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НАСТАН НА НЕДЕЛАТАВОВЕД

Ќе бара ли Заев и гаранции за 
изборна победа?

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

МакедонијапоопаснаодИСИС

За грчките власти војната 
за името е поважнa од бор-
бата против џихадистите 

и Исламската држава. Грчки-
от премиер Алексис Ципрас и 
шефот на грчката дипломатија 
одбија да присуствуваат на сос-
танокот посветен на борбата 
против насилниот екстремизам 
и ИСИС, организиран од прет-
седателот на САД, Барак Обама, 
поради тоа што Македонија на 
настанот беше претставена под 
уставното име.

Грчките медиуми го опишаа на-
станот како „мал дипломатски 
инцидент меѓу Грција и САД“, а 
грчкиот премиер одбил да го 
признае Скопје под името Ма-
кедонија. Незадоволството во 
грчката јавност е дотолку пого-
лемо и поради одбиената жалба 
и јасната порака од помошнич-
ката на државниот секретар за 
европски и за евроазиски пра-

ЗОШТО САД „СЕ СУДРИЈА“ СО ГРЦИЈА ВО ЊУЈОРК? 

шања во Стејт департментот, 
Викторија Нуланд, дека САД ќе 
го користат уставното име под 
кое е призната Македонија.

Однесувањето на американ-
скиот Стејт департмент со 
кое, според медиумите, Грција 
е страната што е „навредена и 
изненадена“, може да има две 
логични причини. 

Едната е САД искрено и прин-
ципиелно да планираат да 
почнат нова страница во од-
носите со Грција во која, 11 
години по признавањето на 
уставното име на Македонија, 
во 2004 година, секогаш ќе се 
однесуваат во согласност со 
одлуката на администрацијата 
на Буш Јуниор. Во превод, тоа 
може да значи дека сите аме-
рикански дипломати, па дури 
и тие што се стационирани во 
Атина и во Солун, секогаш кога 

ќе зборуваат за Македонија ќе 
го користат уставното име што 
го признале и дека и во меѓуна-
родните организации каде што 
САД имаат доминантна улога 
секогаш ќе стојат на страната 
на Македонија во спорот за 
името. За почеток, доволно ќе 
биде и САД да побараат фусно-
та во документите на НАТО и 
по примерот на Турција во нив 
да стои дека САД ја признаваат 
Македонија под уставното име. 

Втората, многу поверојатна ва-
ријанта е американската адми-
нистрација со „отвора ње војна“ 
против Грција на са митот про-
тив исламскиот екстремизам 
да сака да го поправи својот 
сѐ полош имиџ меѓу македон-
ските граѓани и затоа, наводно, 
се спротивставува на Грција со 
користење на уставното име. 

Ако се знае дека Грција постоја-
но избегнува да учествува на 
вакви слични самити каде што 
само може да добие непријате-
ли и дека премиерот на Грција 
има низа други поголеми про-
блеми од влегување во фор-
мална битка со ИСИС, многу е 
веројатно дека евентуалниот 
инцидент, кој дури и грчките 
новинари во Њујорк го оце-
ниле како мал, нема да донесе 
ништо драматично во односите 
Скопје - Вашингтон - Атина. И 
понатаму САД, во зависност од 
ситуацијата, ќе прават рамноте-
жа со својот главен партнер во 
Медитеранот, а казната за  гр-
чкото прекршување на меѓу-
народното право во однос на 
Македонија ќе треба да почека 
подобри времиња.  █
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Зајадливите шеги дека СДСМ 
може да победи на избори 
единствено ако ВМРО-ДПМНЕ 

не учествува, по сѐ изгледа, Заев ги 
прифатил како сериозна тактика за 
освојување на власта. Но, ако се вис-
тинити информациите пренесени 
од меѓупартиските преговори кои 
го откриваат начинот на кој опози-
цијата се обидува преку измени на 
Изборниот законик да ѝ го ограни-
чи правото на владејачката партија 
да води политичка кампања, тогаш 
крајно време е некој во СДСМ да го 
вклучи алармот за тревога. И тоа не 
само за доброто на граѓаните, туку 
и за доброто на нивната партија. 
Македонија сигурно нема да биде 
подемократска  земја  ако политич-
ката борба се води со забрани и со 
ограничувања. Ниту ако на избори 
учествуваат политички анонимуси 
од партиските подмладоци или ин-
стант политичари за една употреба. 
Можеби Заев во случајот се води по 
сопствениот пример, но суштината 
на демократијата е секој да има пра-
во да бира и да биде биран. 

Ако во моментот во опозицијата 
никој меѓу тие што имаат некакво 
влијание во креирањето на поли-
тиката нема капацитет да ја исцрта 
долната граница на одговорно одне-
сување кое во исто време значи со-
пирање на процесот на самоуништу-
вање, тогаш барем меѓународните 
посредници, гарантите на договорот 
од Пржино, би требало да им укажат 
дека инфантилни политичари не 
можат никогаш да преземат власт, 
дури и ако некој од меѓународната 
заедница ги фати за рака и ги седне 
на премиерската фотелја. 

Уште еднаш, ако е точно тоа што го 
пишуваат медиумите, а, со оглед на 
тоа дека опозицијата не ги деман-

тирала пишувањата, е вистина, се 
поставува прашањето која е целта на 
ова барање? Рамноправна битка или 
свесно стопирање на сите процеси во 
државата? Дали раководството на 
СДСМ воопшто има сериозна намера 
да придонесе за поставување здрави 
темели кои ќе овозможат сериозни 
демократски промени во општест-
вото, или пак сѐ се сведува на гола 
борба за освојување на власта? 

Ако целта со забраната за учество 
во кампањата е да се сопрат сите 
активности на владата, тогаш тоа 
не само што е несериозно, туку е и 
многу опасно, колку за граѓаните 
толку и за опозицијата. Ако ова ба-
рање е веќе поставено на маса, во 
СДСМ треба да молат Бога да не го 
прифати ВМРО-ДПМНЕ, затоа што 
дури тогаш изборите ќе бидат вис-
тински масакр за опозицијата. 

Ако Заев пресметал дека со забра-
ната за учество на функционери во 
кампања ќе ги принуди да поднесат 
оставка, пресметал ли колкава штета 
ќе му нанесе тоа на имиџот на него-
вата партија? Самото ограничување 
на работата на министерствата и 
на другите државни институции ќе 
значи целосен колапс на системот. 
Кој ќе биде одговорен за проблемите 
со кои ќе се соочат земјоделците, 
социјалните случаи, пензионерите, 
здравството...? Кој ќе биде одгово-
рен за сопирањето на изградбата на 
патиштата и на другите капитални 
проекти? Кој ќе ги плати штетите 
предизвикани од несериозното ба-
рање на опозицијата? 

Како опозицијата ќе се оправда пред 
граѓаните дека застојот не е по нивна 
вина? Што мислат во СДСМ, кој ќе 
биде одговорен ако евентуално ад-
министративците, земјоделците или 

социјалците по која било причина 
во тој период останат без плати, без 
субвенции и без надоместоци? Кој ќе 
биде виновникот за стопирањето на 
процесот на остварување на граѓан-
ските права?

Свесни ли се дека ваков Изборен 
закон ќе значи помоќна кампања 
за власта од која било друга теле-
визиска промоција или реклама на 
ВМРО-ДПМНЕ? Што мислат во СДСМ, 
за кого ќе гласаат оние граѓани кои 
ќе претрпат штета поради немоќта 
на опозицијата да направи соодветна 
програма? Ова ли е платформата за 
враќање на средната класа? 

Очигледно дека креаторите на по-
литиката во СДСМ не гледаат пода-
леку од носот, па со вакви решенија 
наместо да ја намалат разликата, ја 
оддалечуваат партијата дури и од 
теоретските шанси за победа на 
претстојните избори. 

Ваквиот пристап во преговорите 
може да не ги загрижува опозицио-
нерите единствено ако некоја точка 
од договорот во Пржино, за кој за 
волја на вистината јавноста знае 
многу малку, предвидува изборна 
победа на Заев по секоја цена. Ако 
е така, тогаш ред е да се информи-
раат сите граѓани за да не се чудат 
постојано на нелогичните решенија 
кои произлегуваат од меѓупартиски-
те преговори.  



Користејќи ја 
суптилноста 
на рускиот 

јазик, Путин 
од седиштето 
на Светската 
организација 
испрати по-
раки на по-

мирување, но 
во исто време 
јасно стави до 
знаење дека 
Русија нема 

да ги прифати 
едностраните 

чекори на 
Западот и 
дека ќе ги 
искористи 

сите свои сили 
за да ги зачува 
своите инте-

реси
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Пишува | Горан Момироски

Грчковетопорускивкус
На тие што тврдат дека зад грчко-

то вето за македонскиот влез во 
НАТО стои таен договор меѓу Мос-

ква и Атина, им недостасуваат неколку 
добри аргументи, како на пример, зошто 
Русија би се противела на влезот на Ма-
кедонија во Алијансата кога ние немаме 
излез на топли мориња, што е дел од 
геостратешката битка на сите руски, 
царски  и на сите советски влади во по-
следниве сто години. Иако Русија има 
одредени инвестиции во енергетскиот 
систем и во трговијата со енергенти, 
сепак, ни оддалеку не е вмешана во маке-
донската економија како што е тоа слу-
чајот во Србија, каде што е сопственик на 
сите поголеми играчи во енергетскиот 
сектор. Освен традиционалните право-
славни и словенски врски кои немаат 
практична употреба во реалниот живот 
(во Македонија нема ниту значителен 
број руски туристи), двете земји немаат 
силни врски и комуникација меѓу своите 
граѓани. Сите Македонци иселени во 
Русија можат да се споредат со најмалата 
населба во кој било поголем германски 
или шведски град каде што живеат ма-
кедонски иселеници. Панславизмот, кој 
како политичка идеја бил присутен кај 
голем број македонски фигури во мина-
тото, од Крсте Петков Мисирков па сѐ до 
првиот човек на Светскиот македонски 
конгрес, Тодор Петров (кој пред неколку 
години му додели орден на Владимир 
Путин), реално, не постои како реле-
вантна сила. И покрај непотврдените 

информациите од Москва дека падот 
на поддршката за влез во НАТО и во ЕУ 
е драматичен, Македонија уште пред 
дваесетина години одлучи дека го из-
брала Западот, а не Истокот. 

Со погоре наброеното, барем кога се ра-
боти за Македонија, Путин не треба да 
се мачи со дилемата што ја постави пред 
Генералното собрание на Обединетите 
нации, каде што ги испрати своите пораки 
до сите што го нарушуваат системот кој, 
според Москва, треба да функционира во 
светската политика. Со други зборови, 
според сите информации што ги имаат 
обичните смртници, Македонија не би 
требало да е дел од руската сфера на ин-
тереси, особено затоа што е далеку од неј-
зините граници кои се централна точка 
во најновата руска одбранбена стратегија 
поставена по падот на Советскиот Сојуз 
и создавањето на Руската федерација. Да 
не беше познатиот говор на американски-
от државен секретар, Џон Кери, кој лани 
пред Комитетот за безбедност на Конгре-
сот на САД рече дека и Македонија заедно 
со Србија, Косово и со Црна Гора се наоѓа 
на линијата на огнот, ќе можевме мирно 
да спиеме. Но, имајќи предвид што кажа 
тогаш Кери и што кажа сега Путин, време 
е да се замислиме дали тие што тврдеа 
дека Грција игра за Русија навистина не 
се во право и дека сѐ додека Москва не се 
откаже од правото да влијае на регионот 
и на Македонија во него, не можеме да се 
надеваме на влез во НАТО. 

Новитегеополитички
подрачјанаПутин
За да не се разбере погрешно на кого точ-
но мислел Путин кога рече дека некои од 
неговите колеги, мислејќи прво на Обама, 
истражувале нови геополитички под-
рачја, треба да се каже дека Путин јасно 
ја подели активноста на САД и на запад-
ните сојузници во Украина и во другите 
региони, како Балканот на пример. Ако се 
суди според тоа што го рече во говорот, 
Путин беше прецизен дека НАТО прво ја 
продолжи својата политика на проширу-
вање, а дури потоа им дала непристојна 
понуда на постсоветските држави. Според 
него, единствениот резултат од ваквиот 
однос на САД како единствена суперсила 
по крајот на Студената војна е нова ге-
ополитичка криза во која Русија нема да 
седи настрана како во времето на Елцин, 
туку активно ќе парира и ќе се обиде да ги 
оствари своите цели. Што значи тоа точно 
и кои се земјите каде што САД и НАТО не 
смеат да чепнат, не кажа директно, но 
самата помисла на Украина и на начинот 
на кој Русија таму ја брани својата чест е 
доволно за сериозна загриженост.  

Рускиот претседател смета дека обезбе-
дувањето мир и регионална и глобална 
стабилност е една од главните цели на 
меѓународната заедница на чело со Обе-
динетите нации. „Ние сметаме дека 
тоа треба да биде безбедност за сите, 
а не само за малкумина одбрани. Тоа 

ПУТИН РЕЧЕ „НЕ“ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА НАТО

е мачна и тешка задача која ќе 
одземе многу време, но за неа 
нема алтернатива. За жал, меѓу 
нас се присутни колеги кои со 
својот сојуз размислуваат во 
стилот на Студената војна и 
сакаат да истражуваат нови 
геополитички подрачја. Тие ја 
продолжија својата политика 
на проширување на НАТО и неј-
зината воена инфраструктура. 
Потоа, на постсоветските држа-
ви им понудија лажна дилема 
или да бидат со Западот или да 
бидат со Истокот. Порано или по-
доцна оваа логика на конфрон-
тирање е осудена да предизвика 
геополитичка криза. Токму тоа 
се случи во Украина, каде што 
незадоволството на граѓаните 
од власта беше искористено за 
да се изврши државен удар орке-
стриран однадвор при што дојде 
до граѓанска војна“, изјави Путин 
од говорницата на Светската ор-
ганизација на Ист Ривер. 

Владимир Путин, кој лично нареди 
анексија на Крим од Њујорк, навле-
зе во уште една актуелна тема за 
која се зборува и во Белград, Скопје, 
Тирана, Приштина, Атина и во Са-
раево - проблемот со влијанието 
на големите сили врз малите земји 
кои, според неговото признание, 
се притискани за да се откажат од 
делови од својата сувереност. Како 
да сакаше да каже дека случајот со 
Крим е пример како ќе се однесува 
Русија во иднина доколку САД и 
западните сојузници не престанат 
да ги притискаат малите и немоќ-
ни земји да ги прифатат нивните 
правила на игра.

„Потценувањето на авторитетот 
и легитимитетот на системот на 
Обединетите нации ќе доведе до 
пад на целокупната архитектура 
на меѓународните односи и ели-
минирање на сите други правила 
освен на правилото на силата. Ќе 
добиеме свет во кој ќе владее се-
бичноста наспроти колективната 
работа. Свет во кој сè повеќе ќе 
функционира диктатот отколку 
еднаквоста, вистинската демо-
кратија и слободата. Свет во кој 
сѐ повеќе вистински независни 
држави ќе бидат заменети со до-
сега најголем број протекторати 
и надворешно контролирани те-
ритории. Што е всушност суве-
ренитетот на државите, по сѐ? 
Суштината е во правото секоја 
личност, секој народ или секоја 

држава слободно да си ја одбере 
иднината“ кажа во својот говор 
рускиот претседател Путин. 

Тој на Западот уште еднаш му 
кажа дека политичкиот демо-
кратски модел на владеење на кој 
инсистираат Вашингтон, Лондон, 
Берлин и другите членки на НАТО 
и на ЕУ не може да биде секаде ист 
и дека тој зависи од многу при-
чини. Како најнов предводник 
на една група земји како Русија, 
Кина, Иран и Сирија, каде што 
демократијата, иако се нарекува 
со тоа име има сосема поинакво 
значење и поинакви правила од 
оние што се практикуваат во 
членките на НАТО и на ЕУ, Путин 
порача дека напорите да се проме-
нат овие демократии со сила или 
со воен удар каков што го нарече 
падот на Јанукович во Украина ќе 
биде дочекано на нож. Користејќи 
ја суптилноста на рускиот јазик, 
Путин од седиштето на Светска-

та организација испрати пораки 
на помирување, но во исто време 
јасно стави до знаење дека Русија 
нема да ги прифати едностраните 
чекори на Западот и дека ќе ги 
искористи сите свои сили за да ги 
зачува своите интереси како што 
тоа го прави деновиве во Сирија. 

