска каде што се 
учи македонски јазик и култура и тоа 
во основно и во средно образование. 
Ја допре и темата за универзитетски-
те катедри за македонски јазик и за 
Лекторатот по македонски јазик на 
Филозофскиот факултет во Риека, 
каде што се најбројни студентите кои 
го изучуваат македонскиот јазик. 

- За жал постоеше и катедра на 

Задарскиот универзитет, но таа веќе 
со години не постои.  Катедрата во 
Задар мислам дека имаше респек-
табилен број на студенти, а поради 
болест на професорката престана со 
работа, посочи Мајиќ.

Таа, исто така, ја нагласи сора-
ботката со Хрватската заедница во 
Македонија.

Мајиќ посочи и други примери 
на хрватско-македонските јазични 
културни врски, а темата го опфати и 
изучувањето на хрватскиот 
јазик во училишта во Маке-
донија каде што е застапена 
хрватската заедница.

Она што е карактерис-
тично конкретно за градот 
Задар е што со години на-
назад нема ученици со ма-
кедонско потекло кои би го 
изучувале македонскиот ја-
зик и култура.

- Имаме внуци кои мо-
жеби ќе ги поттикнеме по-
веќе да се заинтересираат 

од каде им се предците и да покажат 
интерес за изучување на мајчиниот 
јазик, истакна Мајиќ.

Темата предизвика опширна 
дискусија од присутните.

Во програмата настапија сите 
секции, се читаше поезија, се пееше, 
а присутните се дружеа во добра ат-
мосфера со корисни разговори. Сле-
деше закуска со домашни специјали-
тети.

                              Антонела Галиќ
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Свечено отворен македонскиот КИЦ  
во Загреб

„Денес нашите културни сцени би биле посиромашни без гостувањата и заедничките програми 
на хрватските и македонските уметници“, нагласи хрватската министерка за култура и медиуми, 

Нина Обуљен Коржинек, на свеченото отворање на македонскиот КИЦ во Загреб

На 26 октомври 2022 годи-
на во Загреб, македонската 
министерка за култура Би-

сера Костадиновска Стојчевска и 
хрватската министерка за култура 
и медиуми Нина Обуљен Коржинек 
потпишаа петта по ред, Програма за 
културна соработка меѓу Хрватска и 
Македонија за периодот од 2022 до 
2025 година, со цел воспоставување 
и развивање на соработка меѓу ин-
ституции и здруженија од сите об-
ласти на културата и уметноста, како 
и поттикнување и афирмација на 
културните вредности на Хрватска 
и Македонија, со акцент на младите 
уметници. Оваа културна соработка 
се развива од 1995 година кога е пот-
пишан Договорот за културна и про-
светна соработка во Скопје.

По потпишувањето, и двете 
министерки присуствуваа на офи-
цијалното отворање на македонскиот 
Културно-информативен центар во 
Загреб. По повод овој настан, дирек-
торката на КИЦ, Наталија Поповска, 
организираше богата културна про-
грама.

Плодна заедничка 
културна соработка

Македонскиот КИЦ во Загреб е 
петтиот отворен македонски Култур-
но-информативен центар во светот, 

по оние во Истанбул, Софија, Тира-
на и Њујорк. Сместен е во самиот 
центар на градот, на улица „Андрија 
Хебранг“ број 4. Прекрасни просто-
рии, кои за Македонците од Загреб и 
Хрватска ќе значат уште едно маке-
донско катче во кое ќе се чувствуваат 
како дома.

На свеченото отворање, пред 
бројните хрватски и македонски гос-
ти и посетители, директорката По-
повска одржа поздравен говор и ги 
запозна присутните со формирање-
то на КИЦ. Свое обраќање имаа и 
министерките Обуљен Коржинек и 
Костадиновска Стојчевска, како и 
македонскиот амбасадор во Хрват-
ска, Милаим Фетаи.

„Историјата и културата на хр-
ватскиот и македонскиот народ се 

испреплетени со дејноста на 
истакнати поединци, а и денес 
нашите културни сцени би биле 
посиромашни без гостувањата 
и заедничките програми на хр-
ватските и македонските умет-
ници“, нагласи министерката 
Обуљен Коржинек, додавајќи 
дека КИЦ ќе биде нова презен-
тациска платформа за македон-
ските уметници.

Министерката Костади-

новска Стојчевска рече 
дека македонската музи-
ка, уметност, култура и 
традиционални вредно-
сти имаат посебно место 
во срцата на хрватските 
граѓани. Таа потсети на 
нераскинливите врски 
меѓу двата народа, како и 
тоа дека Министерство-
то за култура со години 
ги поддржува проектите 
на хрватската заедница 
во Македонија.

„Ме радува фак-
тот што и македонската 
заедница во Хрватска е 

уважена и почитувана. Затоа верувам 
дека овој простор никогаш и никого 
нема да го остави рамнодушен“, до-
даде министерката Костадиновска 
Стојчевска.

Амбасадорот Фетаи изрази за-
доволство за отворањето на КИЦ во 
Загреб, ја истакна досегашната добра 
соработка со директорката Поповска 
и нагласи дека амбасадата и поната-
му ќе дејствува во корист на уште 
поплодна заедничка културна сора-
ботка.

Свеченото отворање беше збога-
тено со музичка нумера и со изложба 
на уметнички фотографии од Маке-
донија низ објективот на хрватскиот 
фотограф Марио Пуциќ.

                                                                                                                       
Елизабета Петровска

Потпишување на Програмата за културна 
соработка
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Различноста нѐ прави посилни
По паузата од две пандемски години, на 18 септември 2022 година во загрепскиот парк Зрињевац 

повторно беше одбележан „Денот на националните малцинства на Град Загреб“

Оваа традиционална манифе-
стација, која беше 11. по ред, 
ја организира Координација-

та на советите и претставниците на 
националните малцинства на Град 
Загреб.

„Загреб е инклузивен град, во 
кој припадниците на различни на-
ционални малцинства се трајно вт-
каени во неговиот живот. Горди сме 
на нашата различност, таа нѐ прави 
посилни“, рече градоначалникот на 
Загреб, Томислав Томашевиќ, кој 
свечено ја отвори манифестацијата.

Претседателот на Координа-
цијата, Јурај Бахник, истакна дека 
припадниците на малцинствата, како 
граѓани на Загреб, се горди на својот 
град и заедно со сите сограѓани при-
донесуваат во развојот на мултикул-
турниот живот во градот.

Во името на Советот за нацио-
налните малцинства на РХ, говореше 
Тибор Варга, заменик на претседате-
лот Александар Толнауер, нагласу-
вајќи дека оваа година се навршуваат 
20 години од донесувањето на Зако-
нот за правата на националните мал-

цинства, со кој Советот, со помош 
на Хрватската влада, учествува во 
остварувањето на културната автоно-
мија на националните малцинства во 
РХ преку кофинансирање на малцин-
ските програми.

Македонска културна 
традиција

По поздравните говори, дувач-
киот оркестар на ЗЕТ со својот на-
стап ја отвори програмата, по што 
следеше ревија на народни носии, 
како и настапи на музички ансамб-
ли, хорови и танчери од загрепските 
малцинските здруженија. На наста-
нот учествуваа 17 национални мал-

цинства, кои се претставија со 
своите традиционални обичаи, 
народни носии, фолклорно 
и музичко творештво, изда-
ваштво и автохтони јадења.

Советот на македонско-
то национално малцинство за 
Град Загреб и МКД „Охридски 
бисер“ од Загреб ја претставија 
македонската културна тради-
ција. Македонската народна 
носија се претстави на ревија-
та на народни носии, пејачката 

група „Моми бисерни“ и инструмен-
талната група „Охридски бисер“ при 
Друштвото, под водство на Сафиу-
дин Алимоски исполнија неколку ма-
кедонски народни песни, а се заигра 
и македонско оро. На македонскиот 
штанд можеа да се вкусат секакви 
македонски домашни специјалитети 
и пијалаци.

Ден пред тоа, во Чешкиот наро-
ден дом во Загреб, во организација 
на Координацијата беше одржана 
промоција на книгата „По трагите на 
националните малцинства во Загреб“ 
од авторот Филип Шкиљан. Во кни-
гата се обработени теми за култур-
но-историските споменици и лично-
сти од малцинствата кои дале голем 
придонес во развојот на хрватскиот 
главен град.

     Елизабета Петровска
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„Моми бисерни“ со настап во срцето на 
Загреб

Европската недела на мобилност се одржува секоја година во септември. Оваа европска 
иницијатива ги охрабрува малите и големите градови да воведат и промовираат одржливи 

превозни средства и ги кани луѓето да пробаат алтернативи на возењето автомобил

Министерството за еконо-
мија и одржлив развој е 
тело задолжено за нацио-

налната координација на Европската 
недела на мобилност во Република 
Хрватска, како најголем настан пос-
ветен на одржлива урбана мобил-
ност, кој со поддршка на Европската 
комисија, се одржа во периодот од 19 
до 25 септември 2022 година.

Европската недела на мобил-
ност е составена од три главни ком-
поненти: недела на активности, 
постојани мерки за воведување одр-
жлива мобилност и ден без автомо-
бил. Овогодишна тема на настанот 
беше „Подобра поврзаност“ под мо-

тото „Комбинирај и движи се!“ и оп-
фати секој вид на одржлив превоз во 
градска средина. Темата беше избра-
на за повторно поврзување на луѓе-
то по изолацијата, ограничувањата 
и пречките предизвикани од панде-
мијата. Луѓето можеа да се поврзат 
со средби и манифестации во градот, 
со пешачење, возење велосипед или 
користење на јавен превоз.

Силни овации и 
аплаузи

На Европската недела на мобил-
ност во Загреб, на 23 септември зеде 

у ч е с т в о 
и пејач-
ката гру-
па „Моми 
б и с е р н и “ 
при МКД 
„Охридски 
бисер“. Во 
самото срце 
на градот, 
на Масари-
кова улица 
каде што се 
наоѓа и се-

диштето на Заедницата на Македон-
ците во РХ, под палката на уметнич-
киот водител Сафиудин Алимоски, 
на големо задоволство на случајните 
минувачи, граѓани и загрепски ту-
ристи, приредија прекрасен получа-
совен концерт.

Беше убав и питом сончев ден. 
„Момите бисерни“, дотерани во 
прекрасни колоритни македонски 
народни носии и придружувани од 
гитарата на водителот Алимоски, до-
шетаа до раскрсницата со Цветниот 
плоштад и кај споменикот на Никола 
Тесла отпеаја неколку преубави ма-
кедонски народни бисери, како што 
се „Среде Скопје Вардар тече“, „Ако 
одам во Битола“, „Девојче, девојче, 
црвено јаболче“, „Битола, мој роден 
крај“, „Јовано, Јованке“ и други, на 
огромна радост на публиката која по-
сле секоја песна ги наградуваше со 
силни овации и аплаузи, посакувајќи 
уште.