Со надеж дека Македонија не е 
меѓу нив, на македонската влада 
ѝ преостанува во најбрзо време 
да се обиде да го имплементира 
меморандумот за разбирање со Гр-
ција и ако ништо друго, барем да 
дознае дали Русија има какво било 
влијание врз одлуките на Грција 
за Македонија. Врските на акту-
елни високи грчки претставници 
директно вмешани во односите со 
Македонија со руски геостратези 
и советници на Кремљ, не даваат 
простор за омтимизам дека Грција 
сама решавала или дека сама ќе 
решава за иднината на Македонија 
во евроатланските организации. █

Дел од оние што со години тврдат дека зад одлуката на 
Грција да ја блокира Македонија во членството во НАТО 

и во ЕУ во последните дваесет години не стојат само 
националистичката реторика на грчката политичка елита, 

туку и интересите на Москва, деновиве имаат за што да 
ликуваат. Говорот на рускиот претседател Владимир Путин 

укажа дека Москва не се помирува и нема никогаш да се 
помири со проширување на Северноатланската алијанса. 

Путин не ја спомена Македонија или некоја друга балканска 
земја по име, но давајќи го примерот со Украина, испрати 

порака дека влезот на која било земја која Русија ја смета за 
свој интерес или за неутрална, во глобалниот судир ќе биде 
попречуван со сите сили. Ако се суди според искуството во 

Донбас, пораките на Путин не се нималку наивни 



М акедонија, со највисоко-
то признание - Орденот на 
Република Македонија, се 

оддолжи кон Џорџ Вокер Буш. При-
знавањето на уставното име на Репу-
блика Македонија и јасно искажаната 
поддршка за членство во евроатлант-
ските организации од Соединетите 
Американски Држави, неоспорно 
се меѓу најзначајните моменти во 
поновата македонска историја, од 
осамостојувањето досега. Двата мо-
менти се надградени и со стратегис-

кото партнерство меѓу двете земји, и 
од македонски аспект, го одбележаа 
владеењето на администрацијата на 
43. американски претседател, Џорџ 
Вокер Буш.

Наспроти неговите големи плано-
ви за реформи во американското 
општество, периодот на неговото 
владеење со Соединетите држави 
беа детерминирани од терористич-
ките напади на американската почва. 
Единаесетти септември 2001 година, 
денот кога 3.000 Американци ги за-
губија животите, е денот кога почна 

војната против светскиот теро-
ризмот, но и прекројувањето 
на картата на светот. САД на 
чело со Буш ја создадоа коали-
цијата против екстремизмот, 
прво во Авганистан, а потоа 
и во Ирак. Во тој период, Ре-
публика Македонија, извле-
кувајќи се од меѓуетничкиот 
воен виор, „го положи испитот 
на зрелост“, изградувајќи се од 
корисник во учесник  во меѓу-
народни мисии. Со тоа дојде и 
до најголемото поместување 
на точката на рамнотежа во 
меѓународните односи кога 
станува збор за македонска-
та борба за зачувување на 
националниот идентитет и 
право на самоопределување 
пред налетот на грчките ос-
порувања - признавањето на 
уставното име и стратегиското 
партнерство со САД.

█ Претседателе Буш, дозво-
лете ми во името на Владата 
на Република Македонија, во 
мое лично име и во името на 
сите македонски граѓани, да 
Ве поздравам и да Ви се за-
благодарам за придонесот 

што го имавте за стабилноста на 
нашата земја. Поддршката што ја 
дадовте за Македонија ја препо-
знаваат и ја ценат денешните ге-
нерации Македонци и таа силно ги 
зајакна темелите врз кои се градат 
односите меѓу нашите држави. Во 
периодот кога бевте претседател, 
Република Македонија и САД пот-
пишаа Декларација за стратегиско 
партнерство. Би сакал да знаете 
дека признавањето на Македо-
нија под уставното име од страна 
на САД и личната поддршка што 
ја дадовте во текот на самитот на 
НАТО во Букурешт во 2008 година, 
ќе останат врежани во македон-
ската колективна меморија – рече 
премиерот Никола  Груевски при вра-
чувањето на Орденот на Република 
Македонија на поранешниот амери-
кански претседател, Џорџ Вокер Буш.

Македонскиотнарод,
јазик,име
Полемиките за причините за амери-
канското признавање на уставното 
име на Република Македонија брану-
ваат и денеска, но неоспорно е дека 
тој чин одигра многу важна улога 
во меѓународната заедница. САД 
се моќни играчи на меѓународната 
политичка сцена. Тоа што за САД во 

2004 година беше признавање „за 
придонесот во воспоставувањето 
на мултиетничка демократија“, во 
Грција одекна како бомба. Тој одек 
не стивнува ниту денеска, особено 
што американската администрација 
не потклекнува под притисокот на 
Грција при секое споменување на 
официјалното државно име.

Момент за паметење во македонска-
та колективна историја беа говори-
те на Џорџ Вокер Буш во пресрет 
на Самитот на НАТО во Букурешт, 
Романија, 2008 година и за време на 
Самитот. Тој отворено се заложи за 
прием на таканаречената А-3 група, 
Македонија, Хрватска и Албанија 
истовремено да се присоединат во 
Алијансата, а и дека вратата оста-
нува отворена и за други држави. 
Како резултат на грчкото противење, 
Македонија, сепак, остана надвор од 
НАТО, но пак, уште за време на Са-
митот беше најавено стратегиско-
то партнерство меѓу Македонија и 
САД. На македонската делегација, 
на тогашниот претседател Бранко 
Црвенковски и на премиерот Никола 
Груевски Буш им посочил дека за 
него „Македонија веќе е дел од НАТО“, 
заради исполнување на критериуми-
те и својот придонес за безбедноста 
и стабилноста во светот.

завистинско
пријателство

ЏОРЏ ВОКЕР БУШ,  МАКЕДОНЕЦОТ АКТУЕЛНО

Највисокото одликување 
на Република Македонија, 
несомнено, е на вистин
ските гради. Орденот на 
Република Македонија, 
доделен на поранешниот 
претседател на САД, Џорџ 
Вокер Буш, е признание за 
поддршката што државата 
ја ужива од американското 
општество во вековната 
борба за зачувување на, 
пред сè, идентитетска
та препознатливост на 
македонскиот народ. Буш 
и неговата администра
ција направија вистински 
исчекор во меѓународните 
односи на патот што  
Македонија сè уште го оди

АМЕРИКАНСКА ОДМАЗДА?

Еден дел од документите кои протекоа од американ-
ската администрација и кои беа објавени на „Вики-
ликс“, го привлекоа вниманието на Балканот. Имено, 
како што објави грчкиот весник „Та неа“ пред неколку 
години, „Грција, на средбата на НАТО во Букурешт 
во 2008 година, била казнета поради наложеното 
вето на барањето на Македонија за членство во 
Алијансата, при што гневот на администрацијата 
на Џорџ Буш тогаш го забавило присоединување-
то на Грција кон американската програма за без-
визни патувања“. Во документот, тогашниот амери-
кански амбасадор во Атина признава дека „гневот на 
Кабинетот на Буш поради грчкото вето на молба-
та на Република Македонија за членство во НАТО 
во април 2008 година поради спорот за името, ја 
забавило кандидатурата на Грција за присоеди-
нување кон таа програма. Така, Грција, заедно со 
Република Кореја, не била меѓу шесте европски 
земји поканети за учество во програмата во ок-
томври 2008 година, чекор протолкуван од Грција 
како политичка 'казна'“, објави „Та неа“.

Но, во таа 2008 година дојде и 
изјавата од американскиот Стејт 
департмент. Даниел Фрид, по-
мошник на државниот секретар, 
му одговори на грчкиот новинар 
кој го праша околу „постоењето 
на таканаречените македон-
ски народ и јазик“.

█ Јас не мислам дека е така-
наречен. Македонскиот јазик 
постои, македонскиот народ 
постои, како што знаете, ние 
предаваме македонски јазик 
на Институтот за надвореш-
ни работи... - одговори тогаш 
Фрид. -  Останува на луѓето 
да се дефинираат себеси. 
Етникумот е само факт. Пра-
шањето на името е тоа што е 
на маса и тоа што треба да се 
дискутира – додаде тој. Оваа 
употреба на македонскиот на-
род и македонскиот јазик од 
Стејт департментот се случува-
ше десетина дена пред страте-
гиското партнерство меѓу САД 
и Македонија. Всушност, оваа 
дискусија во американскиот 
Стејт департмент ги отвори 
грчките карти за непризнавање 
на македонскиот идентитет и 
посебност, но и американскиот 
цврст став по тоа прашање.

Пишува |  
Наум Стоилковски

Орден
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Д о се гаш но то искус тво ве ли 
де ка из ми на та та де це ни ја 
се ис пи ли ја мно гу пар тии 

од па зу ви те на две те нај го ле ми 

ал бан ски пар тии во Ма ке до-
ни ја. Нив на та исто ри ја, пак, по-
ка жу ва де ка фрак ци о не ри те 
што се ос ме ли ја да се оби дат 
на „сво ја ра ка“ на по ли тич ка та 
сце на, беа чи ста уто пи ја и не-
маа по се ри о зен ус пех. Ед на та 
по ло ви на од оп ти ми стич ки на-
стро е ни те по ра неш ни чле но ви 
на ДУИ и на ДПА ис чез на уште 
при пр ви от обид и ка та стро-
фа лен не ус пех, вто ра та, пак, 
има ше до бра „пр ва ра ка“, но 
и ни што по ве ќе од пр вич ни-
от ус пех, кој ни ко гаш по ве ќе 
не се по вто ри. Слич но ка ко и 
кај ма ке дон ски те пар тии, и во 
ал бан ски от блок „вла де ат“ две 
пар тии, а би по лар но ста ста ну-
ва сѐ по сил на по се кои из ми на-
ти из бо ри.

Единс тве на та раз ли ка во ал-
бан ски от кам пус е по да то кот де
ка ДУИ е на власт ве ќе це ли 13 
го ди ни, од из бо ри те во 2002 го-
ди на. Ко а ли ци ра ше и со СДСМ 

(2002-2006) и со ВМРО-ДПМНЕ 
(2006-2016). За ДПА ток му таа 
пос тконф ликт на 2002 го ди на 
е пос лед на та ко га ја вку си ле 
цен трал на та власт. От то гаш 
се во опо зи ци ја, иа ко на па ти 
мно гу по кон стру ктив на и по-
ра зум на од ма ке дон ска та. Пред 
не кол ку го ди ни, те шко де ка 
не кој мо же ше да прет по ста ви 
де ка експ ло зив ни от Та чи мо же 
да би де при мер за сми ре ност 
и за спо кој ност за не ко го во 
др жа ва та.

Во исто ри ја та на ма ке дон ска та 
по ли ти ка од не за вис но ста до 
де нес се впи шаа мно гу ал бан-
ски пар тии. На јра зо ча ру вач-
ка е суд би на та на ПДП, пр ва та 
ал бан ска пар ти ја во плу рал на 
Ма ке до ни ја, ко ја, очиг лед но, не 
го из др жа при ти со кот на вре-
ме то и, бу квал но, ис чез на од 
сце на та. Се за ка ну ва ли иста-
та ма три ца за ед на од две те 
акту ел ни нај го ле ми пар тии во 

Уто пи jа или ре ал ност: 
СелаиОстрени

противТачииАхмети

ТРАМВАЈОТ НАРЕЧЕН  „ЖЕЛБА ЗА РАСТЕЊЕ“

Се се ќа ва те ли на НДУ на 
Хис ни Ша ќи ри, НДИ на Нев
зат Ха ли ли или на ДУА на 
Бар дуљ Мах му ти? По ве ќе то 
би од го во ри ле со не, а и тие 
што се се ќа ва ат не ги па ме
тат по ус пе хот. Ги оче ку ва ли 
иста та суд би на и Единс тво 
на Гзим Остре ни и Дви же ње 
за ре фор ми на ДПА на Зи ја
дин Се ла? На стра на пар ти
ја та Бе са. Ана ли ти ча ри те се 
по де ле ни. За ед ни ова е уто
пи ја на но ва ци те, за дру ги, 
пак, има ат шан са да зе мат 
не што, ма кар сит но...

Пишува | Љупчо Цветановски

АНАЛИЗА
На декларацијата, со која САД ја 
гарантираат безбедноста на Маке-
донија, стојат потписите на пора-
нешниот шеф на македонската ди-
пломатија, Антонио Милошоски, и на 
Кондолиза Рајс од Кабинетот на Буш. 
Стратегиското партнерство содржи 
три елементи. Првиот се однесува на 
јакнење на соработката во однос на 
трговијата и на економијата, вториот 
е за зголемување на соработката во 
рамките на безбедносниот сектор, 
додека третиот е за изнаоѓање по-
конкретен начин за доближување и 
поинтензивни контакти на општест-
вено ниво меѓу Македонија и САД.

Орденот на Република Македонија, 
Џорџ Вокер Буш го доби на 20-го-
дишнината од воспоставувањето 
дипломатски односи меѓу двете др-
жави. Указот за одликување беше 
потпишан од претседателот Ѓорге 
Иванов, на 21 септември.

█ Во изминатите 20 години имав-
ме поддршка од САД при стекну-
вањето на независноста, ја имавме 
нивната поддршка и во процесот 

на признавање на Република 
Македонија под нашето устав-
но име. Имавме поддршка од 
САД кога се работеше за најго-
лемите кризи на Балканот и 
секако поддршката во областа 
на трговските односи - оценува 
македонскиот амбасадор во САД, 
Васко Наумовски, кој ја нагласува 
и македонската поддршка на САД 
во моментите кога била потребна, 
во мировните и во коалициски 
мисии на Блискиот Исток и во 
Авганистан.

Џорџ Вокер Буш е роден на 6 јули 
1946 година. Син е на Џорџ Херберт 
Вокер Буш, 41. претседател на САД. 
Фамилијата Буш сè уште е една од 
најмоќните во САД, особено влија-
телна во Републиканската партија. 
Неговиот брат, Џеб Буш, е во трка 
за републиканската номинација за 
претседателските избори догоди-
на. Буш постариот, за владеењето 
на синот посочи дека „се соочувал 
со најтешкиот предизвик од сите 
претседатели уште од Абрахам 
Линколн“. █
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кам пу сот? Поз на ва чи те на со-
стој би те ве лат де ка не ста ну-
ва ни збор за та кво не што во 
поб ли ска ид ни на.

Оби дот на т.н. пен зи о ни ра но 
во е но кри ло на ДУИ од на пред 
се осу ду ва на не ус пех по ра-
ди фа ктот што единс тве но то 
што го ну ди е „фе де ра ли за-
ци ја на Ма ке до ни ја и рам но-
мер на по дел ба на бу џе тот?!“ 
ДУИ е мно гу по кон крет на во 
по ну да та кон сво и те гла са-
чи, а на оби дот за осво ју ва-
ње со евтин на ци о на ли зам 
екс прес но од го во ри со ре о-
тво ра ње то на Рам ков ни от 
до го вор. На овој чин, пак, 
најм но гу „из на ри паа“ со ци-
јал де мо крат ски те ју риш ни-
ци, кои го за зе доа ин тер нет 
со та жач ки око лу актот на 
ДУИ. Но не по ра ди па три о-
ти зам и жел ба та за за си ле на 
ал ба ни за ци ја на др жа ва та од 
ДУИ, ту ку по ра ди бо жем но то 
одв ле ку ва ње на вни ма ни е то 
од „ви стин ски те“ проб ле ми 
во пр жин ски от фер ман. Нив-
ни те „ви стин ски“ проб ле ми, 
се раз би ра. Очиг лед но, не им 
е лес но ко га им го ри под но-
зе те и им се бли жат из бо ри. 
Ете им ви стин ски проб лем...