Претседателката на Друштвото, 
Виолета Штерјова, со право зрачеше 
со гордост за уникатниот настап на 
„Моми бисерни“, што можеше да се 
прочита од секоја спонтана насмев-
ка, топол збор и искрена пофалба на 
присутните.

  Елизабета Петровска
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Списание на национално малцинство 
– клучен фактор за зачувување на 

културниот идентитет

На тркалезната маса свои излагања имаа главни и одговорни уредници, заменици и новинари на 
малцински списанија од неколку национални малцинства во Хрватска

На 20 октомври 2022 година во 
Новинарскиот дом во Загреб, 
под покровителство на Со-

ветот за националните малцинства 
на Република Хрватска, а по повод 
20-годишнината од формирањето на 
Советот, ХНД, Зборот на медиумски 
новинари на националните малцин-
ства и друштвото на руското нацио-
нално малцинство во РХ „САРУС“, 
организираа тркалезна маса на тема 
„Списание на национално малцин-
ство – клучен фактор за зачувување 
на културниот идентитет“. Настанот 
беше организиран за уредници, но-
винари и лидери на здруженија на 
националните малцинства со цел да 
се подигне нивото на професионал-
ност на малцинските медиуми, на 
видливоста во јавноста и да се креи-
ра заедничка стратегија за дејству-
вање.

Некои од темите за кои се гово-
реше на тркалезната маса беа: улога-
та на списанијата во зачувувањето и 
промовирањето на јазикот и култу-
рата на националните малцинства, 
прашањето за професионализам или 
аматеризам и обуката на дописни-
ците, соработката на списанијата на 

малцинствата и медиумите на локал-
но и национално ниво, прашањето за 
финансиска стимулација како клучен 
фактор во создавањето на оригинал-
на содржина, печатено и електронско 
издание – предности, недостатоци и 
разлики во пласманот на содржини-
те, новинарската фотографија и неј-
зината посебност и слично.

Благодарност до 
Советот

Тркалезната маса ја водеа Ка-
тарина Тодорцев Хлача од руското и 
Ненад Јовановиќ од српското нацио-
нално малцинство. Во името на Со-
ветот поздравен говор одржа Данило 
Ивезиќ. Свои излагања 
имаа главни и одго-
ворни уредници, за-
меници и новина-
ри на малцински 
списанија од 
неколку нацио-
нални малцин-
ства во Хрватска, 
а меѓу говорниците 

беше и Славица Шаровиќ, уредничка 
на порталот за национални малцин-
ства во РХ.

По излагањата се поведе и дис-
кусија на која зедоа учество и за-
меничката на главната и одговорна 
уредничка на „Македонски глас“, 
Елизабета Петровска и дописничката 
на „Македонски глас“ од Задар, Ан-
тонела Галиќ. Тие изразија благодар-
ност до Советот за поддршката во из-
давањето на единственото списание 
на македонски јазик за македонското 
малцинство во Хрватска, кое во из-
даваштво на Заедницата на Маке-
донците во РХ се објавува шест пати 
годишно во печатено и електронско 
издание на интернет страницата на 
ЗМРХ и претставува своевиден ин-
форматор и богата хронолошка архи-

ва на работата и активностите на 
ЗМРХ и нејзините друштва.

Заклучокот на тркалезната 
маса беше дека треба почес-

то да се организираат вакви 
собири и да се интензи-
вира соработката во изда-

ваштвото меѓу национални-
те малцинства.

Елизабета Петровска
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Риека                                                                                                                                                 

Риека  

Поетско – музичка вечер и изложба на 
фотографии од Гордана Квајо

Во организација на МКД „Илинден“ и во соработка со Хрватското книжевно друштво од Риека, 
започна богатата културна програма на „Деновите на македонската култура“, што се одржува од 

15 октомври до 18 декември 2022 година

Откако пејачката и музичката 
група на МКД „Илинден“ ис-
пеаја неколку песни, во пре-

полниот простор на Друштвото, на 
присутните им се обрати претседа-
телката Ивона Дуноски Митев.

„Секогаш почнуваме со песна, 
така и вечерва, затоа голем аплауз за 
хорот. Ретко им се заблагодарувам, 
но всушност тие се круна на „Илин-
ден“ и на сите наши активности“, 
рече Дуноски Митев.

Потоа со топло добредојде ги 
поздрави угледните гости кои со 
своето присуство го збогатија отво-
рањето на манифестацијата, меѓу кои 
беа градоначалникот на Риека, Мар-
ко Филиповиќ, заменик-градоначал-

никот Горан 
Палчевски, 
заменичка-
та на маке-
д о н с к и о т 
а м б а с а д о р 
во РХ, Маја 
Апостолова 
Балабурски, 
продеканот 
за наука и 
меѓународ-
на соработка 

на Филозофскиот факултет во Рие-
ка, Лука Малатести, претседателот 
на Хрватското книжевно друштво, 
Ерни Гиганте Дешковиќ, почесниот 
претседател на Хрватското книжевно 
друштво, Валерио Орлиќ, претстав-
ници на Советот на македонското 
малцинство и Македонската црковна 
општина и претставници на прија-
телските малцински друштва.

Во името на Хрватското книжев-
но друштво, присутните ги поздрави 
Ерни Гиганте Дешковиќ, кој потсети 
дека пред 15 години ја започнале со-
работката со МКД „Илинден“.

- Имаме објавено над 300  на-
слови, публикации, книги преведени 
од хрватски на македонски и обра-
тно, меѓусебни посети и всушност 
едно големо пријателство. Посебно 
морам да ја истакнам личноста која 
беше важна врска меѓу нас, а тоа е 
проф. д-р Васил Тоциновски, кој сега 
е во Македонија, а неколку години 

работеше заедно со нас во Риека и 
предаваше на Филозофскиот факул-
тет, посочи Гиганте Дешковиќ.

Тој му се заблагодари на МКД 
„Илинден“ и истакна дека без нив 
сето ова немаше да биде возможно и 
посака уште многу години меѓусебна 
соработка.

Гордост за 
мултикултурна Риека

Градоначалникот на Риека, Фи-
липовиќ, во својот кус говор истак-
на дека е задоволен што годинава е 
организирана богата културна про-
грама и што ваквите настани, како 
и дружењето, најдобро покажуваат 
колку се негуваат добрите односи 

во заедницата. Тој ја истакна 
својата гордост за мултикул-
турализмот, толеранцијата и 
отвореноста на Риека, како 
и за квалитетниот соживот 
на сите припадници на на-
ционалните малцинства кои 
живеат во Риека. Им се за-
благодари и на членовите на 
МКД „Илинден“ за нивните 
заложби и ангажман во за-
чувување на нивните тради-
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И оваа година, како и претход-
ните, во просториите на МКД 
„Илинден“ свечено беше од-

бележан Денот на антифашистичкото 
востание на народот на Македонија 
– 11 Октомври, денот кога македон-
скиот народ поведе вооружена борба 
против фашистичкиот окупатор.

Пејачката и музичката група 
група на МКД „Илинден“ ја започна 
програмата со хрватската и македон-
ската химна, по што со краток говор 
пред присутните се обрати Данијела 
Штанфел, претседател на Советот на 
македонското национално малцин-
ство за Приморско-горанската жупа-
нија.

Честитајќи го празникот, таа 
потсети на значењето на 11 Октомври 

1941 година кога  
прилепскиот одред 
по одлука на Кому-
нистичката партија 
на Југославија, ја 
нападна бугарската 
полициска станица, 

затворот и телефонската централа во 
Прилеп.

- Во чест на загинатите во Ма-
кедонија (околу 24.000 луѓе), во чест 
на борците на НОБ и сите нас, денес 
го одбележу-
ваме Денот 
на востание-
то на маке-
донскиот на-
род, додаде 
Штанфел.

Во име-
то на Сове-
тот на ма-
кедонското 
национално 
малцинство 
за Град Рие-

ка, потпредседателката Лидија Бо-
жиќ прочита пригодна песна од Ван-
чо Николески.

На крајот од свеченото одбе-
лежување на Денот на антифашис-
тичкото востание на народот на 
Македонија, пејачката и музичката 
група на МКД „Илинден“ ги испеа 
песните „За многу години Македон-
ци“, „Слушам кај шумат шумите“ и 
„Земјо македонска“.

Г. К.

                        Rijeka

Rijeka

ции и обичаи.
Маја Апостолова Балабурски, 

во нејзино име и во име на македон-
ската амбасада, се заблагодари за по-
каната. Таа истакна дека секогаш се 
чувствува добро во Риека и секогаш 
е среќна што доаѓа, бидејќи Риека е 
позната по својата отвореност и толе-
ранција, а за тоа секако придонесува 
и МКД „Илинден“ со своите актив-
ности од формирањето до денес.

- Тие се вистински амбасадори 
на нашата земја, рече Апостолова Ба-
лабурски.

По поздравните зборови на по-
чесните гости, програмата продолжи 
со отворање на самостојната излож-
ба „И тоа сум јас“ на членката на 
МКД „Илинден“, Гордана Квајо. Таа 
му се заблагодари на Друштвото, на 
нејзините драги Илинденци, кои ѝ 
дадоа можност и ѝ помогнаа да се 
претстави со нејзините фотографии.

По отворањето на изложбата и 
по неколку испеани песни, програ-
мата продолжи со поетско-музичка 
вечер, односно со претставување на 
стихозбирката „Крст, триаголник 
и круг“ од македонската писателка 
Мирјана Стојановска, добитничка на 
книжевната наградата „Пен“ за 2022 
година.

Следеше и претставувањето на 
книгата  „Химна на љубовта“ на  пи-
сателот Пеја Шимиќ, прогласена за 
Книга на 
годината 
за 2022 го-
дина.

Н а 
крајот со 
с в о ј а т а 
поезија се 
п р е т с т а -
вија уште  
н е к о л к у 
писатели.

                           
Гордана 

Квајо

Во чест на 11 
Октомври
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Риека                                                                                                                                                Rijeka

Риека       

Почеток на наставата по  
македонски јазик

И оваа година свечено беше означен почетокот на новата учебна година за изучување 
на македонски јазик и култура во ОУ „Центар“ и во Првата хрватска гимназија „Сушак“

И оваа година свечено беше 
означен почетокот на новата 
учебна година за изучување 

на македонскиот јазик и култура во 
Риека. Со одобрение од Министер-
ството за наука и образование,  из-
борна настава се изведува во Ос-
новното училиште „Центар“ и во 
Првата хрватска гимназија „Сушак“ 
по моделот Ц, за сите ученици од 
територијата на градот Риека и При-
морско-горанската жупанија. Учени-
ците се оценуваат по овој предмет и 
оценките се запишуваат  во свиде-
телството.

Во прекрасно реновиран учи-
лиштен објект „Центар“, на 21 сеп-
тември учениците се  собраа да го 
прослават почетокот на новата учеб-
на година со своите родители,  про-
фесорката Биљана Стојановска, ди-
ректорката Тина Бошковиќ Сертиќ 
и гостите од  МКД „Илинден“, со 
песна, пригодни подароци и торта.

Присутните ученици, родители 
и гости од МКД „Илинден“ ги поз-

дравија проф. Биљана  Стојановска, 
директорка на ОУ „Центар“ Тина 
Бошковиќ Сертиќ и Санда Треневска  
Хрељац, претседател на Советот на 
македонското национално малцин-
ство за Град Риека, посакувајќи им 
на сите ученици успешна нова учеб-
ната година.

Македонски јазик во 
гимназија

По повод почетокот на новата 
учебна година и изучувањето на ма-
кедонскиот јазик по моделот Ц, на 
30 септември во библиотеката на Пр-
вата хрватска гимназија „Сушак“ се 
одржа  пригодна свеченост. Покрај 
учениците и родителите, свеченоста 
ја збогатија и членовите на  пејачката 
и музичката група на МКД „Илин-
ден“, предводени од претседателката 
на Друштвото,  Ивона Дуноски Ми-
тев, како и претседателот на Заедни-
цата на Македонците во  Р. Хрватска, 
Илија Христодулов.

За време на свеченоста со свои 
рецитации се претставија ученици-
те кои посетуваат македонски јазик 
по моделот Ц, како и нивната на-
ставничка Наталија Лековска, а по-
тоа и учениците од ОУ „Центар“ со 
пригодно видео за летната школа 
во Охрид. Исто така, беше прилика 
Христодулов со топли зборови на 
благодарност и букет цвеќе да ѝ се 
заблагодари на поранешната дирек-
торка Ѓудита Франко за нејзината 
долгогодишна поддршка и разбирање 
за сите потреби и проблеми со кои се 
соочуваа во изминатите години.

На свеченоста присуствуваше 
и  претседателката на Советот на ма-
кедонското национално малцинство 
за Град Риека и член на Одборот за 
национални малцинства во Риека, 

Санда Треневска Хрељац. Годинеш-
ното претставување на програмата за 
изучување македонски јазик и кул-
тура заврши со делење на пригодни 
подароци на учениците. За убавите 
звуци на македонската музика како 
и за пригодната закуска беа заслуж-
ни членовите на МКД „Илинден“.

       Гордана Квајо
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На 19 октомври група студенти 
од Словенија и нивниот про-
фесор Миха Козорог дојдоа 

во посета на МКД „Илинден“ како 
дел од нивното студиско патување, а 
по препорака на професорката и ис-
торичарка од Риека, Барбара Риман 
Плазибат, која работи во Институтот 
за национални прашања во Љубљана 
и многу добро ги познава национал-
ните малцинства во Риека, а и самата 
долги години е активен член на СКД 
„Базовица“.

Групата студенти од прва година 
на Катедрата за етнологија и култур-
на антропологија на Филозофскиот 
факултет во Љубљана ја посетија 

Риека, со цел да ја запознаат европ-
ската престолнина на културата во 
2020 година, особено како град што 
се гордее со својата мултикултура. 
Тие се интересираа како Македон-
ците дошле  во 
Риека, како се 
организирани, 
како живеат 
младите во 
Риека, колку 
малцинствата 
се застапени 
во животот на 
градот. На сите 
овие прашања 
о д г о в а р а а 

претседателката на МКД „Илинден“, 
Ивона Дуноски Митев и потпретсе-
дателките Лидија Божиќ и Ванѓа Ка-
лиќ. Студентите со внимание ги слу-
шаа одговорите на прашањата кои ги 
поставуваше професорот Козорог, а 
и самите се интересираа за животот 
на Македонците во Риека. По офи-
цијалниот дел, домаќините и гостите 
поминаа извесно време во пријатен 
разговор и меѓусебно запознавање.

                   Г. К.

Тоа е називот на изложбата на 
скулптури од македонскиот 
академски вајар Слободан 

Милошески што ја организираше 
Културно-информативниот центар 
на Македонија во Загреб под покро-
вителство на македонското Минис-
терство за култура. На 23 август 2022 
година во просториите на КИЦ во 
Загреб, изложбата свечено ја отвори 
директорката на КИЦ, д-р Наталија 
Поповска.

Авторот се претстави со десет 
скулпторски дела од галериски фор-
мат, создадени од инокс во послед-
ните две години. Во критиката за 
изложбата, историчарот на уметност, 
проф. д-р Џемил Бектовиќ, пишува 
дека Милошески е претставник на 
постмодерниот дискурс во скулп-
турата. Тој изведува скулптура која 
предизвикува голема визуелна атрак-
тивност, скулптура со мазна полира-
на текстура во флуидни облици.

„Овие визуелни ефекти првен-
ствено се врзуваат со имплементи-
рањето на минималистичкиот кон-
цепт кој доминира во последните 
фази на авторот, период од неговото 

творештво кој се 
занимава со сим-
боличните форми 
и нивните значења. 

Тие ни праќаат евидентна порака 
дека овој приод во имплементација-
та на уметничките идеи овозможу-
ва проширување на апстрактните 
идеи во свој сопствен реалитет на 
самоспознавање, со елиминација на 
миметичките претстави на реалнос-
та“, нагласува Бектовиќ.

Слободан Милошески е роден 
во 1977 година во Охрид. Во 2009 
година дипломира на Факултетот за 
ликовни уметности во Скопје и маги-
стрира вајарство на истиот факултет 
во 2011 година. Во 2018 година док-
торира на Националната уметничка 
академија во Софија, на катедрата 

„Скулптура“. Член е на ДЛУМ од 
2009 година, а работи како вонреден 
професор на Ликовната академија 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

Авторот досега има реализира-
но 28 самостојни изложби, а учеству-
вал на повеќе од 80 групни изложби 
во Македонија и во странство. До-

битник е на повеќе награди и 
признанија.

Меѓу бројните посетители 
на изложбата беа македонскиот 
амбасадор во Хрватска, Мила-
им Фетаи, претседателката на 
МКД „Охридски бисер“, Виоле-
та Штерјова и други претстав-
ници и членови на ЗМРХ и на 
македонското национално мал-
цинство во Хрватска. Изложбата 
беше отворена до 30 август.

Е. П.

Настани                 Događaji

Настани

Самоспознавање

Посета на студенти 
од Словенија во МКД 

„Илинден“
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„Куќа“ од Јулијана Младеновска-Тешија
Ерупцијата на творечкиот вулкан на Јулијана Младеновска-Тешија, поттикната од појавата на 
короната, сѐ уште е активна. По првата стихозбирка „На каучот на Зигмунд Фројд“, за кратко 

време пред јавноста излезе и втората, насловена „Куќа“

Печатењето на стихозбирката 
„Куќа“ е всушност дел од на-
градата „Антево перо“, што 

ја доделува Меѓународната поетска 
манифестација „Анте Поповски – 
Антево перо“ во спомен на бардот на 
македонската поезија, Анте Попов-
ски, што во силна конкуренција ја 
доби Младеновска-Тешија.

„Кај мене песните постојано из-
легуваат, не со некој посебен ритам. 
Во периодот од првата, до кога ми 
се роди идеја за втората стихозбир-
ка, веќе имав напишано 20 песни. Ги 
проверив да видам во која насока се 
движам и открив дека постои една 
линија која ги поврзува. За мене тоа 
беше – куќа“, вели Јулијана Младе-
новска-Тешија.

Таа додава дека потоа почна-
ла да се преиспитува дали ја понела 
„куќата“ во себе.

- Почувствував дека „куќата“ е 
во мене, во моето тело! Потоа оста-
натите песни се обликуваа во кон-
цептот што го замислив и така ја пра-
тив книгата на конкурсот „Антево 
перо“ и ја добив наградата, додава 
Јулијана.

Авторката вели дека не оче-
кувала да ја добие наградата, но се 
надевала дека ќе влезе во потесниот 
избор. Таа додава дека станува збор 
за голема поетска награда, која за прв 
пат ја добива некој надвор од Маке-
донија, што ѝ претставува огромна 
чест и задоволство.

Врата

„Врата. Влезете“ ни вели поете-
сата и зачекоруваме во „Куќа(та)“ на 
Јулијана Младеновска-Тешија. Сти-
ховите што нѐ пресретнуваат ни по-
сакуваат светло и весело добредојде. 
Влегуваме во куќата од хартија каде 
што живее зборот, таму каде што по-
езијата е дома. Просторот што се от-
вора пред нас е модерна архитектура 

која се испреплетува со поетовото 
тело, со живата и неживата природа 
на материјата. Во тој простор живе-
ат едно до друго новото и старото, 
минатото и сегашноста, а контурите 
на иднината се испишуваат на марги-
ните на списоците за на пазар, на бе-
лините од книгите, во премолчаното 
ехо на стиховите“, запишува во своја-

та рецензија на стихозбирката  проф. 
Атина Цветаноска, од Филозофскиот 
факултет на Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ од Скопје.

Таа додава дека во конструк-
цијата на оваа збирка поезија, поете-
сата стиховите ги дели на два дела и 
ги сместува во катовите на Градеж-
ниот орга(ни)зам и Телесната (де)
конструкција. 

 „...Поезијата на Младенов-
ска-Тешија е особено интересна и 
длабоко восхитувачка и уште од 
првиот допир со неа нѐ внесува во 
некоја нова димензија од секојднев-
ното, но и посебното, интимното, 
скриеното, личното...“

Рецензентката Цветаноска по-
натаму наведува дека поезијата сама 

по себе содржи тоналитет со кој се 
карактеризира.

Емотивно крешендо во 
песна

„Младеновска-Тешија успешно 
го засилува тој музички ефект со тоа 
што внесува музички теми кои ако се 
слушаат додека се читаат песните, се 
продлабочува поетската експресија 
и се добива едно ново доживување. 
Од друга страна, покрај музиката, 
оваа поезија изобилува и со филмски 
кадри со неверојатна фотографија 
кои понекогаш се како од анимиран 
филм. Сликовитата карактеристика 
на поетиката на Јулијана Младенов-
ска-Тешија нè води во нова визуелна 
димензија на поетската реч активи-
рајќи кај читателот едно поинакво 
доживување на пренесената емоција. 
Конечно, алузијата кон уметничките 
слики од познати светски уметници, 
но и поставувањето на некои сцени 
како дел од театарска сцена, допол-
нително ја зголемуваат поетската 
суштина на овие песни. Со сето ова, 
Младеновска-Тешија преку восхиту-
вачки синкретизам внесува во оваа 
поезија поинаква интертекстуалност 
која буквално нема ограничување и 
зависи единствено од отвореноста 
и подготвеноста на читателот да ја 
восприема емоцијата преку зборот 
на поетесата. Затоа, оваа поезија из-
обилува со фигуративен интензитет 
кој навлегува во сопствената, лична 
димензија на читателот и се меша со 
емоциите што ги предизвикува. Оваа 
збирка е цикличен поетски спев кој 
е создаван полека. Во неа ферменти-
рале емотивните слики на поетесата 
и при емотивното крешендо кулми-
нирале во песна, во слика, во музи-
ка, во танц, во филм...“, меѓу другото 
е наведено во рецензијата на проф. 
Цветаноска.