И ДПА има ши рок спе ктар 
на исто ри ски пре врат ни ци, 
кои по са каа по себ на по ли-
тич ка ка ри е ра од ма тич на та 
ор га ни за ци ја. За раз ли ка од 
пар ти и те „ќор-фи шек“, ис-
пи ле ни во сен ка та на ДУИ, 
овие вто ри те имаа по го лем 
ус пех кај еле кто ра тот. Дел од 
нив ги ва ло ри зи раа и сво и-
те ман да ти во пар ла мен тот, 
но со кус рок на тра е ње. Од 
си те нив, во игра е са мо Ру фи 
Ос ма ни. Се га му се прик лу чи 
и ре фор ма тор ски от „от пад-
ник“ Зи ја дин Се ла. А поз-
на ва чи те ве лат де ка Се ла, 
кој са ка да осво ју ва гра до-
ви, има преч ка во цвр ста та 
стру кту ра на ДПА над вор од 
род ни от град.

Ма ке дон ска та по ли ти ка е од бе ле жа-
на со го лем број по ли тич ки пар тии, 
кој на мо мен ти из не су ва по ве ќе од 
150, за по сте пе но да опа ѓа и де нес 
из не су ва око лу 35 пар тии, ве ли ана-
ли ти ча рот Са шо Кле ков ски, спо ред 
кој по мно гу те оби ди и по пр вич ни-
от ус пех, ка ко на при мер на ДА и на 
НСДП, по сте пе но се пре то пу ва ле во 
би пар тиз мот на ВМРО-ДПМНЕ и на 
СДСМ и на ДУИ и на ДПА (прет ход но 
ПДП). По че тен ус пех има ле и пар ти-
и те што се ос но ва ле со от це пу ва ње 
фрак ци ја (НСДП, ВМРО-НП), по ре тко 
со се ма но ви те (ДА), по со чу ва Кле-
ков ски, за кој е во о би ча е но што и 
пред овие из бо ри, пот тик на ти од 
зна чај ни от број не о пре де ле ни гра ѓа-
ни, ве ќе се фор ми ра ат или се нај а ву-
ва ат но ви по ли тич ки пар тии.

КЛЕКОВСКИ: Кај по ли тич ки те пар-
тии, кои се на де ва ат на гла со ви те 
на гра ѓа ни те, ет нич ки Ал бан ци, се 
фор ми ра Дви же ње то за ре фор ми 
на ДПА или во жар го нот ДПА-Се-
ла, ко ја се фор ми ра со от це пу ва ње 
на Зи ја дин Се ла од ДПА. Тоа не е 
прв пат во исто ри ја та на ДПА, ка де 
што не за до вол ни те се од да ле чу-
ва ле, на при мер За мир Ди ка, Ру фи 
Ос ма ни, Имер Сел ма ни и дру ги, а 
не кои и фор ми ра ле но ви пар тии 
ка ко Но ва де мо кра ти ја (Имер Сел-
ма ни) или НДП (Ру фи Ос ма ни), кои 
че сто це ле ле на гла сач ко то те ло 
на ДПА во нив ни от ре ги он. Овие 
пар тии по стиг на ле по че тен ус пех, 
обич но ло кал но или ре ги о нал но, 
та му од ка де што по тек ну ва ли де-
рот, Скоп је, Го сти вар, нај че сто со 
прив ле ку ва ње на гла сач ко то те ло 
што го има ла ДПА, но не ус пе а ле да 
здо би јат под др шка на на ци о нал но 
ни во, по што се гу бе ле од по ли ти-
ка та. Го ле ма е ве ро јат но ста тоа да 
се слу чи со ДПА- Се ла: да по стиг не 
ус пех во Стру га, со по стој но то гла-
сач ко те ло на ДПА, но со ма ли шан-

Мус лиу:  
Две ма ли  
пар тии  
вле гу ва ат во 
пар ла мен тот

Кај ал бан ски от блок има ед на ка ра кте ри сти ка 
што трае од 1990 го ди на, а тоа е кон стант но то 
опа ѓа ње на од ѕи вот кај ал бан ски те гла са чи, ве ли 
ана ли ти ча рот Ал берт Мус лиу. Тој оце ну ва де ка 
по стој ни те по ли тич ки ели ти не наш ле на чин 
ка ко да ги мо ти ви ра ат Ал бан ци те да из ле зат 
во по го лем број.

МУСЛИУ: Кај ал бан ска та опо зи ци ја, пак, има 
две цел ни гру пи. Ед на та е да се зе ме од пор-
ци ја та на по стој ни те пар тии и вто ра та да се 
пот тик нат не мо ти ви ра ни те гла са чи за да из-
ле зат во по го лем број. Тоа е ка ра кте ри сти ка 
и на т.н. трет блок кај Ма ке дон ци те. 

Во овој кон текст, Се ла би се на со чил кон гла-
са чи од ДПА и од не мо ти ви ра ни те, Бе са ди-
рект но би ги од бра ла не мо ти ви ра ни те, РДК 
на Ос ма ни има иста цел на гру па со Се ла, а 
пар ти ја та Уни те ти  би це ле ла на гла са чи на 
ДУИ и на не о пре де ле ни те. Тоа се оп ци и те и 
спе ци фи ки те во ал бан ски от блок. Ко га се то 
ова би се иском би ни ра ло со акту ел на та по ли-
тич ка кри за, тоа е мо тив за но ви те пар тии да 
нав ле зат по ра но во по ли тич ка та кам па ња и 
во про це сот на иден ти фи ка ци ја на гла са чи те. 
За раз ли ка од нив, ДУИ и ДПА зна ат ка де им 
се гла са чи те.

Се пак, ко га би ус пе а ле да се здру жат си те 
но ви пар тии, би има ле по го лем ус пех. Та ка 
би по кри ва ле по го лем ре ги он и би ги ком би-
ни ра ле сво и те раз лич ни вли ја ни ја. Ако одат 
по де ле ни, си ла та ќе им би де по ма ла.

Во овој кон текст, Мус лиу не иск лу чу ва ду ри ни 
ко а ли ци ја ме ѓу Се ла и Остре ни. Ве ли и де ка РДК 
на Ос ма ни има за бе ле жа но и ус пех, Се ла ми на на 
ло кал ни те из бо ри, а Уни те ти и Бе са тре ба да ви-
дат ка де се. Пре су ден фа ктор за ус пе хот, спо ред 
не го, би бил из бор ни от мо дел, од нос но, да ли ќе се 
за др жи по стој ни от или ,по ве ро јат но, ќе се оди на 
ед на из бор на еди ни ца. Ду ри и со се гаш ни от мо дел, 
Мус лиу ве ли де ка две од овие  на ве де ни че ти ри 
пар тии ќе вле зат во пар ла мен тот со ма кар еден 
пра те ник, но не са ка да открие кои.

Со што би на ста пи ле но ви те пар тии на из бо ри те 
ка ко ос но ва на про гра ма та?

МУСЛИУ: Тие ќе игра ат на лич ни от ин те гри-
тет, прин ци пи ел но ста и не ко руп тив но ста нас-
про ти по стој ни те ли де ри. Ќе се про мо ви ра ат 
ка ко лу ѓе што се бе ком про мис ни во од нос на 
ин те ре си те на ал бан ски от на род.

Кле ков ски: Го ле ма  
фраг мен та ци jа на ДУИ  
и на ДПА е до бра за нив

си да се одр жи на по дол ги па те ки. Освен ако 
со зна чај но ста на сво јот ус пех не пот тик не 
ре фор ма во ДПА, , ка ко што го во ри име то.

Пар ти и те што ги фор ми ра ле по ли ти ча-
ри  от це пе ни од ДУИ до се га не ус пе а ле да 
по стиг нат за бе леж лив ус пех, пред сѐ по ра ди 
мо ќта на ДУИ. Уни те ти, пар ти ја та што се 
нај а ву ва, е ениг ма сѐ до де ка не се об ја ви ли-
дерс тво то и про гра ма та. До кол ку пар ти ја та 
оста не на пен зи о ни ра ни от Гзим Остре ни и 
на аген да та за фе де ра ли за ци ја на Ма ке до-
ни ја, таа пар ти ја ќе по ми не ка ко тие што 
прог ла су ваа Или ри да – мно гу дра ма, мал 
ефект. Со се ма по и на ку мо же да би де ако на 
пар ти ја та се прик лу чат Хаз би Ли ка и Ра физ 
Али ти, што зву чи мно гу не ве ро јат но, за тоа 
што тоа мо же да ги на мет не ме ѓу ет нич-
ки те од но си ка ко важ на те ма на след ни те 
из бо ри, па  ду ри и да ги за се ни те ми те што 
се се га акту ел ни. За раз ли ка од пр ви те два 
слу ча ја, пар ти ја та Бе са по тек ну ва од не за-
до волс тво то и од ДУИ и од ДПА. За по тсе ту-
ва ње, на гла со ви те на ет нич ки те Ал бан ци 
не за до вол ни од ДУИ и од ДПА се на де ва и 
СДСМ, а и ВМРО-ДПМНЕ, ко ја по себ но со 
бр зи на та на ре ак ци ја та и со ан гаж ма нот 
по поп ла ви те во Те тов ско, по ка жа де ка са ка 
да ги по до бри од но си те со овој еле кто рат.

Си ту а ци ја та на не за до волс тво кај гра ѓа ни те 
ет нич ки Ал бан ци го пот тик ну ва соз да ва ње-
то но ви пар тии, но го ле ма та по дел ба на и 
та ка ма ло гла сач ко те ло (це ла Ма ке до ни ја 
е ма ло гла сач ко те ло), ја се че гран ка та на 
ко ја са ка ат да се дат но во фор ми ра ни те пар-
тии. Кол ку по ве ќе пар тии, кол ку по го ле ма 
по дел ба на не за до вол ни те од ДУИ и од ДПА, 
зна чи тол ку по до бро за ДУИ и за ДПА.

Ус пе хот на но ви те пар тии, по крај ли дерс-
тво то, мно гу за ви си од по ли тич ки от при-
стап и про гра ма. Во ми на то то, НД и Имер 
Сел ма ни трг наа со гра ѓан ска оп ци ја, што 
бе ше ре ла тив но ус пеш но, но, ве ро јат но, 
под оче ку ва ња та на ра ко водс тво то, по што 
НД се свр ти кон ал бан ски на ци о на ли зам. 
Игра ње то на на ци о на ли зам е ед но став на 
и евти на ала тка за мо би ли за ци ја, по ко ја 
по сег ну ва ат по ли ти ча ри во мно гу по зре ли 
де мо кра тии од Ма ке до ни ја. И за по ли тич-
ки те пар тии е по лес но да ба ра ат по го ле ма 
упо тре ба на ал бан ски от ја зик би деј ќи тоа 
мо же да се ос тва ри со за кон ски из ме ни. 
Еко ном ски по раст и ра бот ни ме ста не се 
ос тва ру ва ат тол ку ед но став но и тол ку бр гу. 
Но вр те ње то на НД кон ал бан ски на ци о-
на ли зам то гаш бе ше го ле ма по ли тич ка 
гре шка, а ќе би де и се га. Си те пар тии што 
се оби ду ваа да игра ат иск лу чи тел но на гол 
ал бан ски на ци о на ли зам, не по стиг наа ус-
пех. Ми се чи ни де ка кај ет нич ки те Ал бан ци, 
ка ко и кај ет нич ки те Ма ке дон ци, до кол ку 
по стои не за до волс тво, тоа е, пред сѐ, од со-
цио-еко ном ска та со стој ба – не вра бо те но ста 
и од си ро ма шти ја та.

Пар ти ја та Бе са за мно гу ми на 
е са мо ве ту ва ње, да ден збор, 
кој ќе оста не да ден, но не и 
кон кре ти зи ран. Се пак, дел 
од ана ли ти ча ри те не ја пот-
це ну ва ат имај ќи го пред вид 
но ви от при стап, кој из ле гу ва 
над вор од на ци о на лиз мот, 
ба рем дек ла ра тив но. Дру-
ги те, пак, ѝ пред ви ду ва ат 
стра шен де бакл на из бо ри те 
во 2016 го ди на. Проб ле мот 
го гле да ат во отсус тво то на 
цвр ста ра ка и на пар ти ска 
ор га ни зи ра ност ка ко про-
ве рен ре цепт за ус пех кај 
ал бан ски от еле кто рат. За 
ре пер го зе ма ат и сла би от 
од ѕив на јун ски от т.н. се ал-
бан ски марш, ор га ни зи ран 
ток му од оваа пар ти ја. █

АНАЛИЗА
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ЕКОНОМИJА

Меѓународните договори предвидуваат слободен 
протек на стоки и на луѓе и тие како такви треба да се 

почитуваат. Проблемот со емигрантите ги погодува 
и економиите и превозниците, но треба да се најде 

соодветен начин за негово решавање. Превозниците 
бараат од ЕУ да формира фонд со средства кои ќе 

бидат искористени за покривање на сегашните и на 
евентуално идните штети од застој на границите

Границитепуштени,штетитесепребројуваат

Пишува | Александрија Стевковска  

Поради  
затворање на 

границата, 
беше извршен 
притисок од 

македонската 
влада и од 

коморските 
здруженија 
кои побараа 
од Хрватска 
и од Србија, 
да се укине 

„неразумната“ 
забрана која 
ѝ штети на 
бизнисот

БЛОКАДАТА НА СРПСКО-ХРВАТСКАТА ГРАНИЦА ЌЕ ИМА ПОДОЛГОРОЧНИ ПОСЛЕДИЦИ

луваат барањата може да би-
дат вратени. Има штета и од 
чекањето на границите, плус 
изгубена тура, бидејќи ками-
оните требаше да бидат веќе 
вратени и да одат на нова 
тура. Границата се пушти, 
но превозниците подлежат 
и на други правила за превоз 
и движење, што севкупно го 
усложни процесот на транс-
порт и донесе дополнителни 
трошоци – вели Биљана Мура-
товска од „Макамтранс“.

Според неа, превозниците трпат 
штети и од емигрантите кои се 
пикаат во транспортниот прос-
тор, без знаење на камионџиите.

█ Камионите се големи и воза-
чите немаат целосен преглед 
што се случува во нив, па кога  
емигрантите ќе бидат откри-
ени од пограничната контро-
ла, ги затвораат и возачите, 
бидејќи тоа се толкува како 
шверц со емигранти, што е 
казниво. Додека помине про-
цедурата камионот стои на 
граница, возачот во притвор и 
повторно се предизвикува до-
полнителен трошок - објаснува 
Муратовска.    

Штетите од блокадата што на-
стана од Хрватска кон Србија се 
пресметуваат и во компании-
те во рамки на Групацијата за 
транспортни услуги и шпеди-
ција при Сојузот на стопански 
комори на Македонија (ССК).

 █ Како резултат на блокада-
та што траеше неколку дена, 
превозниците беа принуде-
ни да се снаоѓаат со прена-
сочување кон алтернативни 
соседни граници, каде што 
се поминуваше и покрај по-
долгите колони. Сепак, тоа за 
нив значи дополнителни ки-
лометри за возење и дополни-
телни дозволи за транспорт 
кои паднаа на товар на ком-
паниите. Така, штетите што 
ги претрпеа транспортните 
компании се значителни, но 

бидејќи беше краток рокот, 
се надеваме дека истото ќе 
успее да се коригира. Во пе-
риодот што следува, и покрај 
зголемување на интензитетот 
на бегалската криза, верува-
ме дека блокадите нема да се 
повторат, но остануваме да 
ги известиме компаниите за 
сѐ што се случува - велат од 
Сојузот на стопански комори.

Инаку, македонските превозни-
ци беа заглавени на српско-хр-
ватската граница цела недела. 
 