  Милена Георгиевска

Нови книги       
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„Антевото перо“ за Јулијана 
Младеновска-Тешија

Комисијата за доделување на наградата, по темелното разгледување на вредностите на петте 
стихозбирки кои влегле во потесен избор, едногласно донела одлука наградата „Антево перо“ за 

2022 година да ѝ припадне на стихозбирката „Куќа“ од Јулијана Младеновска-Тешија

Меѓународната поетско-кул-
турна манифестација 
„Анте Поповски – Антево 

перо“ на 20 октомври 2022 година, на 
централниот настан од годинашното 
јубилејно петто издание што се одр-
жа во Музејот на македонската борба 
за самостојност во Скопје, ги врачи 
наградите на избраните автори.

Манифестацијата се одржува 
во чест на творештвото на бардот 
на современата македонска поезија, 
академик Анте Поповски и е поддр-
жана со програмата за 2022 година 
на македонското Министерство за 
култура.

По поздравното обраќање на 
директорката на музејот, Даниела 
Николова, следеше претставување на 
најуспешните наслови пристигнати 
на Конкурсот за необјавена збирка 
поезија на македонски јазик, за кои 
на авторите им беа врачени тради-
ционалните поетски награди што ги 
доделува организацискиот одбор на 

манифестацијата.

Печатење на 
стихозбирката

Жири-комисијата за доделување 
на наградата во состав: проф. д-р 
Весна Мојсова-Чепишевска (претсе-
дател), д-р Атина Цветаноска и Жорж 
Поповски (членови), пред да приста-
пи кон донесување на завршната од-
лука за наградата „Антево перо“, што 
подразбира печатење на наградената 
стихозбирка во специјалната едиција 
на наградени автори, го изрази свое-
то задоволство од одличниот одзив за 
оваа награда.

Пристигнале 76 стихозбирки, 
со најразлични поетики и поетски 
имагинации, од кои во потесен избор 
за наградата влегоа пет стихозбир-
ки: Славица Гаџовска-Свидерска со 
„Golgotha Feminarum“, Јулијана Мла-

деновска-Тешија 
со „Куќа“, Шифра 
Имануел со „Умо-
верзум“, Тања 
Павлеска со „Соз-
борка“ и Виолета 
Танчева-Златева со 
„Глуво време“.

Д-р Атина 
Цветаноска истак-
на дека комисијата, 
по темелно разгле-
дување на вред-
ностите на петте 
стихозбирки кои 
влегле во потесни-
от избор, едногла-
сно донела одлука 
наградата „Антево 
перо“ за 2022 го-
дина да ѝ припад-

не на стихозбирката 
„Куќа“ од Јулијана 

Младеновска-Тешија.

Збор, музика, слика

- Оваа поезија во исто време 
има збор, музика, слика и танцува 
во ритам кој е надополнет со ин-
тер-текстуално вклопените модерни 
музички парчиња. ...Конечно, автор-
ката многу мудро и многу интуитив-
но ја избрала куќата за да ја покаже 
повеќезначноста на тој поим. Со тоа 
суптилно се доближува до Антевата 
куќа, која, иако овде е прикажана на 
многу помодерен и поразличен на-
чин, во основа е синоним за телото, 
домот, земјата и татковината. На тој 
начин оваа поезија се карактеризира 
со врвни естетски вредности и прет-
ставува поетски идиом на македон-
скиот јазик, истакна Цветаноска.

Во своето уводно обраќање, 
Јулијана Младеновска-Тешија која 
живее и работи во Осиек и е членка 
на МКД „Браќа Миладиновци“, меѓу 
другото посочи: „Почестена сум и 
трогната. Со оваа награда станувам 
дел од македонскиот поетски прос-
тор кој го негуваат оние кои чекорат 
по стапките на Анте Поповски. Во 
оваа книга со наслов „Куќа“ сум вт-
каена како градежен материјал, са-
мата. Низ нејзините соби трча една 
голема-мала Јуле која, како Алиса во 
земјата на чудата, ја обликува смис-
лата тогаш кога е соочена со бесмис-
ла“.

   Ј. М. Т.
Јулијана Младеновска-Тешија со проф. д-р Весна 

Мојсова-Чепишевска
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Мостови на пријателска љубов
Македонското културно друштво на Истарската жупанија „Св. Кирил и Методиј“ од Пула 
традиционално секоја година ја одржува културната манифестација „Фестивал на различноста 

на јазикот и говорот во Истра – сличност и разлика со македонскиот“

Оваа година програмата беше 
одржана во просториите на 
Друштвото на 30 септември. 

Претседателката на Друштвото, Ми-
лена Златеска, го отвори фестивалот 
и присутните ги поздрави со своја-
та песна „Денес“, која ја прочита на 
нејзиниот мајчин македонски јазик. 
Златеска рече дека песната е напи-
шана токму за овој ден, бидејќи не 
само што го претставува мајчиниот 
јазик, туку и зборува за меѓусебното 
пријателство со кое токму денес на 
еден ваков настан се градат мостови 
на пријателска љубов.

Потоа се слушна македонска-
та песна на хорот и оркестарот со 
водителката Бисерка Кухта, профе-
сор. Секоја година поканети се сите 
национални малцинства од Истар-
ската жупанија и доста поети кои 
живеат и работат во оваа жупанија, 
но и пошироко. Годинава од друшт-
вата на националните малцинства 
учество зедоа словенското национал-
но малцинство и поетесата Дамијана 
Пездирц, која настапи на нејзиниот 
мајчин јазик и Весна Јеленчиќ, која 
читаше проза и поезија од познати 
словенски писатели.

Во името на унгарското нацио-
нално малцинство настапи Хелена 
Петрановиќ со своја песна на унгар-
ски и рече дека кога чита на својот 
мајчин јазик се потсетува на нејзини-
те баба и дедо од кои го има научено, 
па затоа им препорача на присутните 
да ги учат внуците да го зборуваат 

својот јазик.
Драго Драгузет присут-

ните ги развесели со михот 
или по македонски гајда, вле-
гувајќи со нејзиниот звук. 
Потоа Драгузет читаше по-
езија од сопругата Авелина 
Дамијањевиќ Драгузет, со која 
беше претставена подолската 
цекавица од островот Црес.  
Исто така, прочита и своја 
песна, а не изостана и усната 
хармоника. Тој го претстави 
говорот на барбанска чакави-

ца.

„Сама“

Секако, беше претставен и хр-
ватскиот стандарден јазик со промо-
цијата на збирката поезија „Сама“ од 
авторката Ана Пиршљин која е член-
ка на „КУЛТура сНОВА“ од Загреб, а 
промотор беше Маја Грегл.

Златеска посочи дека во кон-
цептот на настанот е секоја година 
да биде претставен по еден јазик низ 
промоции на книги. Промоторката 
Грегл подробно ја објасни поезијата 
на Ана и прочита неколку песни, а и 

авторката читаше од својата книга.
Настанот продолжи со македон-

ска музика на хорот и оркестарот на 
Друштвото и поезија на присутните 
поети од Истра и пошироко. Со своја 
поезија се претставија Невиа Кожљан 
која читаше  на барбанска чакавица, 
говор на Јужна Истра, Славица Лон-
чариќ Ѓугум, членка на Друштвото, 
ја претстави далматинската и истар-
ската чакавица, Радојка Крамар чита-
ше на истарска чакавица.

Стојан Тане Георгиев кој жи-
вее во Берлин, роден во Македонија, 
а дел од годината го поминува и во 
Пула, рече дека неговата релација е 
Берлин, Скопје, Пула и читаше своја 
поезија на неговиот мајчин македон-
ски јазик.

Поезијата ја разбија звуците на 
гитарата на Сречко Савретиќ. По-
крај промоцијата на книгата „Сама“ 
од Ана Пиршљин, таа се претстави 
и со други свои песни кои се издаде-
ни на стандарден хрватски јазик, на 
кој читаа своја поезија и Маја Грегл, 
а за прв пат во својот живот стихо-
ви читаше и Луција Шкалиц, членка 
на Друштвото. Завршните зборови 
на Милена Златеска, како организа-
торка и водителка на програмата, ѝ 
беа со стиховите на песната „Тоа сум 
јас“, упатувајќи порака за чување на 
идентитетот. Програмата заврши со 
песна и оро и богата трпеза на сек-
цијата „Кујната на баба ми“. Наста-
нот го проследи Хрватската телеви-
зија за програмата на националните 
малцинства „Призма“.

        Михаела Златеска
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И ученици од Хрватска на летен камп  
во Охрид

Агенцијата за иселеништво на Македонија веќе неколку години организира летен камп по 
македонски јазик за деца во иселеништво. Оваа година кампот беше одржан од 24 до 31 јули, а 
учество зедоа и ученици од основните и средните училишта кои го учат македонскиот јазик по 

моделот Ц во Република Хрватска

Сместувањето на учениците и 
организацијата во Охрид ги 
водеше Агенцијата за иселе-

ништво на Македонија. За ученици-
те од Република Хрватска, и тоа од 
Осиек, Пула, Риека и Загреб одговор-
ни беа Сашка Соломоновска Јанев-
ска и Наталија Лековска, наставнич-
ки по македонски јазик.

На летната школа учествуваа 
34 деца од Швајцарија, Хрватска, 
Србија, Шведска, Австралија, Сло-
венија и Австрија. За престојот во 
Охрид наставничките  Сашка Соло-
моновска Јаневска и Наталија Ле-
ковска велат дека по тешкиот период 
испреплетен со корона и финансиски 
тешкотии, присуството на ученици-
те од Хрватска и престојот во Ма-
кедонија претставуваше вистински 
предизвик за сите – учениците, роди-
телите и наставниците.

Откриени убавини

„Присуството во Охрид и посе-
тата на знаменитостите за кои мно-
гумина имаа само учено на часови-
те по македонски јазик и култура 
ги збогати нашите животи со многу 
убави доживувања. Учениците стек-
наа пријатели од различни земји каде 
што се учи македонскиот јазик“, ни 
рече Сашка Соломоновска Јаневска.

Таа додаде дека тоа се големи 
придобивки и мотивација за учени-
ците многу повеќе да комуницираат 
и да ги откриваат тајните и убавини-

те на македонскиот јазик.
- И покрај организациските про-

блеми, постојаната борба за докажу-
вање и упатување на важноста да се 
посети Македонија и да се почув-
ствува изворната традиција, ритамот 
и убавината на Македонија, со многу 
упорност, истрајност и доверба на 
родителите и учениците успеавме да 
излеземе од границите на Хрватска и 
со насмевки ја доживеавме убавина-
та на Охрид и македонскиот јазик, се 
надоврзуваат двете наставнички.

Тие се надеваат дека бројот на 
ученици кај кои постои интерес за 
изучување на македонскиот јазик ќе 
расте со бројот на дојдени млади Ма-
кедонци во убавата Хрватска.