Состојбата ескалираше откако 
Хрватска ги затвори границите 
кон Србија, бидејќи поради ѕи-
дот изграден од Унгарија, еми-
грантите од Србија на трасата 
кон европските земји, се прена-
сочија преку Хрватска. А потоа 
Србија одговори со забрана за 
премин на границата на хрват-
ски камиони и на камиони што 
превезуваат хрватска стока.

Поради затворање на граница-
та, беше извршен притисок од 
македонската влада и од комор-
ските здруженија кои побараа од 
Хрватска и од Србија, да се уки-
не „неразумната“ забрана која ѝ 
штети на бизнисот, а членките 
на ЦЕФТА им дадоа рок на Хрват-

ска и на Србија да ги повлечат 
санкциите и да продолжи про-
текот на луѓе и на стоки.

█ Ние реагиравме и им ука-
жавме на хрватските власти 
дека ова е надвор од сите меѓу-
народни договори за протек 
на луѓе и на стоки. Освен со 
институциите во Брисел и со 
ЦЕФТА, контактиравме и со на-
шите колеги во Србија, Косово, 
Албанија и во Турција, кои беа 
засегнати со овој проблем – 
изјави заменикот-министер за 
економија, Христијан Делев.

Реагираше и претседателот на 
Стопанска комора на Македо-
нија, Бранко Азески, со  барање 
до Стопанските комори на Ср-
бија и на Хрватска за преземање 
најитни чекори за решавање на 
проблемот со блокираните гра-
нични премини.

█ Стопанската комора на Ма-
кедонија јасно стои на ста-
вот дека какви и да било ем-
барга и блокади кои немаат 
своја реална оправданост и 
потреба, треба веќе одамна 
да бидат надминати како 
застарени, примитивни и не-
соодветни мерки и начини 
за дејствување. Ние преду-
предивме дека голем е бројот 
на македонски компании кои 
поради ваквата состојба ќе 
претрпат значителни штети, 
бидејќи дневните испора-
ки на стоки кон Република 
Хрватска, Република Слове-
нија и кон другите земји од 
Западна Европа се драстич-
но намалени, истите доцнат, 
а се јавува и недостаток на 
транспортни возила кои тре-
ба да превезуваат нова стока 
- објаснуваат од Стопанската 
комора на Македонија.

Под притисокот на Европа и 
меѓународните организации 
за трговска размена, Хрватска 
ја отвори границата со Србија 
и беше воспоставен нормален 
протек на стоки. █

Неколкудневниот застој на 
протек на стоки на срп-
ско-хрватската граница на 

превозниците и на извозниците 
им донесе моментни, но и долго-
рочни штети. Производите што 
се превезуваа, а се расипливи, 
како домати, краставици и пи-
перки, не можеа да стигнат до 
своите крајни дестинации, па 
транспортерите имаат штета 
и од чекањето и од изгубената 
тура, а некои договори беа и от-
кажани. Камионите што одеа по 
алтернативните и по заобикол-
ни патишта потрошија повеќе 
гориво, што исто така значеше 
дополнителен трошок. Додека 
траеше блокадата некои од от-
купувачите на овошје и на зе-
ленчук ги откажаа нарачките за 
Словенија и за Хрватска, а го на-
малија и откупот на земјоделски 
производи. Сѐ на сѐ, штетите се 
големи и сѐ уште се пребројуваат, 
но останува проблемот на нивно 
надоместување и неизвесноста 
дали може да се повтори слична 
ситуација. Според стопанствени-
ците, какви и да било ембарга и 
блокади кои немаат своја реална 
оправданост и потреба, требало 
веќе одамна да бидат надминати 
како застарени, примитивни и 
несоодветни мерки и начини за 
дејствување. Меѓународните до-
говори предвидуваат слободен 
протек на стоки и на луѓе и тие 
како такви треба да се почиту-
ваат. Проблемот со емигрантите 
ги погодува и економиите и пре-
возниците, но треба да се најде 

соодветен начин за негово ре-
шавање. Превозниците бараат 
од ЕУ да формира фонд со сред-
ства кои ќе бидат искористени 
за покривање на сегашните и 
на евентуално идните штети од 
застој на границите.

Од Асоцијацијата на превозници 
„Макамтранс“ очекуваат да се 
обезбеди некаков начин за на-
доместување на нивните штети. 

█ Поднесување тужба со која 
би барале надоместување 
на штетата е невозможна 
мисија и за поединци и гру-
пно, бидејќи трошоците за 
такво нешто се преголеми. 
Единствен начин да бидеме 
обесштетени е ЕУ да оформи 
фонд на средства од кој би се 
покриле нашите штети, како 
сега, така и во иднина, ако 
се повтори ваква блокада. 
Ние веќе упативме вакво ба-
рање до институциите во ЕУ, 
па останува да видиме каква 
ќе биде нивната реакција и 
одговор. Засега ние како пре-
возници сѐ уште ја немаме 
сумирано штетата предизви-
кана од затворањето на гра-
ниците, бидејќи камионите 
сѐ уште не се вратени од пат, 
но факт е дека штетите се го-
леми, посебно за оние што 
превезуваа лесно расиплива 
стока. Не знаеме во каква сос-
тојба се производите кои се 
однесени до нарачателите и 
дали истите ако не ги задово-
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 Во народна-
та медицина 
од листовите 
и од стеблата  
на бамјата се 
прават леко-
вити напи-

тоци против 
пролив и за 
намалување 
на шеќерот 

во крвта
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Необичен,
ноценет
зеленчук

| ЗЕМJОДЕЛСТВОМАЛИ БИЗНИС СОВЕТИ 
од стеблата се прават лековити 
напитоци против пролив и за на-
малување на шеќерот во крвта.

Бамјата е едногодишно расте-
ние од фамилијата малвацeae, 
односно фамилија слезови. Таа 
може да израсне во височина 
и до 2,5 м. Најубава е кога во 
пазувите на листовите се от-
вораат мноштво големи, жол-
то-бели цветови. Тие траат само 
еден ден, но веќе следниот ден 
се отвораат нови. Поради де-
коративноста, се одгледува и 
во саксии. Бамјата е една од 
најтопло љубивите градинар ски 
култури. Почнува да поникнува 
на температура од 15 Целзиусо-
ви степени, а оптималната е 25 
Целзиусови степени. Активната 
вегетација е при температура 
меѓу 26 Целзиусови степени и 
28 Целзиусови степени. Исклу-
чиво е светлољубива и е при-
падничка на групата растенија 
на долгиот ден.

За исхрана се користат младите 
плодови (стари од три до пет 
дена), додека се нежни и сочни. 
Се берат често, бидејќи во спро-
тивно прераснуваат и огрубува-
ат. При бербата, се одвојуваат од 
стеблото заедно со дршката и со 
чашкините листови. Плодовите, 
па и целото растение, се прекри-
ени со влакненца. Се берат секој 
ден или секој втор ден, бидејќи 
плодовите брзо растат и го губат 
квалитетот. Не поднесуваат по-
долг транспорт и чување.

Во кулинарството, бамјата е 
ценета поради содржината на 
слузни, нискокалорични мате-
рии, кои одлично ги згуснуваат 
чорбите и сосовите. Од свежите 
плодови се прават каши, супи, 
турлитава, ѓувеч, мусака и раз-
ни други јадења. Таа одлично се 
вклопува со разни видови месо. 
Притоа, плодовите не се лупат, 
само се отстрануваат дршките 
и чашкините листови и добро 
се мијат. Ако се големи, се пре-
половуваат во пречник или 
надолжно.

За произведените и за потро-
шените количества, кај нас не 
може да се добијат податоци. 

Се проценува дека бамјата во 
најголем дел се користи свежа 
во домаќинствата и во конзерв-
ната индустрија, а еден мал 
дел се суши или се замрзнува. 
Сушењето обично се изведува 
двофазно. Прво се потсушува-
ат на чисто платно, а потоа се 
нижат во низи и се досушуваат 
под сенка, на место каде што 
има провев, при што се сор-
тираат по големина за добар 
изглед. Исушените плодови два 
до три часа пред користењето 
се потопуваат во топла вода, 
во која се додава и малку сок 
од лимон. Вака подготвени, 
нема да се распаднат за време 
на готвењето.

Хемискиот состав на бамјата 
е многу сличен на боранијата. 

Има малку поголема хранлива 
и енергетска вредност, повеќе 
сува материја, протеини, вита-
мини и калиум, а помалку на-
триум и железо. Таа, исто така, 
содржи значајни количини на 
магнезиум, бакар, цинк, манган, 
ванадиум, сулфур и силициум. 
Карактеристичниот мирис и 
вкус доаѓаат од слузните ма-
терии и од етеричните масла. 
Поради високиот процент на 
целулоза, пектин, благотвор-
но дејствува на органите за ва-
рење, и се препорачува за луѓе-
то што страдаат од гастритис, 
чир и од воспаление на цревата. 
Покрај тоа, го поттикнува от-
странувањето на отровите од 
телото, а ѝ се припишуваат и 
афродизијачки својства. █

Кај сите словенски народи, 
единственото име на овој 
вид зеленчук е бамја, и е со 

арапско потекло, а се смета за 
типичен ориентален зеленчук. 
Најмногу се одгледува во Тур-
ција, Бугарија, Грција, Македо-
нија, а од поранешните југосло-
венски простори, застапена е во 
Босна, односно во Херцеговина. 
Во поголемиот дел од Македо-
нија (централниот и источниот), 
бамјата има долга традиција на 
одгледување. Сепак, во споредба 
со другите зеленчуци, не е до-
волно застапена во исхраната. 
Гурманите ја сметаат за делика-
тес и за специјалитет. Нејзините 
необични плодови имаат прија-
тен, необичен вкус и мирис. Се 
користат свежи или исушени за 
подготовка на различни јадења 
(особено за македонскиот спе-
цијалитет турлитава), а може да 
се замрзнат, да се исушат или да 
се конзервираат во сол или во 
киселина. Како замена за кафе, 
може да послужат зрелите се-
миња, кои се исушени, а потоа 
се печат и се мелат. Во народ-
ната медицина од листовите и 

ОДГЛЕДУВАЊЕ НА БАМЈА
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Бамјата (hibiscus/abelmoschus esculentus) била 
одгледувана уште од страна на античките народи 
на Блискиот Исток, од каде што е пренесена на 
Балканот, Западна Европа и во САД



то решение на бегалската 
криза, му се потсмеваше на 
Зоран, човекот што смета 
дека светот треба да се уре-
ди според Хрватска. Унга-
рија му порача изборната 
кампања да си ја води во 
сопствениот двор.

Само мерките на хрватски-
от премиер се оправдани, 
сè друго е смешно, непро-

ПЕТАР  
ГОШЕВ

БРАНКО  
ГЕРОСКИ

Мојата оценка е дека кога 
би било оставено на сами-
те поглавари, нема да се 
реши кризата, ниту со спе-
цијален обвинител, ниту 

со дупло специјален обвинител. Процесот единствено 
ќе заврши онака како што очекуваат мнозинството 
граѓани, ако биде докрај воден од надворешниот 
фактор, од ЕУ и посебно од САД. Ако специјалниот 
јавен обвинител биде од почеток до крај поддржуван, 
воден, хранет, насочуван со сѐ што е потребно. 

Некои едноставно не можат да се одвикнат од 
навиките да ги водат однадвор и да им кажуваат 
што е добро за македонскиот народ, а што не е. 
Зошто ни е држава ако не знаеме сами да си ги 
решаваме проблемите? 

Оставам простор опози-
цијата сама да ги дефини-
ра своите преговарачки 
позиции и тактики, во 
надеж дека претходно 
таа, сепак, ќе ги повика 

уредниците и новинарите, кои безмалку цела една 
деценија го критикуваат режимот на Груевски, за да 
ги праша што мислат тие за овие нешта. Иако, да би-
дам искрен, мене ми се чини дека е малку доцна за тоа.

Геро не може да преболи дека него никој не го 
вклучил во преговорите за медиумите. 

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ФЕДЕРИКА 
МОГЕРИНИ

Глупаво е да им ја враќа-
те државата на вакви 
граѓани, господине Заев! 
Па нели гледате дека тие 
обожаваат да ја растура-
ат! Јас мислам дека пред да им ја вратите државата 
на граѓаните, треба да се обидете граѓаните да ѝ ги 
вратите на државата!

Не е лоша идеја СДСМ да си увезе нови гласачи 
за претстојните избори. Право на глас ќе имаат 
само оние што ќе гласаат за опозицијата.  

БРАНКО  
ТРИЧКОВСКИ

Да не се самозалажува-
ме. Денес во центарот на 
вниманието е Сирија со 
четири милиони бега-
лци во странство и со 
осум милиони раселени лица на нејзина терито-
рија. Освен Сирија, сепак, во цел свет има војни, 
глад, сиромаштија.

Да не се залажуваме. Ако сакаат, Европа и го-
лемите сили можат да го вратат мирот во оваа 
земја многу брзо, но за жал ништо не преземаат. 

ДРАГАН  
ТЕВДОВСКИ

Дали вие припаѓате во 
средната класа во Македо-
нија? Или, ако сакате уште 
попрецизно: колку пари 
месечно треба да има едно 

домаќинство во земјава за да влезе во средната кла-
са? Според дефиницијата на Дајана Фарел, која беше 
заменик-претседател на Националниот економски 
совет на САД, средната класа започнува од точката во 
која на домаќинството му останува една третина од 
доходот за дискрециско трошење откога ќе ги покрие 
основните трошоци за храна и домување.

А што вика дефиницијата на Заев, колку евра 
месечно треба да капнат кај Вицето за да може 
домаќинството да влезе во средна класа? Ја слушам заменичката 

како на зборови се зала-
га за демократизација 
во медиумите, за непар-
тиски јавен сервис и се 
прашувам дали таа ѝ припаѓа на истата партија која 
нарачува и секојдневно спроведува црни кампањи 
преку партиски создадените квазимедиуми, кои 
по ништо не се разликуваат од оние на режимот. 
Па вие за две години направивте повеќе штета во 
медиумите од ВМРО-ДПМНЕ. Вие го продолживте 
делото, ги хипергруевизиравте медиумите. Немате 
кредибилитет да зборувате за реформирање на Јав-
ниот сервис, од кој само очекувате сопствен канал, 
сопствен директор, и наводно сопствена редакција…

Кога медиумите ги демократизираме со раковод-
ни кадри на СДСМ, однапред е познат епилогот 
од реформите. 

ИВОР  
МИЦКОВСКИ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

РЕ ЧЕ И:

█ Сѐ друго е споредно, дали некој камион со играчки или 
со чоколада во Србија ќе пристигне денеска или след-
ниот месец, тоа не е приоритет. Важно е и тоа, но не е 
приоритет. А тие што се однесуваат како Будимпешта 
и Белград, слободно нека продолжат со тоа.

█  Дали ви е јасно дека Хрватска може да го сопре влезот 
на Србија во ЕУ? 

█ Од првиот ден се воздржувам да не ја повикам Србија 
за тоа што веќе една година пропушта бегалци. Сите ги 
пуштаат, земји што се моќни и големи како Германија 
ги пуштаат. Земји што се најмалку загрозени, како Ун-
гарија, прават сцени. Зашто, за тоа ќе одговараат пред 
Бог. Србија не ја прозивам, но можам да ѝ порачам малку 
да го симне тонот и да почне „малку да шара“,  да праќа 
бегалци малку и во Романија и во Унгарија.

█ Штетата поради затворањето на „Бајаково“ е поголема 
за српската економија, отколку за хрватската. Тоа не е 
добро, но ние не сме будали, па видете што прават.

█  Србија дозволува бегалците неорганизирано да талкаат 
по земјата, но само додека не се собираат на северот, а 
потоа организирано ги испраќа на хрватската граница. 
Тоа се прави во организација на српската канцеларија за 
бегалци. Зошто го прават тоа? Затоа што имаат договор 
со Будимпешта.

Ро де н: 
30.10.1966 година во Загреб

Обра зо ва ние: 
правник

Про фе си ја: 
по ли ти чар

Хоби: 
бришач на држави

Зоран Милановиќ не 
е човек...Тој не функ-
ционира како човек...

Звучи чудно... Толку чудно 
колку што звучат и негови-
те „фантастични“ изјави во 
изминатиот период.

Судеше каде има власт, 
каде не, кој е држава, кој не, 
навредуваше нации, делеше 
лекции... Кој да ти суди тебе 
Зоране?!

Па така „генијалецот“ се 
најде на позицијата лич-
ност на неделата. Секој ден 
нов бисер, нова генијална 
мисла, нова составена 
навреда... Прво на негово-
то мени беше Србија, од-
носно Србите, кои за него 
се варвари. Но не се само 
„варварите“  тие што нему 
му пречат... За него  во око-
лината нема држава и др-
жавна власт...

█ Ние мораме да пoглед-
неме јужно и југоисточно 
од себе и да заклучиме 
дека таму нема државна 
власт. Така не функцио-
нира држава, ниту Грци-
ја, ниту Македонија, ниту 
Србија. Ако треба да ги 
пуштаме луѓето низ поле, 
како што прават во Срби-
ја, можеме и така. Но, тоа 
не е држава, таа е случај-
на држава, неорганизи-
рана, која сака да влезе 
во ЕУ. Интензивно раз-
говараме со соработни-
ците за овие мерки, кои 
моравме да ги воведеме, 
денеска или утре да ги 
укинеме – изјави органи-
зираниот маж од органи-
зираната држава.

Организираниот маж ги 
спушти рампите... Ама ор-
ганизирано не го издржа 
притисокот на Брисел, па 
експресно ја крена рампа-
та кон Србија. Но тоа не го 
присили да продолжи да 
„дели лекции“ за европ-
ски вредности, кои, очиг-
ледно, им недостигаат на 
сите, освен на Загреб. Дури 
и Унгарија „удри“ по орга-
низираниот маж.  Дури и 
земјата што е  најжестоки-
от противник на европско-

Зоран Милановиќ

НАЈГОЛЕМАТАШТЕТАНАБАЛКАНОТ

мислено, глупаво... Смешни 
се мерките на Србија, ама 
затоа неговите се екстра-
интелигентни. Па затоа 
откако решија Србите да 
забранат увоз на хрватски 
производи, тој реши да 
забрани влез на сѐ што е 
српско... Ќе немал штета 
од тоа... Само Балканот има 
штета што тој е таму каде 
што е... █ (Р.Р.)
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Штоеноќнаапнеа?
За ра ди по ве ќе крат ни те пре-
ки ни на ди ше ње то за вре ме 
на со нот, од кои се кој мо же 
да трае од десет се кун ди до 
две ми ну ти, кај па ци ен ти-
те со ноќ на ап неа до а ѓа до 
на ма лу ва ње на до то кот на 
кис ло род до ви тал ни те ор-
га ни, ме ѓу кои и до ср це то и 
до мо зо кот. Ва ква та со стој ба, 
до кол ку не се открие и не се 
ле ку ва, мо же да пре диз ви ка број ни се-
ри оз ни за бо лу ва ња, ка ко ви сок кр вен 
при ти сок, ср це ви на па ди, мо зо чен удар 
и ди ја бе тес. Исто та ка, за ра ди зас пи ва-
ње то во те кот на де нот овие па ци ен ти 
има ат и до 12 па ти по го лем ри зик да 
пре диз ви ка ат со о бра ќај на нез го да во 

спо ред ба со здра ви те лу ѓе. Ва кви те 
пос ле ди ци се прем но гу се ри оз ни за да 
мо жат да би дат иг но ри ра ни.

Трет ма нот на оваа бо лест е пре ку 
апа рат кој овоз мо жу ва кон ти ну и ран 
про ток на воз дух пре ку но сот со ко-
ри сте ње ма ска. 

Про фе си о нал ни те во за чи од 
1 ја ну а ри на ред на та го ди-
на не ма да мо жат да во зат 

по па ти шта та во ЕУ до кол ку не 
по се ду ва ат уве ре ние де ка не ма-
ат или на со од ве тен на чин не го 
ле ку ва ат на ру шу ва ње то ноќ на 
ап неа . Ма ке дон ски те во за чи 
мо жат да во зат во зем ја ва, да 
оти дат до Ср би ја или до Цр на Го
ра, но не и да за ми нат во Хр ват-
ска... При чи на за ва ква та од лу ка 
е оби дот да се на ма лат со о бра-
ќај ки те на па ти шта та. Екс пер ти-
те сме та ат де ка ноќ на та ап неа, 
ко ја всуш ност се ма ни фе сти ра 

СО  ДО ПОЛ НИ ТЕЛ НИ ЛЕ КАР СКИ ПРЕГ ЛЕ ДИ ПРО ТИВ ГО ЛЕ МИ ОТ БРОЈ СО ОБ РА ЌАЈ КИ 

со пре кин во ди ше ње то во те-
кот на со нот, а пос ле ди ци те се 
за мор и пос па ност, е при чи на та 
за око лу 30 про цен ти од со о бра-
ќај ни те нез го ди кои се слу чу ва-
ат. Спо ред хр ват ски те ме ди у ми, 
ова е про пи ша но со ди ре кти ва 
на ЕУ и си те зем ји-член ки мо ра 
да ги усво јат одред би те на таа 
ди ре кти ва, да ги об ја ват и да 
поч нат да ги при ме ну ва ат од 
пр ви от ден од на ред на та го ди-
на. Врз ос но ва на тоа, не ма да 
мо же да се из да ва ат или да се 
об но ву ва ат ин тер на ци о нал ни-
те во зач ки доз во ли на ли ца та 

кои бо ле ду ва ат од ноќ на ап неа, 
а не ма ат ме ди цин ска по твр да 
за со од ве тен трет ман. Ва ква та 
об вр ска ќе се од не су ва на си те 
про фе си о нал ни во за чи – од во-
за чи на авто бус, пре ку во за чи на 
шле пе ри, до пи ло ти.

Нематестзавозачите
Хр ват ски те ме ди у ми ко мен ти-
ра ат де ка ова ќе се од не су ва и 
на зем ји те кои не се член ки на 
ЕУ, од при чи на што на овој на-
чин ЕУ се оби ду ва да го на ма ли 
бро јот на со о бра ќај ни нез го ди. 
Но ма ке дон ски те пре воз ни ци 
ве лат де ка тие не ма ат ни ка кви 
нај а ви де ка им е по треб на до-
пол ни тел на по твр да за да мо жат 
да ја из вр шу ва ат сво ја та ра бо та.

█ До се га не ма ме ни ка ква нај-
а ва де ка на во за чи те им е 
по треб на по твр да де ка не бо-
ле ду ва ат од ноќ на ап неа или 
по твр да де ка под ле жат на со-
од ве тен ме ди цин ски трет ман. 
Не мо ра да зна чи де ка ако е 
за дол жи тел но за член ки те 
на ЕУ, ќе би де за дол жи тел но 
и за ма ке дон ски те во за чи. Не 
се ко ја ре гу ла ти ва ко ја ва жи 
за член ки те на ЕУ ва жи и кај 
нас. Мо же та ква та ди ре кти ва 
да не се од не су ва на во за чи те 
кои до а ѓа ат од зем ји кои не 

се член ки на ЕУ – ве ли Бил ја на 
Му ра тов ска, од Асо ци ја ци ја та на 
пре воз ни ци „Ма кам транс“.

Сог лас но со За ко нот, ма ке дон ски-
те пре воз ни ци се за дол же ни да 
има ат два прег ле да – си сте мат-
ски прег лед, кој се пра ви се ко ја 
го ди на и ле кар ски прег лед, на кој 
се до би ва по твр да де ка ли це то 
мо же да ја из вр шу ва таа ра бо та. 
Во за чи те ја но сат по твр да та во 
сво е то во зи ло и таа не смее да 
би де по ста ра од три го ди ни.

█Ние усог ла сив ме на си сте-
мат скиот прег лед пре воз ни-
ци те да ги до би јат два та ти па 
по твр ди. До кол ку во ид ни на 
тре ба да се до би ва по твр да и 
за ноќ на ап неа, Ми ни стерс-
тво то за здрав ство тре ба да 
го вмет не и тој прег лед во ве ќе 
по стој на та ле кар ска кон тро ла 
на ко ја под ле жат во за чи те – ве
ли Му ра тов ска.

Многуминајаимаат,
малкуминајалекуваат
По да то ци те на Уни вер зи тет-
ска та кли ни ка за пул мо ло ги ја 
и алер го ло ги ја во Скоп је, об ја-
ве ни пред не кол ку ме се ци, по-
ка жу ва ат де ка во Ма ке до ни ја 
оп струк тив на ноќ на ап неа го-
диш но се откри ва са мо кај 50-
ина па ци ен ти, иа ко нив на та 
ре ал на број ка до стиг ну ва и до 
по ве ќе од  100.000 ли ца. 

█ „Са мо 16 от сто од мал ку те па-
ци ен ти кај кои се ди јаг но сти-

ци ра ноќ на ап неа се ле ку ва ат. 
Оста на ти те про дол жу ва ат да 
жи ве ат со проб ле мот што го 

за гро зу ва нив но то здрав је, им 
го скра ту ва жи вот ни от век и до 
де сет го ди ни во про сек и го зго-
ле му ва ри зи кот за со о бра ќај ни 
и за дру ги не сре ќи кои мо жат 
да ги пре диз ви ка ат овие лу ѓе 
по ра ди тоа што зас пи ва ат во-
зеј ќи во те кот на де нот“, из ја ви 
проф. д-р Би сер ка Јо вков ска Ќа е-
ва од Уни вер зи тет ска та кли ни ка 
за пул мо ло ги ја и алер го ло ги ја.

Пре тсе да те лот на Ма ке дон ско то 
здру же ние за ноќ на ап неа, про-
фе сор д-р Де јан До киќ, не о дам на 
по ви ка и во зем ја ва да се при ме-
ни ре гу ла ти ва та на ЕУ за за дол-
жи тел но те сти ра ње на во за чи те 
за оваа бо лест и до пол ни тел но да 
се пре зе мат ефе ктив ни мер ки за 
на вре ме но откри ва ње и ус пеш-
но ле ку ва ње на оп стру ктив на та 
ноќ на ап неа од ко ја стра да пет от-
сто од во зрас на та по пу ла ци ја или 
100 ми ли о ни лу ѓе во све тот. █

До се га не ма-
ме ни ка ква 

нај а ва де ка на 
во за чи те им е 
по треб на по-
твр да де ка не 
бо ле ду ва ат од 
ноќ на ап неа 

или по твр да де
ка под ле жат 
на со од ве тен 
ме ди цин ски 
трет ман. Не 

мо ра да зна чи 
де ка ако е 

за дол жи тел но 
за член ки те 

на ЕУ, ќе би де 
за дол жи тел но 
и за ма ке дон-
ски те во за чи

Што е ноќ на ап неа?
За ра ди по ве ќе крат ни те пре-
ки ни на ди ше ње то за вре ме 
на со нот, од кои се кој мо же 
да трае од десет се кун ди до 
две ми ну ти, кај па ци ен ти-
те со ноќ на ап неа до а ѓа до 
на ма лу ва ње на до то кот на 
кис ло род до ви тал ни те ор-
га ни, ме ѓу кои и до ср це то и 
до мо зо кот. Ва ква та со стој ба, 
до кол ку не се открие и не се 
ле ку ва, мо же да пре диз ви ка број ни се-
ри оз ни за бо лу ва ња, ка ко ви сок кр вен 
при ти сок, ср це ви на па ди, мо зо чен удар 
и ди ја бе тес. Исто та ка, за ра ди зас пи ва-
ње то во те кот на де нот овие па ци ен ти 
има ат и до 12 па ти по го лем ри зик да 
пре диз ви ка ат со о бра ќај на нез го да во 

спо ред ба со здра ви те лу ѓе. Ва кви те 
пос ле ди ци се прем но гу се ри оз ни за да 
мо жат да би дат иг но ри ра ни.

Трет ма нот на оваа бо лест е пре ку 
апа рат кој овоз мо жу ва кон ти ну и ран 
про ток на воз дух пре ку но сот со ко-
ри сте ње ма ска. 

Конкурсот за аплицирање за Чивнинг стипендии за 2016/2017 година е во тек. 
Стипендијата нуди финансиска поддршка за магистерски студии на универзитети 
во Обединетото Кралство за учебната година од септември 2016 година. 

ЧИВНИНГ СТИПЕНДИЈАТА Е ОТВОРЕНА ЗА СИТЕ ВИЕ КОИ СТЕ:    
• Државјани на Република Македонија и планирате да се вратите 

назад по завршувањето на студиите 

• Имате завршено додипломски студии на ниво на upper second-class honours 
според британската класификација на образование 

• Имате работно искуство најмалку две години пред да аплицирате за 
Чивнинг стипендија 

• Исполнувате минимум услови за познавање на англиски јазик 
според критериумите на Чивнинг

• Немате пречки за добивање на британска виза и ќе добите 
понуда од британски универзитет 

Конкурсот е отворен за сите заинтересирани кои би студирале во областите на: 
јавни политики (јавна администрација, правда и внатрешни работи, одбрана), 
студии за развој (заедници, образование и одржлив развој), економија 
(економско управување и управување со јавни финансии), мултикултурализам 
(различност и еднаквост). 

СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО БРИТАНИЈА

КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ
Заинтересираните кандидати треба да ги прочитаат насоките за 
аплицирање на www.chevening.org и да покажат дека ги исполнуваат 
критериумите за селекција за Чивнинг пред да поднесат апликација. 

Рок за аплицирање е 3 ноември 2015 година. 

За повеќе детали видете на  www.chevening.org.

се член ки на ЕУ – ве ли Бил ја на 
Му ра тов ска, од Асо ци ја ци ја та на 
пре воз ни ци „Ма кам транс“.

Сог лас но со За ко нот, ма ке дон ски-
те пре воз ни ци се за дол же ни да 
има ат два прег ле да – си сте мат-
ски прег лед, кој се пра ви се ко ја 
го ди на и ле кар ски прег лед, на кој 
се до би ва по твр да де ка ли це то 
мо же да ја из вр шу ва таа ра бо та. 
Во за чи те ја но сат по твр да та во 
сво е то во зи ло и таа не смее да 
би де по ста ра од три го ди ни.

█Ние усог ла сив ме на си сте-
мат скиот прег лед пре воз ни-
ци те да ги до би јат два та ти па 
по твр ди. До кол ку во ид ни на 
тре ба да се до би ва по твр да и 
за ноќ на ап неа, Ми ни стерс-
тво то за здрав ство тре ба да 
го вмет не и тој прег лед во ве ќе 
по стој на та ле кар ска кон тро ла 
на ко ја под ле жат во за чи те – ве-
ли Му ра тов ска.

Мно гу ми на ја има ат, 
мал ку ми на ја ле ку ва ат
По да то ци те на Уни вер зи тет-
ска та кли ни ка за пул мо ло ги ја 
и алер го ло ги ја во Скоп је, об ја-
ве ни пред не кол ку ме се ци, по-
ка жу ва ат де ка во Ма ке до ни ја 
оп струк тив на ноќ на ап неа го-
диш но се откри ва са мо кај 50-
ина па ци ен ти, иа ко нив на та 
ре ал на број ка до стиг ну ва и до 
по ве ќе од  100.000 ли ца. 

█ „Са мо 16 от сто од мал ку те па-
ци ен ти кај кои се ди јаг но сти-

ци ра ноќ на ап неа се ле ку ва ат. 
Оста на ти те про дол жу ва ат да 
жи ве ат со проб ле мот што го 

за гро зу ва нив но то здрав је, им 
го скра ту ва жи вот ни от век и до 
де сет го ди ни во про сек и го зго-
ле му ва ри зи кот за со о бра ќај ни 
и за дру ги не сре ќи кои мо жат 
да ги пре диз ви ка ат овие лу ѓе 
по ра ди тоа што зас пи ва ат во-
зеј ќи во те кот на де нот“, из ја ви 
проф. д-р Би сер ка Јо вков ска Ќа е-
ва од Уни вер зи тет ска та кли ни ка 
за пул мо ло ги ја и алер го ло ги ја.