„Задача на тимот учители кои 
ја одржуваат наставата по предметот 
Македонски јазик и култура е да ука-
жеме на важноста на континуирано-
то зборување, читање, пишување и 
комуницирање на македонски јазик. 
Во нашата втора татковина нашиот 
јазик е светлина и вредност и сите 
заедно треба да бидеме среќни и да 
го збогатуваме нашиот јазик со дела 
направени со љубов и заедништво“, 
посочуваат Соломоновска Јаневска и 
Лековска.

Без мајчиниот 
јазик нацијата е без 

идентитет

И двете со радост во разгово-
рот го опишуваа престојот во Охрид 
и значењето на јазикот надвор од 
татковината, повторно нагласувајќи 
дека без мајчиниот јазик нацијата е 
без идентитет.

Тие упатија порака до Агенција-
та за иселеништво и понатаму да се 
грижи за Македонците кои се над-
вор од својот дом и бескрајно да го 
форсира изучувањето на мајчиниот 
јазик, а и културата и македонската 
традиција, со нивна помош во сѐ.

На крај, голема благодарност до 

учениците кои се заинтересирани за 
изучување на македонскиот јазик, 
до родителите, наставничките и до 
Агенцијата за иселеништво за орга-
низацијата. Како читатели и родите-
ли се надеваме дека сѐ повеќе деца 
ќе го изучуваат македонскиот јазик 
и дека во иднина организацијата ќе 
биде подобра и дека сѐ поголем број 
на деца од иселеништво ќе го посе-
туваат овој камп за летна школа по 
македонски јазик во Охрид.

И на крајот, да ги посочиме 
имињата на учениците од Пула, Фа-
бијан Киза и Ена Грипариќ кои пока-
жале исклучителни резултати во ак-
тивности и знаења на летниот камп.

      Михаела Златеска
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Македонско-хрватски допири
Хрватско-македонски врски, поврзувања, допири, пријателство, соработка, љубов, почитување... 
Збрано преку бројни активности на едно место – „Хрватско-македонска тангента“. Негување 
на македонскиот идентитет и културата на Македонците во Хрватска, зачувување на јазикот, 
презентирање на македонската литература, продлабочување на соработката и бројни други 
поврзувања беа претставени на „Деновите на македонската култура“ во Шибеник, организирани 

по повод 8 Септември – Денот на независноста на Македонија

Мноштво содржини, широ-
ка лепеза на активности, 
бројни учесници од Загреб, 

Шибеник, Задар, Сплит, Скопје и 
Белград беа застапени на оваа кул-
турна манифестација која по трет 
пат се одржува во Шибеник. Промо-
ција на книгата „Дострели на една 
визија“, доделување на признанија, 
книжевни средби, предавања и една 
изложба беа дел од содржините.

Почетокот беше означен во Му-
зејот на Шибеник на 2 септември со 
промоција на книгата „Дострели на 
една визија“ од авторите Сашо Геор-
гиевски, политиколог и Љупчо Ар-
совски, амбасадор.

Бројните посетители и видни 
гости, меѓу кои беа третиот хрват-
ски претседател, Иво Јосиповиќ, 
македонскиот амбасадор во Загреб, 
проф. д-р Милаим Фетаи, директор-

ката на македонскиот Културно-ин-
формативен центар во Загреб, проф. 
д-р Наталија Поповска, деканот на 
Факултетот за политички науки на 
универзитетот „Американ колеџ“ во 
Скопје, проф. д-р Иван Додовски, де-
канот на Факултетот за туризам и ме-
наџмент на универзитетот „Синги-
дунум“, Белград, проф. д-р Слободан 
Черовиќ, беа запознаени со активно-
стите и ангажманот на невладината 
организација „Хрватско-македонска 
тангента“ чие седиште е во Шибе-
ник, Хрватска, а има богато меѓуна-
родно делување.

Книгата „Дострели на една ви-
зија“ нуди на мал простор четири ре-
лативно блиски и поврзани поглавја, 
кои во конечен скор даваат можност 
и елементи на читателите и широка-
та јавност донекаде да се запознаат 
со праксата и теоријата на една не-
владина организација, со реални дос-
трели и реални граници (лимити).

Во музичкиот дел од манифе-
стацијата настапи познатиот хрват-
ски пејач Иво Патиера, кој во 1988 
година на фестивалот „Макфест“ со 
песната „Бисеро, моме Бисеро“ ја 
освои првата награда. Патиера од ми-
натата година е член на „Тангентата“.

„Пријател на 
Македонија“ за Иво 

Јосиповиќ

Третиот хрватски претседател 
Иво Јосиповиќ со години е поче-
сен член на Хрватско-македонската 
тангента, со која има реализирано 
бројни проекти и посети. А токму 
на свеченото отворање на „Деновите 
на македонската култура“ во Музејот 
на градот Шибеник, „Тангентата“ на 
проф. д-р Иво Јосиповиќ му го до-
дели нејзиното највисоко признание 
„Пријател на Македонија“.

- Ѝ се придружив на „Тангента-

та“ поради нејзините бројни актив-
ности и сјајните луѓе кои ја водат и 
кои се двигатели на многу вредни 
активности. И самиот учествував во 
многу од нив. Запознав многу добри 
луѓе, врвни уметници, успешни де-
ловни луѓе, ги обновив контактите 
со пријатели од Правниот факултет 
од Скопје, МАНУ, музичари, полити-
чари, одржав предавања на неколку 
универзитети... И секако, повторно 
ја поминав преубавата Македонија, 
од Гевгелија, Битола, Охрид, Тето-
во, Струмица... и бев повторно во 
Скопје, рече Јосиповиќ.

„Од остров на копно, 
кон остров на море“

     И покрај пандемијата на ко-
вид-19, „Тангентата“ успеа да го одр-
жи континуитетот на Меѓународните 
книжевни средби на книжевници, 
публицисти и новинари на островот 
Зларин, насловени „Од остров на 
копно (Македонија), кон остров на 
море (Зларин)“, што се одржуваат од 
2014 година. На прекрасниот хрват-
ски остров Зларин во автентичен ам-
биент на 3 септември на едно место 
се собраа претставници од Хрватска, 
Македонија и Србија.

Книжевните средби продолжија 

Промоција „Дострели на една визија“ 
во Музејот на градот Шибеник

Со уважените гости пред Музејот на 
градот Шибеник

Сашо Георгиевски му го врачува 
признанието „Пријател на Македонија“ 

на проф. д-р Иво Јосиповиќ
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На 29 септември 2022 година 
во Осиек се одржа „Денот 
на отворена врата“ на МКД 

„Браќа Миладиновци“. Овој настан 
Друштвото го организира по петти 
пат, како би ја отворило својата вра-
та, и своето срце за соседите од блис-
ките згради, од „Тврѓа“, но и за граѓа-
ните на цел Осиек.

„Тој ден е и роденден на наша-
та општина „Тврѓа“ со која одлично 
соработуваме со години“, рече Борис 
Трајановски, претседател на МКД 
„Браќа Миладиновци“ и додаде дека 
овие добри соседски односи вроду-

ваат со соработка на многу полиња.
За овој ден, членките и члено-

вите на Друштвото готват, сликаат, го 
украсуваат просторот, но и подготву-
ваат песна и оро.

„Сите учеству-
ваме и уживаме кога 
граѓаните ќе дојдат 
и ќе запеат и заигра-
ат со нас, а и кога ќе 
ги пробаат нашите 
специјалитети“, рече 
Марија Чинчурак, во-
дителката на етно-ку-
линарската секција 

„Везилки“.
За својот ден, ГЧ „Тврѓа“, пак, 

организираше разновидна програ-
ма со цел да им понуди на граѓани-
те можности за дружења и забава: 
спортски натпревари на сениори и 
ветерани, настапи на најмалите од 
детската градинка „Стрибор“ и на 
основношколците од ОУ „Вијенац“, 
турнир во одбојка, но и натпревар во 
подготовка на риба, „фишијада“.

  Ј. Т.

Događaji

Događaji

и следниот ден со содржината „По 
трагата на пишаниот збор“. На овој 
книжевен настан беа присутни и по-
етесите од МКД „Билјана“ од Задар, 
Мирјана Мајиќ и Мелика Поповиќ.

Предавање и 
изложба во градската 

библиотека во 
Шибеник

Интересно предавање за улога-
та и значењето на човечкиот капитал 
во современиот туризам одржа проф. 
д-р Слободан Черовиќ, редовен про-
фесор и декан на Факултетот за ту-
ризам и менаџмент на универзитетот 
„Сингидунум“ од Белград пред ауди-
ториумот во градската библиотека 
„Јурај Шижгориќ“ во Шибеник на 5 
септември.

А со отворањето на изложбата 
„Тангано плавон“ чиј автор е сплит-
скиот Македонец, Зоран Стоилов, 
поставена во галеријата на истата 
библиотека, беа затворени годинаш-
ните „Денови на македонската кул-
тура“ во Шибеник. Изложбата, која 
предизвика голем интерес во јавнос-
та, беше отворена до 13 септември, а 
се одржа во соработка со МКД „Ма-
кедонија“ од Сплит.

„Деновите на македонската 
култура“ во организација на „Хрват-
ско-македонската тангента“ е под-

држана од Советот за националните 
малцинства на РХ, Град Шибеник и 
туристичките заедници на Град Ши-
беник и Зларин. Покровител е градо-
началникот на Шибеник, д-р Жељко 
Буриќ.

  Милена Георгиевска

„Браќа Миладиновци“ со 
отворена врата и отворено 

срце

Учесниците пред „Трутини двори“

„Македонско девојче“ ја пеат поетеси 
на Зларин Со авторот Зоран Стоилов

По предавањето во градската 
библиотека во Шибеник
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На 26 октомври годинава во 
просториите на МКД „Билја-
на“ во Задар, под покрови-

телство на Советот за националните 
малцинства на РХ, а во рамките на 
програмата на културната манифе-
стација „Денови на македонски-
от филм“, беше прикажан филмот 
„Сенки“ од режисерот и сценарист 
Милчо Манчевски. Се собраа чле-
нови и пријатели на Друштвото за 
да уживаат во македонската филмска 
уметност преку филмот што се при-
кажуваше.

„Сенки“ за прв пат 
е прикажан во 2007 го-
дина. Улогите ги толку-
ваат: Весна Станојевска, 
Борче Нацев и Сабина 
Ајрула. Интересна ма-
кедонска драма со еле-
менти од мистерии. Тоа 

е приказна за односот кон ближниот 
свој. Сниман е во Скопје, Охрид и 
неколку други места низ Македонија. 
„Сенки“ беше македонски кандидат 
за номинација за Оскар на 80. доде-

лување на наградите на Академијата, 
но не влезе меѓу петте номинирани 
филмови.

Филмот предизвика голем ин-
терес кај гледачите во Задар. Пред 
прикажувањето на филмот се читаше 
македонска поезија, настапи и пејач-
ката група „Билјана“, а етно рабо-
тилницата „Ѓерѓеф“ и кулинарската 
секција „Македонска трпеза“ се пот-
рудија после проекцијата на филмот 
за дружење со скромен коктел.

А. Г.

Задар                                                                                                                                        Zadar

Задар

„Поезија без граници“ – читај на свој 
мајчин јазик

Ова е уште една програма што се реализираше на 19 октомври 2022 година во рамките на „XIX 
Денови на македонската култура“

Програмата „Поезија без гра-
ници“ во организација на 
МКД „Билјана“ од Задар, а 

под покровителство на Советот за 
националните малцинства на РХ, е 
дел од манифестацијата „Денови на 
македонската култура“ и се одржу-
ва долги низ години. Присетувајќи 
се на почетоците, претседателката 
на Друштвото, Мирјана Мајиќ, вели 
дека почнале некако срамежливо во 
старите простории, но сепак наста-
нот е оценет како многу позитивен и 
успеа да се одржи со години.

- Првата програма ќе ни остане 
како длабоко сеќавање. Просторијата 
беше преполна со поети и гости. Про-
долживме во Кнежевата палата, по-
тоа во Градската библиотека, и така 
се менуваше просторот по потреба. 
Еве оваа година настанот го одржу-
ваме во просториите на Друштвото, 
ни рече Мајиќ.

Пред самиот почеток на читање-
то поезија, пејачката секција „Билја-

на“ испеа една песна. Се редеше по-
езија на македонски јазик и поезија 
на поети кои говорат на свој мајчин 
јазик. Така, имаше поетеси и поети 
кои читаа на различни хрватски на-

речја, според своето потекло.
Следеше ред песна, ред поезија, 

а настанот беше забележан од каме-
рата на ТВ „Диадора“, која редовно 
ја следи активноста на ова Македон-
ско културно друштво со седиште во 
Задар. 

- Колку е убаво кога поезијата се 
преплетува со песни. Според реак-
цијата на сите учесници и гости про-

грамата беше мошне успешна, рече 
на крајот Мајиќ.

Песните ги читаа: Мелика По-
повиќ, Јасенка Медведец, Јован Ни-
коловски, Марија Хорват, Надица 
Жампера и Мирјана Мајиќ членови 
на Друштвото, а како гости наста-
пија: Игор Локас од Водице и Зорица 
Булјановиќ од Задар.

После прекрасната поезија што 
се читаше во три круга и македон-
ските песни што се пееја измеѓу, при-
сутните се дружеа со македонско оро 
и со скромна закуска. Во програмата 
учествуваа сите секции на Друштво-
то.

Антонела Галиќ

„Сенки“ на Деновите 
на македонскиот 

филм
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Годините си минуваат, Тоше останува 
вечен

Времето не ги лекува раните, па многумина и 15 години подоцна, не можат да се помират со 
големата загуба на веселото момче од Крушево, кое нѐ сакаше сите

Во октомври се навршија таж-
ни 15 години откако македон-
скиот пејач со ангелски глас и 

широко срце, Тодор Тоше Проески, 
загина во сообраќајна несреќа кај 
Нова Градишка и го расплака целиот 
Балкан. Но, многумина ќе кажат дека 
нашиот драг Тоше има само датум на 
раѓање, зашто засекогаш ќе живее во 
нас.

Годините си минуваат, Тоше 
останува вечен. И по 15 години од 
смртта на непрежалениот Тоше, ли-
кот и неговото дело не се заборавени. 
Остави неизбришлива трага и како 
уметник и како човек, а неговите 
песни се популарни и денес, дури и 
кај помладите генерации, благода-
рејќи на неверојатниот музички та-

лент што го поседуваше.

Маратон на љубовта

Во негова чест и спомен, мара-
тонците и годинава го истрчаа ме-
моријалниот ултрамаратон од Нова 
Градишка до Крушево. Дванаесет 
ултрамаратонци од цела Македонија 
најнапред пристигнаа во Загреб, 
каде што им се приклучи и Јангел 
Малинов, член на МКД „Охридски 
бисер“ од Загреб. Тие ја посетија пр-
вата Македонска православна црква 
„Св. Злата Мегленска“ каде што ги 
пречека протојереј ставрофор Кирко 
Велински, а потоа и македонската 
амбасада каде што имаа средба со 
амбасадорот Милиам Фетаи и со ди-
ректорката на македонскиот КИЦ во 
Загреб, Наталија Поповска.

Стартот на 1100 км долгиот 15. 
ултрамаратон наречен „Маратон на 
љубовта“, беше како и секоја година, 

од стадионот на фудбалскиот клуб 
„Слога“ во Нова Градишка, каде што 
се наоѓа спомен-обележјето на Тоше. 
Трчаа низ целата територија на Хр-
ватска, влегоа во Македонија на гра-
ничниот премин Табановце и прис-
тигнаа во Скопје, а утредента, на 16 
октомври, и во родното Крушево. 
Таму беа традиционално пречекани 
од голем број граѓани со црвени рози 
распослани по патот, кој на крајот ги 
одведе на Гумење, каде што почива 
Тоше. Полни со емоции, тие му ги 
пренесоа пораките од обожаватели-
те, запалија свеќи и му оддадоа по-
чит на неговото вечно почивалиште.

Времето не ги лекува раните, 
па многумина и 15 години подоцна, 
не можат да се помират со големата 
загуба на веселото момче од Круше-
во, кое нѐ сакаше сите. Нам само ни 
останува да го почитуваме неговото 
дело и да се присетуваме, затоа што 
спомените со Тоше се токму такви, 
убави и вечни.

 Елизабета Петровска

Во Нова Градишка На вечното почивалиште на Тоше
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Годишнини                                                                                                                          

Годишнини

Македонија и Хрватска, Крушево и 
Нова Градишка, сплотени за Тоше

„Денес се сеќаваме на Тоше Проески. Минаа 15 години од неговата трагична смрт, но неговата 
музика е жива. Тоше засекогаш ќе остане во нашето сеќавање и ќе продолжи да ги поврзува 
Македонија и Хрватска“, рече Борис Трајановски, потпретседател на Заедницата на Македонците 
во Република Хрватска при обраќањето на свечената комеморација по повод одбележувањето 

на годишнината од смртта на Проески во Нова Градишка, на 15 октомври 2022 година

Тоа утро, целиот регион го 
погоди шокантна вест: на 
автопатот А3 Загреб-Липо-

вац, кај Нова Градишка 
трагично загина пејачот 
со ангелски глас. Патува-
ше од Скопје кон Загреб. 
Вработените во болницата 
Нова Градишка дадоа сѐ 
од себе за да го спасат, но 
за жал, без успех. И токму 
таа трагедија ги сплоти 
граѓаните на Нова Гра-
дишка и Крушево.

К о м е м о р а ц и ј а т а 
беше во организација на 
Град Нова Градишка и 
Туристичката заедница. 
Покрај полагањето венци 
пред споменикот на Тоше 
во дворот на Електро-тех-
ничкото и економско учи-
лиште во петокот, на 14 
октомври 2022 беше од-
бележан и почетокот на 

меморијалниот 
ултрамаратон во 
должина од 1100 
км кој ги поврзу-
ва Нова Градиш-
ка и Крушево, 
местото на заги-
нувањето и ме-
стото на раѓање-
то на големиот 
уметник на музи-
ката.

„Во чест на 
Тоше се вози ве-
лосипедски мара-
тон, но и се трча, 
а ќе се сретнат и 
ракометните ве-
терани во Нова 
Градишка и Ма-
кедонија, како и 

фудбалерите од Хрватскиот фудбал-
ски клуб „Нова Градишка“, кои ост-

варија соработка со клубот за мал 
фудбал“, рече заменикот градоначал-
ник на Нова Градишка, Борислав Ви-
дошиќ.

На одбележувањето на годишни-
ната, беше присутен и македонскиот 
амбасадор во РХ, Милаим Фетаи, а 
покрај претставниците на Нова Гра-
дишка, на пејачот му се поклонија и 
претставниците на Македонија и на 
Фан клубот на Тоше Проески.

Коверта со ликот на 
Тоше

Во саботата на 15 октомври, 
почит на Тоше му оддаде и Заедни-
цата на Македонците во Република 
Хрватска. Споменикот, авторско дело 
на Винко Гргиќ, беше прекриен со 
цвеќиња. Потоа, на свечената коме-

морација организирана за 
неговиот беспрекорен талент 
и незаборавен и незаменлив 
глас, говореа претставници-
те на делегацијата од Маке-
донија на чело со градона-
чалникот на Крушево, Томе 
Христоски, претседателот 
на Здружението „Мандра“ 
од Скопје, Мите Митев, 
потпретседателот на Заед-
ницата на Македонците во 
Република Хрватска, Борис 
Трајановски, делегациите од 
МКД „Браќа Миладиновци“ 
од Осиек и МКД „Св. Кирил 
и Методиј“ од Пула, како и 
бројни членови на македон-
ските културни друштва од 
Република Хрватска.

Во продолжение на 
комеморацијата беше прет-
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Има една народна изрека која 
вели дека времето лекува сѐ, 
но така ли е навистина? По-

стои празнина која не се пополну-
ва, поради која секој 16 октомври е 
идентичен во изминативе 15 години. 
Кога болката, тагата и носталгија-
та еднакво печат како и првиот ден. 
Точно е само тоа дека и по толку 
поминато време никој не може да го 
замени, ниту надомести тоа огромно 
срце, таа бескрајна добрина, тој не-
повторлив талент. Зашто, кога душа-
та сака, ништо не ја сопира.

Н е -
г о в и т е 
песни и 
ден денес 
редовно 
се слуша-
ат, него-

виот ангелски глас секогаш ќе недос-
тига. Тоше, ти живееш и понатаму во 
нашите мисли, на нашите усни, во 
нашите срца и тоа никогаш нема да 
се промени!

Така и Македонците кои живеат 
во Сплит вечно ќе го носат споменот 
на нашиот Тоше. Иако времето си 
минува, некои работи не може да ги 
избрише. Од година во година тагата 
и болката се сè поголеми. Празнина-
та во душата е длабока како вечност. 
Ќе можеме ли некогаш да најдеме 
утеха? Се сомневам...

Нашиот Тоше го нема, но се-

пак, ни остануваат убавите спомени 
– песните, концертите, хуманоста и 
најважното од сè, бескрајната љубов 
што несебично ни ја даруваше – нос-
талгијата за Тоше е најголемиот по-
вод и оваа година да се присетиме 
на најголемото богатство кое нашата 
земја го имаше. Споменот на Тоше и 
после 15 години од неговата смрт сѐ 
уште живее како првиот ден.

   М. Ж.

                 Godišnjice

Godišnjice

ставена книгата на Драгољуб Сиља-
носки, „Македонија така далечна, 
а така блиска“, претставникот на 

МНМ за Осиечко-ба-
рањската жупанија кој со 
филателија се занимава 
веќе 15 години.