Пре тсе да те лот на Ма ке дон ско то 
здру же ние за ноќ на ап неа, про-
фе сор д-р Де јан До киќ, не о дам на 
по ви ка и во зем ја ва да се при ме-
ни ре гу ла ти ва та на ЕУ за за дол-
жи тел но те сти ра ње на во за чи те 
за оваа бо лест и до пол ни тел но да 
се пре зе мат ефе ктив ни мер ки за 
на вре ме но откри ва ње и ус пеш-
но ле ку ва ње на оп стру ктив на та 
ноќ на ап неа од ко ја стра да пет от-
сто од во зрас на та по пу ла ци ја или 
100 ми ли о ни лу ѓе во све тот. █

До се га не ма-
ме ни ка ква 
нај а ва де ка 
на во за чи те 

им е по треб на 
по твр да де ка 
не бо ле ду ва-
ат од ноќ на 
ап неа или 

по твр да де ка 
под ле жат на 

со од ве тен 
ме ди цин ски 
трет ман. Не 

мо ра да зна чи 
де ка ако е 

за дол жи тел но 
за член ки те 

на ЕУ, ќе би де 
за дол жи тел но 
и за ма ке дон-
ски те во за чи
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Пишува | Бил ја на За фи ро ва

При чи на за ва ква та од лу ка е оби дот да се на ма лат со о бра ќај ки те 
на па ти шта та. Екс пер ти те сме та ат де ка ноќ на та ап неа, ко ја всуш
ност се ма ни фе сти ра со пре кин во ди ше ње то во те кот на со нот, а 
пос ле ди ци те се за мор и пос па ност, е при чи на та за око лу 30 про
цен ти од со о бра ќај ни те нез го ди што се слу чу ва ат



О бра ќа ње то на пр ви от пон-
тиф на ка то лич ка та цр ква, 
кој имал мож ност да го во ри 

на за ед нич ка сед ни ца на аме ри кан-
ски от кон грес на ко ја при сус тву ваа 
и го лем број дру ги аме ри кан ски 
до сто инс тве ни ци, тра е ше 45 ми-
ну ти и во не го па па та ус пеа да ги 

нач не си те те ми со кои се со о чу ва ат 
Аме ри ка и го лем дел од дру ги от мо-
де рен свет. Па па та Фран циск упа ти 
ни за по ра ки со кои од ед на стра на 
отво ре но ја по фа ли Аме ри ка за неј-
зи ни те до стиг ну ва ња ка ко сло бод-
на зем ја, но, во исто вре ме, ѝ по ра ча 
де ка тре ба да би де по то ле рант на и 
по у рам но те же на до де ка ги ре ша ва 
свет ски те проб ле ми.

Фран циск по ба ра од Аме ри кан ци те 
да се по чи ту ва ат ими гран ти те од 
Ла тин ска Аме ри ка и од це ли от свет 
за тоа што чо веш тво то се со о чу ва со 
бе гал ска кри за со ин тен зи тет што 
не е ви ден од Вто ра та свет ска вој на.

█ Не тре ба да се исп ла ши ме од 
нив ни от број ту ку да ги гле да-
ме ка ко лич но сти, да ги ви ди ме 
нив ни те ли ца, да ги слуш не ме 
нив ни те при каз ни и да се оби де-
ме да им по мог не ме на нај до бар 
на чин – ре че Фран циск во сво јот 
го вор во кој да де и пре циз ни со ве-
ти ка ков тре ба да би де пре че кот 
на бе гал ци те.

█ Тие тре ба се ко гаш да се тре ти-
ра ат на ху ман на чин, пра вич но и 
брат ски – ре че ли де рот на 1,2 ми ли-
јар да ка то ли ци низ це ли от свет, кој 

по ба ра од Аме ри кан ци те да се бо рат 
про тив чо веч ка та сла бост, ко ја ги 
на ве ду ва лу ѓе то да  из бег ну ва ат  се-
ка ков то вар што мо же да пре диз ви ка 
проб ле ми во удоб ни от жи вот.

Па па та пред Кон гре сот на САД во 
го во рот што ве ќе се тол ку ва ка ко 
исто ри ски збо ру ва ше на анг ли ски 
ја зик, го во реј ќи по ле ка и со си лен 
ар ген тин ски ак цент.

И по крај тоа што дел од не го ви те 
по ра ки беа ин ди рект на кри ти ка на 
аме ри кан ски от на чин на жи вот, тој 
че сто бе ше пре ки ну ван со дол ги 
ап ла у зи. Го лем дел од при сут ни те 
беа ге не ра ци ја или по ста ри од рим-
ски от пон тиф.

За вр шу вај ќи го де лот од го во рот по-
све тен на исе ле ни ци те Фран циск на 
Аме ри кан ци те им по ра ча де ка ка ко 
лу ѓе од овој кон ти нент (аме ри кан-
ски от) не тре ба да се пла ши ме од 
стран ци те за тоа што нај го лем дел 
од нас не ко гаш би ле бе гал ци. Со тоа 
тој, ме ѓу ре до ви, по тсе ти де ка нај го-
лем дел од аме ри кан ски те гра ѓа ни 
по тек ну ва ат од се мејс тва што не ко-
гаш би ле еми гран ти, кои во Аме ри ка 
наш ле при бе жи ште од си ро ма шти ја, 
вој ни и од дру ги нез го ди.

Па па та и не го ви те со ра бот ни ци не 
слу чај но ја из бра ле те ма та ми гра-
ци ја ка ко  ед на од глав ни те во не-
го во то обра ќа ње, зна еј ќи де ка ед на 
од глав ни те те ми во пре диз бор ни те 
де ба ти и кам па њи за из бор на ид ни-
от аме ри кан ски пре тсе да тел е ток му 
пра ша ње то за иле гал на ими гра ци ја. 
Пра ша ње што се ко гаш би ло ед но 
од цен трал ни те во аме ри кан ски те 
кам па њи, но кое се га ста на же шко, 
ко га за се га нај по пу лар ни от ре пуб-
ли кан ски кан ди дат До налд Трамп 
сво ја та кам па ња ја поч на со об ви-
ну ва ња кон Ме кси ко. Спо ред Трамп, 
од Ме кси ко во САД при стиг ну ва ле 
„си лу ва чи“ по ра ди што, ако би де из-
бран за пре тсе да тел, на гра ни ца та 
со Ме кси ко ќе из гра ди не пре мост-
ли ва огра да. Го лем дел од тие што 
во сво и те кам па њи го во рат за иле-
гал на та ими гра ци ја беа во са ла та за 
вре ме на го во рот на па па та и че сто 
му ра коп ле скаа. И по крај тоа, те шко 
е да се оче ку ва де ка во по ли тич ка та 
пра кти ка ќе ги спро ве дат во де ло 
не го ви те со ве ти ка ко да се тре ти-
ра ат ими гран ти те. До налд Трамп не 
бе ше спо ме нат по име од стра на на 
пог ла ва рот на ка то лич ка та цр ква, 
но поз на ва чи те лес но ќе за бе ле жат 
де ка не го ви те из ли ви на не при ја-
телс тво кон ими гран ти те беа по вод 
за ва кво то обра ќа ње на па па та.

Па па та Фран циск е еден од ре тки те 
вер ски ли де ри што во САД го во реа 
за те ма што ја из бег ну ва ат ду ри и го-
лем број по ли ти ча ри. Тој од зем ја та 
што дол го одо ле ва на по ста ву ва ње 
стан дар ди про тив за га ду ва ње то на 
жи вот на та сре ди на по ра ди не га-
тив но то вли ја ние на ин ду стри ја та, 
по ба ра да пре зе ме ак ци ја про тив 
кли мат ски те про ме ни.

█ По ви ку вам на хра бри и на од го-
вор ни че ко ри за да се спре чи нај се-
ри оз ни от ефект на на ру шу ва ње то 
на жи вот на та сре ди на пре диз ви-
кан од чо веч ка актив ност. Убе ден 
сум де ка ние мо же ме да на пра ви ме 
про ме на и не мам сом неж де ка САД 
и овој со став на кон гре сот мо жат 
да ја оди гра ат оваа важ на уло га 
– по ра ча па па та пред нај ви со ки те 
прет став ни ци на САД, зем ја што, иа ко 
има план за на ма лу ва ње на штет ни 
га со ви од еле ктрич ни те цен тра ли, 
ни ко гаш не го ра ти фи ку ва До го во-
рот од Кјо то за на ма лу ва ње на еми-
си ја на штет ни га со ви.

До ма ќи ни на па па та Фран циск во 
Кон гре сот беа двај ца ка то ли ци, пре-
тсе да те лот на Прет став нич ки от дом 
на САД, ре пуб ли ка не цот Џон Бох нер, 
и пот пре тсе да те лот на САД, Џо Бај ден, 
кој е де мо крат. Ка ко ви стин ски по ли-
ти чар, кој знае ко га и ка ко да на пра ви 
рам но те жа за да не на вре ди не кој од 
аме ри кан ски те до ма ќи ни, отка ко пр во 
ги по фа ли на по ри те на ре пуб ли кан ци-
те за уки ну ва ње на пра во то на абор тус 
„за да се за шти ти и од бра ни се кое чо-
веч ко би тие во се ко ја фа за од не го во то 
по сто е ње“, тој вед наш со вешт ма не вар 
ги сми ри и де мо кра ти те. Па па та по ба ра 
уки ну ва ње то на смрт на та пре су да про-
тив ко ја се бо рат и де мо кра ти те со што 
ус пеа да на пра ви по ли тич ка рам но те жа 
во аме ри кан ски от за ко но да вен дом.

Фран циск во сво јот го вор не са ка ше 
да ја скрие за гри же но ста за еро зи ја та 
на се меј ни те вред но сти и да ис пра ти 
по ра ка про тив хо мо се ксу ал ни те бра-
ко ви и гра ѓан ски вр ски ме ѓу лу ѓе од 
ист пол. Спо ред не го, се мејс тво то ка ко 
ос но ва на оп штес тво то е за гро зе но 
ка ко ни ко гаш прет ход но, од на тре и 
од над вор.

█ Ду ри и ос нов ни те вр ски, кои се 
ба за за бра кот и за се мејс тво то, се 
ста ве ни под знак пра ша ње. Во оваа 
при го да мо жам са мо уште ед наш 
да ја наг ла сам важ но ста на бо гат-
ство то и на уба ви на та на се меј ни от 
жи вот – ре че па па та, кој со ова ве ро-
јат но ис про во ци ра дел од ли бе рал на 
Аме ри ка, но, се пак, не са ка ше да го 

пре мол чи пра ша ње то што е ед но 
од  цен трал ни те те ми во не го ви те 
јав ни на ста пи.

Мно гу пов ни ма те лен бе ше во од нос 
на фун да мен та лиз мот, при што не 
спо ме на ни ту ед на ре ли ги ја или по-
ли тич ка иде о ло ги ја. По ба ра од САД 
да се бо рат урам но те же но про тив 
ек стре миз мот од се кој вид. Спо ред 
не го, без урам но те же ност, би тка та 
со на силс тво пре диз ви ка но од ре-
ли ги ја, иде о ло ги ја или од еко ном-
ски си стем е за гу бе на ако во неа не 
се за чу ва ре ли ги оз на та, ин те ле кту-
ал на та  и лич на та сло бо да.

Пр ви те сто еч ки ова ции па па та во 
Кон гре сот ги до би на те ма та чо-
ве ко ви пра ва и на пра ша ње то за 
рас на ед на квост во САД отка ко го 
спо ме на Мар тин Лу тер Кинг, бо-
ре цот за пра ва та на Афро а ме ри-
кан ци те. Пр ви от ап ла уз дој де од 
Те ри Се вел, член ка на Кон гре сот од 
Де мо крат ска та пар ти ја, ко ја се де ше 
до кон грес ме нот Џон Лу ис, еден од 
учес ни ци те во мар шот за пра во то 
на глас од Сел ма до Мон тго ме ри 
во др жа ва та Ала ба ма, кој се слу-
чил пред по ло ви на век. Го во реј ќи 
за со нот на Лу тер Кинг за це лос ни 
гра ѓан ски и по ли тич ки пра ва за 
афро а ме ри кан ски те де мон стран ти 
пред 50 го ди ни, па па та Фран циск 
пред Кон гре сот по ра ча:

„Тој сон про дол жу ва да ни да ва 
инс пи ра ци ја на си те нас“. █

Лек ции
почовечност

ипоскромност

ПА ПА ТА ВО  
КОН ГРЕ СОТ НА САД

Фран циск им по ра ча на 
Аме ри кан ци те де ка ка ко 
лу ѓе од аме ри кан ски от 
кон ти нент не тре ба да се 
пла шат од стран ци те за
тоа што нај го лем дел од 
нив не ко гаш би ле бе гал ци. 
Со тоа тој, ме ѓу ре до ви, 
по тсе ти де ка нај го лем дел 
од аме ри кан ски те гра ѓа ни 
по тек ну ва ат од се мејс тва 
што не ко гаш би ле еми
гран ти, кои во Аме ри ка 
наш ле при бе жи ште од 
си ро ма шти ја, вој ни и од 
дру ги нез го ди

ДелодпоентитенаговоротнапапатавоКонгресотнаСАД

• Ние, лу ѓе то од аме ри кан ски от кон ти нент, не се пла ши ме од 
стран ци те за тоа што нај го лем дел од нас не ко гаш би ле стран ци

• На ши те на по ри мо ра да би дат на со че ни кон вра ќа ње на на-
деж та, ис пра ва ње на гре шки те, одр жу ва ње на ве ту ва ња та и со 
тоа про мо ви ра ње на бла го со стој ба та за лу ѓе то и за на ро ди те.

• Мо ра ме да се од бра ни ме од по ед но ста ву ва ње, кое гле да са мо 
до бро и зло или без греш ни и греш ни ци

• Да се ими ти ра омра за та и на силс тво то на ти ра ни те и на убиј-
ци те е нај до бар на чин да се за зе ме нив но то ме сто

• Бор ба та про тив си ро ма шти ја та и глaдот мо ра да се во ди по сто-
ја но и на мно гу фрон то ви, осо бе но про тив при чи ни те за нив

• Ов де мо ра да се пра ша ме: Зо што смр то нос но оруж је се про да ва 
на тие што пла ни ра ат да им пре диз ви ка ат бол ка за лу ѓе то. За 
жал, од го во рот, ка ко што зна е ме, е па ри. Па ри што се на то пе ни 
со крв, нај че сто крв на не ви ни лу ѓе.

АКТУЕЛНО

Пишува |  
Горан Момироски
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1.Гласањезаотцепувањеод
Шпанија

Ка та лон ци те на пра ви ја ја сен 
из бор во сво и те ре ги о нал ни 
из бо ри. Со исто ри ска из ле зе-
ност на из бо ри те, што ду ри им 
сне ма ло и гла сач ки лив чи ња, 
77,4 про цен ти од гла са чи те го 
да ле сво јот глас. Тоа е ре корд 
во де мо крат ска Шпа ни ја по 
вла ста на Фран ци ско Фран ко.