„Збирката разгледни-
ци е културно-историски 
материјал кој говори за 
поврзаноста на нашите 
земји, и местата во кои 
патувале и живееле Хрва-
тите во Македонија и Ма-

кедонците во Хрватска, но и поглед 
кон тоа како топло граѓаните ги до-
живувале овие две држави“, истакна 
Сиљаноски.

МКД „Браќа Миладиновци“ на 
сите присутни им подели пригодна 
коверта со мотив и печат по повод 
15-годишнината од денот на трагич-
ното загинување на Тоше Проески.

Јулијана Тешија

И Сплит се сеќава  
на Тоше
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Македонска православна црква во РХ                       

МПЦ во РХ

Градејќи за Господа се вградуваме  
во доброто дело

На 23 октомври молитвено е прославен Денот на Св. Злата Мегленска во новоизградениот храм 
во Загреб

Пред сѐ, да Му благодари-
ме на Господа за милоста 
со која нѐ дарува на овој 

ден, да Му благодариме на Госпо-
да за радоста што ни ја даде за овој 
ден, зашто денес сите ние присутни 
овде, ја чувствуваме љубовта со која 
Господ ги исполни нашите души и 
срца.“

Овие зборови ги упати про-
тојереј-ставрофор Кирко Велински 
на богослужбата во чест на одбе-
лежувањето на Денот на Св. Злата 
Мегленска во новоизградениот храм 
во Загреб.

- Голем е денешниот ден, зашто 
е ден богоугоден, ден за ретко и не-
повторливо духовно расположение. 
Денес се радосни нашите срца, на 
сите нас кои живееме во Загреб и 
околните места, денес со нас се ра-
дуваат и сите Македонци кои живе-
ат во Република Хрватска, денес се 
радуваат и нашите браќа и сестри 
во Татковината и насекаде по светот, 
денес се радува и Свети Климент 
Охридски – патронот на нашата Ма-

кедонска православна црква – Ох-
ридска архиепископија, се радува 
Света Злата Мегленска, заштитнич-
ката на овој свет храм и чиј спомен 
денес го празнуваме, денес се радува 
и Светиот Дух зашто изградивме дом 
Божји, храм на Севишниот, истакна 
отец Велински.

Почит кон 
Бога

А што значи да се 
изгради храм? 

На тоа прашање 
тој одговори дека тоа 
значи, пред сѐ, почит 
кон Господа, тоа значи 
пофалба за Господа, 
да се има храм, значи 
да се има парче од не-
бесата на земјата, да 
се има нов храм зна-
чи растење во верата, 
значи учење и надгра-
дување на корените и 
темелите на нашата 
православна вера.

П р о т о ј е -
реј-ставрофор 
Кирко Велински 
за изградбата на 
светиот храм, 
вели дека е од 
исклучително 
црквено, кул-
турно, хумано и 
национално зна-
чење.

„Со него 
подигнавме го-
лем споменик 
на нашата вера и 
на македонското 
име. Секој ми-

нувач покрај храмот, се запознава со 
едно име, со една реалност, со една 
вистина. Затоа да бидеме горди на 
привршувањето на храмот. Во овој 
храм ќе се проповеда Евангелието, 
во овој храм нашите чеда и идните 
генерации ќе ја запознаваат верата на 
своите родители, баби, дедовци, во 
овој свет храм ќе се крштеваат и вен-
чаваат македонските рожби и тука ќе 
се вршат сите црковни потреби и мо-
литвословија. Во овој свет храм ќе се 
сретнуваме со Господа. Овде, на оваа 
место, преку светата причест ќе ги 
примаме Телото и Крвта  Христови“, 
рече тој додавајќи дека треба да се 
радуваме и радоста од овој ден да ни 
биде постојано присутна во нашите 
души и срца.

Да ги чуваме верата, 
традицијата, јазикот

Посочи да си ги чуваме верата, 
јазикот наш македонски, традиција-
та, обичаите... зашто човек кој ќе ги 
заборави својата татковина и предци-
те, ќе стане безимено суштество со 

„
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          Makedonska pravoslavna crkva vo RH

MPC u RH

кратка иднина. Повика да го посе-
туваме редовно, помагаме и чуваме 
својот нов храм како нешто најсвето, 
и да ги учиме помладите да доаѓаат 
што почесто во него. Како граѓани 
на оваа наша втора татковина Репу-
блика Хрватска, да бидеме лојални и 
благодарни, да се трудиме да живе-
еме во слога и разбирање, како по-
меѓу себе, така и со сите луѓе.

Протојереј-ставрофор Велин-
ски во името на надлежниот епар-
хиски архиереј, митрополитот ев-
ропски г. Пимен, Управниот одбор 
на МПЦО „Св. Злата Мегленска“ 
– Загреб, отец Дејан Белчовски и во 
свое име ги поздрави и упати благо-
дарност до протојереј Митко Газин-
ковски од Словенија, македонскиот 

амбасадор во РХ, Милаим Фетаи, 
Маја Апостолова Балабурски, опол-
номоштен министер на македонска-
та амбасада во Загреб, презвитера 
Сандра Газинковска, пратеничка во 
Парламентот на Р. Словенија, На-
талија Поповска, директорка на ма-
кедонскиот КИЦ во Загреб, Зорица 
Велиновска, претставничка на Маке-
донците во Советот за националните 
малцинства на Р. Хрватска, Катери-
на Зековиќ, претседателка на МНМ 
за Град Загреб, Цветко Поповски, 
потпретседател на Заедницата на 
Македонците во Р. Хрватска,  Маја 
Нојкова Белевска, директорка на 
„Алкалоид“ во Загреб, Давид Темел-
ков, водител на црковниот хор во За-
греб, Димитар Павлевски и Јулијана 

Кенинг со семејството, како кумови 
на овогодинешната црковна слава.

Посебна благодарност до сите 
кои што помогнаа околу органи-
зацијата и оние што придонесоа и 
донираа за трпезата на љубовта... 
Господ нека го благослови Вашето 
добро дело! Божјата благодат нека 
биде постојано со Вас и Вашите се-
мејства. Амин!

Протојереј-ставрофор  
Кирко Велински

Во средата, на 27 октомври 
2022 година, на денот на на-
шата заштитничка Света Злата 

Мегленска, богослужбата ни ја збо-
гати протоѓакон Ванчо Умленски, 
секретар на Скопската епархија при 
МПЦ-ОА кој приватно престојуваше 
во Загреб. По богослужбата за сите 
присутни беше приредена посна тр-
пеза на љубовта.

Трпеза на 
љубовта
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11 Октомври – сведоштво за вековните 
стремежи за слободна и самостојна држава

По повод одбележувањето на 
Денот на народното востание 
на македонскиот народ познат 

и само како „11 Октомври“ кој се 
празнува на истиот датум, во прос-
ториите на Македонското култур-
но друштво „Македонија“ во Сплит 
беше одржана прослава со изведба 
на неколку македонски традиционал-
ни песни и ора кои беа испеани од 
срце од присутните членови на МКД 
„Македонија“ и Македонскиот кул-
турен центар во Сплит.

Овој празник го одбележува Де-

нот со кој започнува борбата за ос-
лободување на македонскиот народ. 
Тоа е важен меѓник во борбата за 
самобитност и самостојност на маке-
донскиот народ и денес после многу 
години ништо помала не е одговор-
носта да ја чуваме нашата татковина, 
која сѐ повеќе се наоѓа пред големи 
искушенија и предизвици. По повод 
овој празник и ние Македонците кои 
живееме надвор од границите на Ма-
кедонија чувствуваме одговорност да 
се присетиме на овој ден кој е сведо-
штво за вековните стремежи, народ-

ни страдања и борби за слободна и 
независна држава, се говореше по-
меѓу присутните членови.

М. Ж.

Владимир 
Апостолски  
(1934-2022)

На ден 15 септември оваа 
година нè напушти Влади-
мир Апостолски, основач и 

заслужен член на МКД „Македо-
нија“ од Сплит. Владимир Апос-
толски е роден 1934 година во Те-
тово, Република Македонија. Ди-
пломирал на отсек градежништво 
во Белград, Србија. Како млад 
добил војна стипендија во Сплит-
ската војна болница, и останува 
да живее во Сплит до крајот на 
својот живот, повеќе од 52 годи-
ни.

Во Република Хрватска, 
служејќи воен рок, ја запознал 
својата сопруга, со која ги добил 
своите најмили Билјана и Зоран. 
Работниот век го поминал рабо-
тејќи како градежен инженер.

Во далечната 1991 година 
со неколку Македонци е еден од 
основачите на Македонското кул-
турно друштво „Македонија“ во 
Сплит. Активно се вклучува во 
делувањето на Македонците во 

Сплит и пошироко, давајќи свој 
придонес со знаењето, мудроста и 
умешноста. Како горд Македонец 
учествува во сите активности на 
Друштвото. Беше долгогодишен 
претседател на МКД „Македо-
нија“, претседател на Советот на 
македонското национално мал-
цинство за Град Сплит, жупаниски 
претставник на македонското на-
ционално малцинство во Сплит-
ско-далматинската жупанија, по-
чесен претседател на Друштвото, 
како и член на многу одбори на 
Друштвото, а својот придонес го 
даваше несебично и во работата 
на Црковната општина „Св. Наум 
Охридски“ во Сплит. 

Беше неизмерна чест да се 
познава една ваква личност. Мно-
гу ќе ни недостасуваат добрината 
и ведриот дух на чичко Владо.

Бог да го прости, нека му е 
лесна земјата!

М. Ж.

  Ин мемориам                                                                                                            In memoriam  

Збогум Јагода 
Цветичанин 
(1948-2022)

Пред затвoрањето на нови-
от број на „Македонски 
глас“ добивме тажна вест 

дека починала Јагода Цветича-
нин, родена Тренеска, Македон-
ка која живееше и работеше во 
Осиек. Јагода, познат музички 
педагог, вршеше бројни функ-
ции во Заедницата на Македон-
ците во РХ, во МКД „Браќа Ми-
ладиновци“ од Осиек, во Град 
Осиек и Осиечко-барањската 
жупанија. За најзината улога и 
значењето на нејзината актив-
ност во зачувувањето на маке-
донскиот идентитет во Хрват-
ска, ќе можете да прочитате во 
наредниот број на „Македонски 
глас“. Изразуваме искрено со-
чувство на семејството, родни-
ните и соработниците.
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За македонскиот јазик                                                                                    O makedonskom jeziku

За македонскиот јазик       

МОДАЛНА КАРАКТЕРИСТИКА НА РЕЧЕНИЦАТА

Модалноста ја определува-
ме како израз на ставот 
на говорителот за одно-

сот меѓу тоа што го соопштува и 
стварноста. Реченицата може да 
добие повеќе белези од гледна точ-
ка на модалноста. Така, говорите-
лот може да заземе став во поглед 
на реалноста или на нереалноста 
на дејството, може да го претстави 
дејството како можно, неопходно 
или пожелно, може да ги внесе 
своите чувства, може да тврди 
или да одрекува.

Јазикот располага со 
различни средства за изразу-
вање на ставот на говорите-
лот, а ние овде ќе споменеме 
само некои: меѓуглаrолските 
форми, ќе ги наведеме запо-
ведниот и можниот начин, 

но исто така и глаголските форми 
за прекажување (како што е, на 
пример, идното прекажано време), 
потоа ставот на говорителот се из-
разува непосредно со модалните 
глаголи (како: може, мора, сака, 
смее, треба), како и со модалните 
зборови и изрази (на пример: сека-
ко, сигурно, божем, на крајот на 
краиштата и сл.).

Во зависност, пак, од целта 

што си ја поставил говорителот 
при општењето, во зависност од 
тоа дали сака тој со реченицата 
само да соопшти нешто, да изрази 
чувство, желба, потреба да се извр-
ши дејството, или пак да праша, ги 
делиме речениците на следниве ви-
дови: расказни, извични, желба, 
заповедни и прашални. Сите овие 
реченици можеме натаму да ги де-
лиме на потврдни и одречни.

Лидија Георгиева

Постојан судски преведу-
вач од македонски на хрватски 

јазик и обратно

(Според „Македонски 
јазик“, Просветно дело АД, 

Скопје, 2001)
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Настани                                                                                                           Događaji

Настани   

Prijevod osobne,
poslovne,
pravne i
medicinske
dokumentacije s
ovjerom
sudskog tumača
za građane i
tvrtke.
Prijevod
stručnih
tekstova.

Engleski-Njemački-Arapski
Francuski-Španjolski

Srpski-Bosanski-Albanski
Makedonski-Slovenski

Maksimirska 40,10000 Zagreb
M: 095/5969-047 T: 01/7789-311

E: zaum.prijevodi@gmail.com
www.zaum-prijevodi.hr

ZAUM PRIJEVODI

Гордост е да се виори македонското 
знаме заедно со 40 други знамиња од 

светот

Како и минатите години, со па-
уза поради ковидот, годинава 
повторно се одржа „XXV Ре-

шетарска средба на поети“. Најна-
пред настапија деца од Загреб, и тоа 
педесетина, а потоа и од општината 
Решетари и од други места во РХ. 
Најмладите читаа од збирката која 
беше издадена само за нив, а финан-
сиски помогнал да се издаде хрват-

скиот иселе-
ник кој живее 
во Канада, Ан-
тон Кикаш.

В с у ш -
ност, оваа 
детска збирка 
е реализира-
на по негова 
иницијатива. 
Во збирката 
се застапени 
и дечиња од 
Македонија за 
што е заслуж-

на Љерка Тот Наумова, Хрватка, која 
живее во Скопје. Таа за жал, не беше 
лично присутна на настанот, но се 
вклучи преку интернет и на тој начин 
го даде својот придонес за учество во 
манифестацијата.

„Мрежа од стихови“

- Течеа зборови, поезија како 
река, музички точки, а имаше многу 
солисти и дуа кои настапуваа после 
секоја трета песна и навистина беше 
прекрасно, вели Мирјана Мајиќ, пое-
теса и претседателка на МКД „Билја-
на“ од Задар, а која е редовен гостин 
на овој настан од меѓународен карак-
тер.

Мајиќ беше повикана да ја чита 
својата песна со наслов „Мрежа од 
стихови“ од збирката која има око-
лу 110 страници, а е печатена токму 
за оваа прилика. Мајиќ ја прочита 
и песната од македонската поетеса 
Милена Златеска која живее во Пула 

и на тој начин сакаше да им даде до 
знаење на присутните дека во КЛД 
„Решетари“ се активни и две Маке-
донки.

По завршувањето на ревија-
та од поезија и песни, дружењето и 
натаму продолжи до касно во ноќта. 
Воспоставени се нови контакти за 
соработка со претставници од Рома-
нија, со писатели од други земји и со 
претставници од Министерството за 
иселеници во РХ, но и многу други.

- Иван Де Вила со своите сора-
ботници организираше незаборавна 
програма, на што сме му благодарни, 
вели Мајиќ.

Антонела Галиќ

На 24 и 25 септември во местото Решетари покрај Нова Градишка, одбележан е голем јубилеј: 25 
години од одржувањето на поетски средби со меѓународен карактер
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Кујна                                                                                                                                              Kuhinja

Вкусовите на Македонија

Кујна   

Ќофтиња од зелка

Потребно е: 1/2 главица свежа 
зелка (помала), 1 главица кро-
мид, 3 јајца, брашно, Вегета, 
сол, црн пипер, масло за јадење.

Подготовка: Свежата зелка се 
ренда на крупно, исто така се 
ренда и кромидот. Се додаваат 
јајцата и зачините, и убаво се 
меша. Потоа се додаваат 5 су-
пени лажици брашно и смеса-

та повторно се меша убаво за да 
се направи густа смеса. Потоа во 
загреано масло со лажица се ва-
дат ќофтиња и се пржат од двете 
страни додека не заруменат. Овие 
вкусни ќофтиња можат да се пос-
лужат како предјадење топли или 
ладни и можат да се комбинираат 
со останати месни или продукти 
посложени за мезе.

Растурена сарма
Потребно е: 500 г сечкана кисе-
ла зелка, 500 г мелено мешано 
месо, 300 г ориз, 1 главица кро-
мид, 100 г чадена сланина, мас-
ло за јадење, Вегета, црн пипер, 
мелен црвен пипер.

Подготовка: Во подлабоко 
тенџере се става масло за ја-
дење, па се пропржува кроми-
дот, се додаваат сланината и 
месото, кратко се пропржува, 
потоа се додава оризот, прет-
ходно измиен, па се додава ки-
селата зелката. Сѐ заедно се 
пропржува неколку минути со 
долевање по малку вода. По 10-
тина минути се додава вода во 

тенџерето за да се покријат 
сите состојки, се смалува 
огнот и јадењето се остава 
да се крчка на умерена тем-
пература. По отприлика 40 
минути се додаваат зачини-
те, а по потреба се додава по 
малку топла вода, додека се 
вари растурената сарма. На 
крајот треба да испари цела-
та вода и да остане сармата 
растурена. Вкусот е ист како 
на секоја сарма, само постап-
ката е полесна бидејќи не се 
виткаат сармите во листови. 
Од смесата, со лажица се об-
ликуваат сарми на чинија за 
послужување.

Мафини со вишни

Потребно е: 4 јајца, 150 г 
шеќер, 200 мл јогурт, 100 мл 
масло, ванилин шеќер, прашок 
за печиво, 200 г брашно, 300 г 
вишни, шеќер во прав (по жел-
ба).

Подготовка: Јајцата, шеќерот 
и ванилин шеќерот се матат со 
миксер додека не се растопи 
шеќерот. Во смесата со јајцата 
и шеќерот се додаваат јогуртот 
и маслото и натаму се матат со 
миксер. Потоа во брашното се 
додава прашокот за печиво. Се 
намалува брзината на миксе-
рот на минимум, па со лажица 

постепено се додава смесата со 
брашно и печиво. Се мати да се 
соединат сите состојки. Смесата 
се истура во калапи за мафини, 
намачкани со масло,кои се пол-
нат отприлика една третина. По-
тоа се ставаат во загреана рерна 
и се печат 10 минути. Се вадат и 
им се додаваат вишни исчистени 
од семките, па се додава уште од 
смесата, а одозгора може да се 
додаде уште по некоја вишна. Се 
печат уште 10-тина минути доде-
ка не се зацрвенат. По желба може 
да се наросат со шеќер во прав.                                                                                                                                            
                   М. Г.

Како што ни се приближува зимата, сѐ повеќе се ориентираме кон т.н. „зимски јадења“ во кои 
секако посебно место зазема сармата. Во оваа прилика ви нудиме еден брз рецепт на растурена 
сарма, со сите состојки на сарма само што смесата со ориз и месо не е виткана во листови, туку 

е растурена



Убавините на Македонија                                                                               Ljepote Makedonije

Прекрасниот кањон Матка на те-
чението на реката Треска се 
наоѓа на 15 км југозападно од 

Скопје. Ова преубаво парче недопре-
на природа, величествено со својата 
сиво-зелена боја, опфаќа површина од 
5000 хектари со стрмни планински кар-
пи и падини, чудесни пештери и живо-
писни манастири.

Главна туристичка атракција е 
пештерата Врело, која го надополнува 
шармот на Матка. Името доаѓа од збо-
рот „врело“ што означува силен извор 
на вода во варовнички предели, каков 
што е и кањонот Матка. Веднаш до 
пештерата има отвор над самото ниво 
на водата на езерото Матка, низ кој на 
неколку секунди постојано излегува 
млаз од вода од извор во внатрешноста 
на пештерата, кој прави мали кружни 
бранови на површината на водата.

До Врело се стигнува со 20-ми-
нутно организирано возење со чамец. 
Чамецот застанува на направена плат-
форма, а потоа се пешачи до влезот на 

пештерата кој се наоѓа 50 м над езеро-
то. Осветлена е и туристички уредена 
со патеки и скали кои се наменети за 
движење на посетителите.

Врело е систем од две пештери 
(надводна Врело и подводна Подврело) 
и езеро, и е единствена во Македонија. 
Беше номинирана во изборот за едно од 
новите 7 светски чуда на природата. Сè 
уште не е целосно истражена (само до 
длабочина од 240 м), но се претпоставу-
ва дека е длабока 330 м, и дека е една 
од најдлабоките подводни пештери во 
Европа и во светот.

Вистинската убавина може да се 
долови однатре, во утробата на земјата, 
каде се наоѓаат пештерските украси. 
Веднаш на влезот се наоѓа „Концер-
тната сала“, на чија што лева страна се 
„пишаните камења“. Веројатно станува 
збор за систем од знаци или писмо, но 
сè уште не е истражено. На таванот има 
мноштво сталактити и неколку столбо-
ви. Посебно се убави белите кристални 
„столбови близнаци“, високи 6 м. Во 

централниот дел се наоѓа сталактитот 
„шишарка“, висок 2 м, кој се таложи 
повеќе од 2700 години и по кој втората 
сала е наречена „Сала на шишарката“.

Третата сала е „Сала на езерата“. 
Малото езеро има форма на бројот 8, 
широко е 8 м, а долго и длабоко 15 м. 
Големото езеро е широко 15 м, долго 35 
м и длабоко до 18 м, и има мала песочна 
плажа. Сталактитите во водата говорат 
дека порано во пештерата немало вода. 
Температурата на водата е секогаш 7-9 
°C, а на воздухот во лето е за 9°C по-
ниска од надворешната. Звуците што 
постојано се слушаат во внатрешноста 
доаѓаат од нејзините жители – лилјаци-
те.

Благодарение на својата добра по-
ложба во близината на Скопје, кањонот 
Матка привлекува туристи од целиот 
свет и е вечен предизвик за алпинисти-
те. А пештерата Врело е непроценливо 
природно богатство и нуди неверојатно 
доживување при посета.

Елизабета Петровска

УКРАСИТЕ НА ПЕШТЕРАТА ВРЕЛО