Се па ра ти стич ка та ко а ли ци-
ја „За ед но за Да“ – (Junts Pel 
Si) - освои 39,6 про цен ти од 
гла со ви те, а со тоа и 62 ме ста 
во ре ги о нал ни от ка та лон ски 

пар ла мент. За ед но со ле ви чар-
ска та „Кан ди да ту ра за на род-
но единс тво“ (ко ја освои 10 
пра те нич ки ме ста) тие мо жат 
да фор ми ра ат вла да со ап со-
лут но мно зинс тво од 72 ме ста 
(во 135- чле ни от ре ги о на лен 
пар ла мент), но не и во бро јот 
на гла со ви (48,1 про цен ти). 
Тоа е исто та ка огром на стра-
те шка по бе да за пре тсе да те-
лот Ар тур Мас, кој се га мо же 
да при ста пи кон не за вис ност 
на Ка та ло ни ја со мал ку про-
стор за ком про мис: На кра јот 
на кра и шта та, не за вис ностa e 
и ка мен-те мел ни кот на не го-
ви от ма ни фест. Нов авто но мен 
ста тус во Шпа ни ја не ма да би
де до вол но.

2.Патоказотзаекспресноотцепувањевели(најмногу)
„уште18месеци“

Тоа е она што Мас и не го ва та ко а ли ци ја 
за от це пу ва ње го утвр ди ја ка ко кра ен 
рок за не за вис но ста на Ка та ло ни ја. Вед-
наш по тоа, тие ќе поч нат да го пи шу ва ат 
ка та лон ски от устав - „најс лав ни те стра-
ни ци во ка та лон ска та исто ри ја“, ве ти ја 
кан ди да ти те на „За ед но за Да“, сла веј ќи 
ја сво ја та по бе да. „Тоа бе ше ја сен ре фе-
рен дум“, до да де Мас, гор ди от по бед ник. 
Еу фо ри ја та на стра на, по треб на е ме ди ја-
ци ја би деј ќи Бар се ло на и Ма дрид не ма ат 
за ед нич ки име ни тел. Швај цар ски те пра-
те ни ци пред ло жи ја не у трал на Швај ца ри ја 
да ја оди гра по сред нич ка та уло га. Бри сел 
и дру ги те зем ји-член ки на ЕУ ќе мо ра да 
ја ста ват не за вис но ста на Ка та ло ни ја на 
дне вен ред.

3.УбедливигорчливпораззаМадрид

Тоа е го лем удар за Шпа ни ја, а, пред сè, за пре-
ми е рот Ма ри ја но Ра хој и за не го ва та На род-
на пар ти ја (Partido Popular), кои осво и ја са мо 
еди на е сет ме ста во ка та лон ски от пар ла мент. 
Ка ко што по ка жу ва ат ре зул та ти те, нив на та 
стра те ги ја на ши ре ње страв од пос ле ди ци те на 
от це пу ва ње ме ѓу ка та лон ски те гра ѓа ни не ус-
пеа. На Ма дрид му сне му ва ат оп ции и се га тре ба 
да доз во ли да се одр жи фор ма лен ре фе рен дум 
во Ка та ло ни ја, оста вај ќи им на Ка та лон ци те са
ми да од лу чу ва ат за пра ша ње то. От це пу ва ње то 
мо же би и не ма да би де крај ни от ре зул тат, ка ко 
што е слу ча јот со Шкот ска. Се пак, ре ше ни е то е 
пре го во ри и ви стин ски ди ја лог, а не по пу ли зам 
и твр дог ла вост. Но, ко га и од ко го? Ра хој, се чи ни, 
е дис ква ли фи ку ван во очи те на ка та лон ска та 
јав ност; и тој мо же да би де за ме нет вед наш 
по оп шти те из бо ри во Шпа ни ја во де кем ври.

4.Европскатаунијаформалноеобврзанада
јаисклучиКаталонија

Би деј ќи не по стои па то каз на ЕУ за оса мо-
сто ју ва ње то на ре ги о ни те во рам ки те на 
неј зи ни те зем ји-член ки, от це пу ва ње то на 
Ка та ло ни ја авто мат ски ќе ја иск лу чи но ва-
та на ци ја од Европ ска та уни ја и од евро то. 
Се пак, гле дај ќи во еко ном ска та си ла на 
Ка та ло ни ја, ка ко и неј зи но то де мо крат-
ско и про е вроп ско оп штес тво, ве ро јат но 
е де ка ни ту Бри сел, ни ту пак по ве ќе то од 
зем ји те-член ки на ЕУ, ќе са ка ат да ја каз-
нат Ка та лон ска та Ре пуб ли ка. Ќе по стои 
енер ги чен при ти сок за ком про мис, ка ко 
и кре а тив ни ре ше ни ја. Што се од не су ва до 
на ци о нал но ста, уста вот на Шпа ни ја наг ла-
су ва де ка гра ѓа ни те „кои жи ве ат во странс-
тво“ мо же да ги за др жат сво и те шпан ски 
па со ши. Та ка, ве ро јат но е де ка гра ѓа ни те 
на Ка та лон ска та Ре пуб ли ка ду ри и без 
членс тво во ЕУ, сѐ уште ќе го за др жат сво-
е то др жав јанс тво во Европ ска та уни ја.

5.СопственаталиганаБарселона

Што ќе се слу чи со фуд бал ска та 
ли га во Шпа ни ја? Да ли фуд бал-
ски те обо жа ва те ли ќе се до са ду-
ва ат во прет стој ни те се зо ни со 
це лос но до ми нант на та Бар са во 
ка та лон ска та ли га? Уште по важ-
но, Бар се ло на ќе из гу би го лем дел 
од при хо ди те од пра ва та на еми ту-
ва ње на шпан ска та Ла Ли га, ка ко 
што по со чи и пре тсе да те лот на 
шпан ски от спорт ски со вет, Ми гел 
Кар де нал. Пре тсе да телс тво то и 
игра чи те на Бар са, кои, глав но, се 
за ла га ат за не за вис ност, се пак, би 
са ка ле да оста нат да игра ат во Ла 
Ли га та. Мо же би е мо жен ком про-
мис - и по са ку ван, исто та ка, за 
до бро то на на ви ва чи те на Бар са, 
ка ко и на фуд бал ски те обо жа ва-
те ли ши рум све тот.

Ова се се дум те клуч ни фа кти од гла са ње то во Ка та ло ни ја:

6.Правнитеопциипротивкаталонскотоотцепување
сенеколку

Ако Ма дрид се спро тив ста ви на ка та-
лон ски те из бо ри или на пре тсе да те лот 
Мас пре ку Устав ни от суд, тоа не ма да 
би де плод на стра те ги ја. Но, Ра хој ги 

сме ни на ци о нал ни те 
за ко ни за без бед ност са
мо не кол ку не де ли пред 

ка та лон ски те из бо ри, овоз мо жу вај ќи 
цен трал на вла ди на ин тер вен ци ја во 
ре ги о нал на та по ли ти ка. Ма дрид има 
„нук ле ар на“ оп ци ја за тр га ње на ре ги-
о нал ни те пре тсе да те ли од функ ци ја та. 
Дру га та оп ци ја би би ло „трет на чин“: 
ре фор ма на шпан ска та др жа ва во фе-
де рал на на ци ја со огром ни авто ном ни 
ре ги о ни, со ед на кви пра ва и об вр ски 
за си те ре ги о ни - а не ка ко се га, ка де 
што Ба скиј ци те и Ка та лон ци те ужи-
ва ат по го ле ма авто но ми ја од дру ги те.

7.Новитеполитичкисилисетуказа
даостанат

Ли бе рал на та Гра ѓан ска пар-
ти ја - пар ти ја на гра ѓа ни те 
(Ciudadanos), со 18 про цен-
ти од гла со ви те, освои 25 
пра те нич ки ме ста. Во 2012 
го ди на тие беа де вет. Тие 
за вр ши ја на вто ро то ме сто, 
со нај у бед ли ва кам па ња за 
единс тво со Шпа ни ја. Но по-
стој ни те пар тии на ле ви ца та 
и на дес ни ца та - со ци ја ли сти-
те и На род на та пар ти ја - се 
со о чу ва ат со се ри оз ни за гу би 

во под др шка та од гла са чи те и 
до вер ба та. Прош пан ски те ка-
та лон ски со ци ја ли сти (ПСК) 
ус пе а ја да од бег нат ко лапс со 
16 ме ста, што е на ма лу ва ње 
од 20 ме ста во 2012 го ди на. 
Но, не и на род на та пар ти ја на 
Ра хој, што е са мо ли же ње на 
сво и те ра ни со 11 ме ста, што 
е на ма лу ва ње за 19 ме ста. Ид-
ни на та не изг ле да мно гу на-
деж на за Ра хој и за не го ва та 
пар ти ја. Мош не е те шко да се 
по бе ди на шпан ски те оп шти 
из бо ри без да се по стиг не 
ба рем при сто ен ре зул тат во 
Ка та ло ни ја. █

Са мо не кол ку ча са  
по за тво ра ње то на  

гла сач ки те ме ста во  
Ка та ло ни ја на 27  

сеп тем ври, се чув ству ва ат 
пос ле ди ци те од  

те ктон ска та про ме на.  
Про ме на та не са мо што ќе 

ја по тре се Шпа ни ја,  
ту ку и ќе пре диз ви ка  

тур бу лен ции во  
Европ ска та уни ја во  

вре ме ко га Бри сел ве ќе 
има прем но гу проб ле ми  

за ре ша ва ње

СВЕТ

Из вор: „По ли ти ко“
Пре вод: Ана Цве та но ска

Збо гум Ма дрид:
Каталонцитегласаа
за„збогумШпанија“

СЕ ДУМ КЛУЧ НИ ФА КТИ ЗА ИЗ БО РИ ТЕ ВО КА ТА ЛО НИ ЈА
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ДебарјаимаКристалнатапештера
сонајчистиотгипснасветот
Ре фик Има ми нѐ пре че ка на вле зот од руд ни кот и ни рас ка жа 
за чи сти на та на кри ста лот, ко ја из не су ва 99,99 про цен ти, што 
е единс тве на во све тот. Се прет по ста ву ва де ка евен ту ал но во 
Мек си ко има гипс со слич на чи сти на
Пишува | Не ве на По пов ска

На па тот кон Де бар се на о ѓа 
се ло то Дол но Ко со вра сти 
ка де што има тер мо ми не-

рал ни во ди, кои ми ри са ат на 
сул фур, но кои се нај ле ко ви ти 
во Евро па, а тре ти во це ли от 
свет. По па тот ја гле да ме ба ња-
та Ко со вра сти, ко ја се га е це-
лос но уре де на. Во ди те во бли-
зи на та на пра ви ле це ла ед на 
кри стал на пла ни на ка де што 
се на о ѓа руд ни кот на „Кна уф“. 
За жал, овој руд ник не е отво-
рен за ту ри сти, но со нај а ва и 
со гру пи уче ни ци мо же да го 
по се ти те - што е, на ви сти на, 
пре крас но искус тво.

Си те се се ќа ва ме на му зи ка та 
на То ни Ки та нов ски сни ме-
на во ок но то на руд ни кот во 

МУ ЗИ КА ТА НА ТО НИ КИ ТА НОВ СКИ ОДЕК НУ ВА ШЕ ВО ОК НО ТО НА РУД НИ КОТ СРЕ ДЕ КРИ СТА ЛИ ТЕ

Ко со вра сти сре де кри ста ли-
те... Е го по се тив ме ток му овој 
руд ник. Сме стен е во бли зи на 
на Де бар, по точ но под ре ги о-
нал ни от пат Ма вро во – Де бар, 
кај се ло Рај чи ца, а гип сот во 
не го е во фор ма на кри ста ли. 
Тер мал на та во да, ко ја е во бли-
зи на, вли ја е ла да се фор ми ра 
оваа цвр ста и чи ста фор ма на 
кри стал. Во гип се ни те та ло зи 
не ма мно гу ја ло ви на и од та му 
се ва дат чи сти и го ле ми пар чи-
ња и до 10 ме три.

Руд ни кот се на о ѓа на 90 до 200 
ме три под по вр ши на та и ре чи-
си це ла та пла ни на е со гипс во 
три ва ри јан ти: ала ба стер, ан-
хи дрит и кри ста лот се ле нит. 
На вле зот нѐ пре че ка во да чот 

Ре фик Има ми, кој на мош не ин-
те ре сен на чин ни рас ка жа за 
чи сти на та на кри ста лот, ко ја 
из не су ва 99,99 про цен ти, што 
е единс тве на во све тот. Евен ту-
ал но во Ме кси ко се прет по ста-
ву ва де ка има гипс со слич на 
чи сти на. Гос по ди нот Ре фик ни 
рас ка жа ни за до жи ву ва ња со 
кои се срет нал низ го ди ни те 
прет ста ву вај ќи го кри ста лот. 
Од не ве ру ва ње то на гер ман-
ски те ге о ло зи де ка е воз мож-
но да по стои кри стал што има 
тол ка ва чи сти на, пре ку огром-
ни те ди мен зии на кри ста ли 
што им ги по да ру ва ле на ге-
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Мно гу ми на 
струч ња ци и 
сту ден ти од 
це ли от свет 
би ле во Кри-
стал на та пе-

ште ра, вр ше ле 
ис пи ту ва ња и 
си за ми на ле 
со еден ист 
зак лу чок,  

ова е чу до на 
при ро да та

Тоа што 
вна тре ќе се 
рас по сте ле 
пред ва ши те 
очи мо же да 
се ви ди са мо 

во Ма ке до ни ја 
и на ни ту ед но 
дру го ме сто во 

све тот

о ло зи те, кои од нај раз лич ни 
стра ни на све тот до а ѓа ле да се 
уве рат во не го ва та чи сти на, па 
сѐ до тоа ка ко ус пе ал да до бие 
ви за за Аме ри ка бла го да ре ние 
на ус пеш на та пре зен та ци ја на 
ква ли те тот на гип сот.

На кра јот на пре зен та ци ја та, 
на си те ни ре че да си зе ме ме 
од кри ста ли те тол ку кол ку што 
мо же ме да по не се ме, би деј ќи 
та ков им е оби ча јот ко га не кој 

ќе им дој де во по се та и, се раз-
би ра, нѐ за мо ли за за ед нич ка 
фо то гра фи ја за нив на та ар хи ва.

Во руд ни кот се вле гу ва со за-
штит ни шле мо ви за што отво-
рот е те сен и ни зок, па на ме-
ста се дви жи те под гр ба ве ни 
би деј ќи мо же да си ја чук не те 
гла ва та, но на бр зо пред вас се 
отво ра освет лен ши рок про-
стор, кој све тка од бе ли на та на 
кри ста лот. Воз ду хот вна тре е 
свеж, на одре де ни ме ста ми ри-
са на сул фур, а тем пе ра ту ра та, 
ка ко што ни ре коа, е се ко гаш 
иста и из не су ва 17 сте пе ни. И 
во зи ма и во ле то.

Тоа што вна тре ќе се рас по сте-
ле пред ва ши те очи мо же да се 
ви ди са мо во Ма ке до ни ја и на 
ни ту ед но дру го ме сто во све-
тот. Од гле тка та ви за пи ра зди-
вот. Ста ну ва збор за Кри стал на 
пе ште ра, ка ко што ја ви ка ат 
ло кал ни те жи те ли, а во неа мо
же да се нај де и ви ди уни кат-

ни от кри стал – се ле нит. Овој 
кри стал на се ле нит се ко ри сти 
иск лу чи тел но во ме ди ци на та. 
Од не го се про из ве ду ва прав 
што се ко ри сти за изра бо тка 
на гипс и на лон ге ти.

█ Во ми на то то це ли от про с-
тор на по ра неш на Ју гос ла-
ви ја го снаб ду вав ме со гипс 
за ме ди цин ски по тре би - ни 
ве ли Ре фик. Не ма ше бол ни ца 
што за скр ше ни ци не ко ри сте-
ше наш гипс.

Мно гу ми на струч ња ци и сту-
ден ти од це ли от свет би ле во 
Кри стал на та пе ште ра, вр ше ле 
ис пи ту ва ња и си за ми на ле со 
еден ист зак лу чок, ова е чу до 
на при ро да та.

█ Го пре по ра чу ва ат и за чи-
сте ње на ло ша та енер ги ја. 
Ста ве те ед но пар че по крај 
гла ва та ка де што спи е те и 
вед наш енер ги ја та ќе се по-
до бри - нѐ со ве ту ва ше Ре фик.

Мал ку под ла бо ко во ру дар ско то 
ок но се за бе ле жу ва де ка огром-
ни те сво до ви и та ва нот, кој не ка-
де е ви сок и по де се ти на ме три, 
не се пот пи ра на гре ди или на 
ка ква би ло кон струк ци ја. Се др-
жат са ми те. На се кои де се ти на 
ме три во руд ни кот има огро мен 
ход ник, кој во ди ле во или дес но 
од ми ни ја тур на та пру га по ко ја 
ру да ри те ги тур ка ат ко лич ки-
те пол ни со кри ста лот. По дот 
е ис пре се чен со ми ни ја тур ни 
по то чи ња од тер мал на та во да, 
ко ја иа ко ми ри са на сул фур, има 
ле ко ви то вли ја ние.

█ Оваа во да е мно гу ле ко ви та. 
Из ви ра на око лу еден ки ло-

ме тар од ту ка и под при ти-
сок го про би ва па тот до ту ка. 
Тем пе ра ту ра та кај из во рот 
е ме ѓу 40 и 50 сте пе ни, но 
ту ка е по сту де на, кри ста лот 
ја ла ди. Пол на е со кал ци ум, 
маг не зи ум и со сул фур, кои 
пра ват иск лу чи тел но и уни-
кат но со е ди не ние. А ко ра та, 
на по вр ши на та, се ко ри сти 
во коз ме ти ка та и во фар ма-
ци ја та и е мно гу здра ва за 
чо веч ка та ко жа - ни ре коа.

Дуп че но е до 23 ме три во дла-
бо чи на и сѐ е пол но со кри стал. 
За се га има три ка та, ме ѓу кои 
има пло чи де бе ли ме ѓу 5 и 6 
ме три со оџа ци за воз дух и ма-

те ри ја ли по ра ди без бед ност 
на ру да ри те. 

Пр ви што го откри ле ова ме сто 
се Рим ја ни те, кои пред по ве ќе 
од две ил ја ди и две сте го ди ни 
по ста ви ле руд ник. Вна тре се 
дви жи те по тес на па те ка, но 
не ма по тре ба од без бед нос-
ни гре ди во руд ни кот - са ми-
от кри стал е тол ку зап ле ткан 
во мре жа, што са ми от по се бе 
фор ми ра при род на це ли на 
по год на за по се та. Не по сто-
јат опас ни га со ви и до се га 
ни ко гаш не ма ло ин ци ден ти. 
Руд ни кот, на ви сти на, има по-
тен ци јал да ста не сво е вид на 
ту ри стич ка атрак ци ја. █
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Запелтечењетоможе
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ИН ТЕРВ ЈУ | НЕР МИН ТЕ ЛОВ СКА, ДЕ ФЕ КТО ЛОГ - ЛО ГО ПЕД

Во прет школ ска та во зраст нај че сто се пре по ра чу ва  
ин ди рект ни от трет ман, тоа зна чи со ве ту ва ње на  

ро ди те ли те, охра бру ва ње, под др шка, да се на у чат  
ка ко да ре а ги ра ат, ка ко да се со о чат со тој проб лем, 

ка ко да ре а ги ра ат при мо мен ти те на пел те че ње,  
ве ли Нер мин Те лов ска, де фе кто лог-ло го пед

█ Ко га е ви стин ско то вре ме ро ди те лот да го од-
не се на прег лед сво е то де те кај ло го пед?
ТЕ ЛОВ СКА: Од ра ѓа ње то, во до е неч ки от пер и од, 
уште во пр ва та по ло ви на на пр ва та го ди на, де те то 
пре ку плач и во ка ли за ци ја, по на та му пре ку про-
дук ци ја на дру ги гла со ви и во ка ли за ци ја во вид на 
бр бо ре ње и гу га ње, го за поч ну ва ра ни от го во рен 
раз вој. Ако има от ста пу ва ње на про дук ци ја на гла-
со ви, ако до тре ти от ме сец до ен че то не пог лед ну ва 
во очи, не ма ре ак ци ја на зву ци, то гаш тоа мо же да 
би де при чи на де ка се ра бо ти за доц не ње на го во-

рен раз вој. Исто та ка, ако има хи по то ни ја око лу 
уста та, на ус ни те и ја зи кот, има проб ле ми 

со ци ца ње то и со гол та ње то, и тоа мо
же да би де знак. Во про сек, де ца та 

би тре ба ло по ме ѓу де ве ти от и 
15 ме сец да го ка жат и пр ви от 
збор со зна че ње. До 18 ме сец 
де те то би тре ба ло да раз би ра 
нај мал ку не кол ку го вор ни 
на ло зи. По на та му, ако не се 
раз вие го во рот до вто ра та 

го ди на, ако де те на две и пол-
го диш на во зраст не се изра зу ва 

со про ста ре че ни ца, ако на три го-
ди ни го во рот е со се ма не раз бир лив 
или ако поч не да пел те чи, зна чи да 
по вто ру ва одре де ни гла со ви, да ги 
про лон ги ра или по ра ди спа зам да 
не мо же да го ка же збо рот, тоа се 
при чи на ко га ро ди те лот тре ба да 
за ка же прег лед кај ло го пе дот.

█ Кол ку е важ на уло га та на ро ди-
те ли те во те ра пи ја та?
ТЕ ЛОВ СКА: Уло га та на ро ди те ли те 
во те ра пи ја та е нај важ на. Ро ди те ли-
те се тие што по ми ну ва ат најм но гу 
вре ме со сво е то де те и тоа не са мо 
во те кот на те ра пи ја та и во трет ма-
нот. Уло га та на ро ди те лот е во тоа 
да ја соз да ва ос но ва та за раз вој на 
ко му ни ка тив ни те ве шти ни и спо-
соб но сти кај де те то и за раз вој на 
го во рот. Уште пр ва та ин те рак ци ја 
мај ка – де те, ко ја е син хро ни зи ра на, 
прет ста ву ва ос но ва за раз вој на го-
вор. Пр во се раз ви ва не вер бал ни от 
го вор. Мај ка та мо же мно гу да вли јае 
со неј зи ни от пог лед, со неж но га ле-
ње, со не жен глас. Во пр ви от обид за 
го вор кај де те то не ма по до бар мо тив 
од нас ме вка та на мај ка та.

█ Освен проб лем со из го ва ра-
ње на одре де ни бу кви, по стои и 
проб лем со пел те че ње. Да ли се 
ле ку ва пел те че ње то?
ТЕ ЛОВ СКА: За пел те че ње то мо же 
мно гу да се на пра ви. Ин ци ден ца та 
се дви жи од 4-5 про цен ти во ра на 
дет ска во зраст ко га се по ја ву ва 
пел те че ње то ме ѓу две и пол и три 
и пол го диш на во зраст. По на та му, 
два до че ти ри про цен ти кај прет-
школ ски те де ца и еден про цент кај 
во зрас ни те ли ца. Без раз ли ка ка де 
жи ве ат и низ кој те ра пи ски ме тод 
по ми на ле, се пак, кај еден про цент 
во зрас ни пел те че ње то оста ну ва. 
На пра ве ни се мно гу оби ди и истра-
жу ва ња во све тот за да се раз о ткрие 
зо што е тоа та ка. Има до ка зи де ка 
има по вр за ност на пел те че ње то со 
ана том ски и со фи зи о ло шки стру-
кту ри, не кои суп тил ни стру кту ри, 
по на та му, по вр за ност со не у ро-
транс ми те ри, ка ко што се до па-
ми нот и се ро то ни нот, исто та ка 
ге нет ска та ос но ва за пел те че ње, а 
во по но во вре ме акту ел ни се истра-
жу ва ња та на тем пе ра мен тот. Во ло-
го пед ски от трет ман мо же мно гу 
да се на пра ви за пел те че ње то. Во 
прет школ ска та во зраст нај че сто се 
пре по ра чу ва ин ди рект ни от трет-

ман, тоа зна чи со ве ту ва ње на ро-
ди те ли те, охра бру ва ње, под др шка, 
да се на у чат ка ко да ре а ги ра ат, ка ко 
да се со о чат со тој проб лем, ка ко да 
ре а ги ра ат при мо мен ти те на пел те-
че ње. За мла дин ци и за во зрас ни се 
пре по ра чу ва ат два глав ни ме то ди 
кои нај че сто се ком би ни ра ат со дру-
ги ме то ди и тех ни ки, тоа се об ли ку-
ва ње на теч но ста на го во рот, зна чи 
со еден по за ба вен го вор и мо ди-
фи ка ци ја на пел те че ње, што зна чи 
мо ди фи ка ци ја на са ми те мо мен ти 
на пел те че ње, кое се ком би ни ра 
со емо ци о нал на и со ког ни тив на 
ре кон струк ци ја на лич но ста.

█ Ако ста ну ва збор за по комп ле-
ксен слу чај, да ли е по треб но цел 
тим да уче сту ва во ле ку ва ње то?
ТЕ ЛОВ СКА: Се ка ко де ка е по тре бен 
тим. Кај фо но ло шко-ар ти ку ла тив-
ни те на ру шу ва ња на го во рот, ау-
ди о ме три стот мо ра да го про ве ри 
слу хот, ОРЛ-спе ци ја ли стот да про-
ве ри да ли по стои не кое за бо лу ва ње 
или ано ма ли ја на слуш ни от си стем, 
ор то до нот да на пра ви ор то дон ски 
прег лед. Де чи ња та за бо ле ни од це-
ре брал на па ра ли за ги во ди дет ски 
не вро лог, фи зи ја то рот ќе одре ду ва 
фи зи кал на те ра пи ја, де фе кто ло гот 
ќе го про це ну ва, ќе го сле ди, ќе го 
сти му ли ра пси хо мо тор ни от раз вој 
на де те то, кли нич ки от пси хо лог 
има за да ча да ги про це ну ва пси хич-
ки те функ ции ка ко вни ма ние, мис-
ле ње, пер цеп ци ја, пом не ње, та ка 
што се ко гаш е по тре бен тим, да ли 
да се иск лу чи одре де на со стој ба 
или во трет ма нот.

█ Ка кви тех ни ки мо же да се пра-
кти ци ра ат во те ра пи ја та за ле-
ку ва ње на пел те че ње то?
ТЕ ЛОВ СКА: Ос нов на тех ни ка е 
ме ки от го вор. Тоа е го вор со по до-
тво ре ни ар ти ку ла то ри и со ме наџ-
мент на воз душ на та стру ја за да се 
на ма ли ри зи кот од по ја ву ва ње на 
пел те че ње то. По на та му, има тех ни-
ки на ре ла кса ци ја, за ос ло бо ду ва ње 
од стрес, тех ни ки за ди ше ње, за тоа 
што, ка ко се кун дар на пос ле ди ца на 
пел те че ње то, мно гу че сто мо же да 
се по ја ви не син хро ни за ци ја по ме ѓу 
ди ше ње то и го во рот и тех ни ки за 
по зи тив но раз мис лу ва ње, по зи тив-
ни афир ма ции, ви зу е ли за ци ја. Ако 
ни е важ но здрав је то на де те то, не 
мо же да го гле да ме са мо низ приз ма 
на го во рен апа рат и ка ко ги из го ва-

ра гла со ви те или ка ко збо ру ва. Пред 
нас е ед на комп лет на лич ност. Во 
пос лед но вре ме мно гу се збо ру ва за 
че твр та та ди мен зи ја – спи ри ту ал но 
здрав је, би деј ќи здрав је то не прет-
ста ву ва са мо отсус тво на бо лест ту
ку и комп лет но фи зич ко, мен тал но, 
со ци јал но здрав је и се га че твр та та 
ди мен зи ја е спи ри ту ал но то здрав је. 
Тоа прет ста ву ва ед на емо ци о нал на 
рам но те жа, ис пол не тост, жи вот на 
ра дост, чув ство за ху ма ност и по-
мош за дру ги те лу ѓе. Таа ди мен зи ја 
е мно гу важ на. Кај пел те че ње то и кај 
дру ги те хро нич ни со стој би има на ру-
шу ва ње на ква ли те тот на жи ве е ње. 
Во ло го пе ди ја та по сто јат ин стру мен-
ти (пре ку ме ре ње на ста во ви) со кои 
се ме ри кол ку е на ру шен ква ли те тот 
на жи ве е ње.

█ Сè по че сто се слу чу ва во се којд-
не ви е то да слу ша ме ка ко де ца та 
на во зраст до 7-8 го ди ни збо ру ва ат 
друг ја зик, кој не им е мај чин, нај-
че сто анг ли ски. Зо што е тоа та ка?
ТЕ ЛОВ СКА: Тоа не е чуд но, ако се 
зе ме пред вид фа ктот де ка де ца та 
учат анг ли ски ја зик пре ку ви де о и гри, 
цр та ни фил мо ви, пес ни. Тоа е на чин 
на уче ње ја зик во ед на сти му ла тив на 
ат мо сфе ра пре ку за ба ва, ди на ми ка, 
уба во до жи ву ва ње, уба ви чув ства и 
ова соз на ние тре ба да се има пред вид 
ко га се учи и мај чи ни от ја зик. Ако до 
не о дам на се сме та ше де ка нај пр вин 
тре ба да се на у чи до бро да се збо ру ва 
мај чи ни от ја зик, де неш ни те екс пер-
ти уве ру ва ат де ка кри ти чен пер и-
од за уче ње стран ски ја зик е пред 
че твр та та го ди на. Ова тре ба да се 
иско ри сти и по ра но да се поч не со 
уче ње стран ски ја зик.

█ Да ли умет но ста мо же да го сти-
му ли ра го во рот?
ТЕ ЛОВ СКА: Умет нич ки те актив но-
сти ја сти му ли ра ат и ја акти ви ра ат 
дес на та мо зоч на хе ми сфе ра. Се кој 
вид уче ње кај чо ве кот е по ус пе шен 
ако се актив ни две те мо зоч ни хе-
ми сфе ри. И де ца та и во зрас ни те, по 
слу ша ње на кла сич на му зи ка по-
до бро ре ша ва ат про стор ни за да чи 
ка де што е по треб на про стор на ор-
га ни за ци ја и про стор но ре зо ни ра ње. 
Му зи ка та са ма по се бе но си ре ла кси-
рач ка ат мо сфе ра, уба во до жи ву ва ње. 
Спо ред ме не, чо век тре ба да слу ша 
му зи ка во ко ја ужи ва и на тој на чин 
мо же да се ос ло бо ди од стре сот и од 
не га тив ни те емо ции. █

С е кое от ста пу ва ње од не ко ја про сеч на рам ка на по-
ја ву ва ње на го вор мо же да прет ста ву ва при чи на 
ро ди те лот да се по со ве ту ва со ло го пе дот, ве ли во 

ин терв ју за „Ре пуб ли ка“. Нер мин Те лов ска, де фе кто лог-ло-
го пед. Те лов ска е ма ги стер по де фе кто ло шки на у ки, гру па 
ло го пе ди ја, а за вр ши ла спе ци ја ли за ци ја за дисф лу ент ни 
на ру шу ва ња во Бел ги ја, на уни вер зи тет „Ле зи ус“ во Ан-
твер пен и спе ци ја ли за ци ја за пси хо мо тор на ре е ду ка ци ја и 
ре ла кса ци ја на Ин сти ту тот за мен тал но здрав је во Бел град. 
Би ла на обу ки за ло го пед ска ма са жа во Со фи ја, а зад се бе 
има и стру чен пре стој во Бенц хајм, Гер ма ни ја, Пор то рож, 
Сло ве ни ја, За греб, Хр ват ска. Те лов ска актив но учес тву ва 
на мно гу струч ни кон фе рен ции и на се ми на ри.

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски

www.republika.mk32 www.republika.mk 33петок, 2 октомври 2015 година



ИсториJа

Вла да та во Ати на, под при ти сок на за си ле на та деј ност на  
грч ки те на ци о на ли стич ки фа кто ри во Ма ке до ни ја и во Гр ци ја, 
но и по ра ди, спо ред нив, „из не на ду вач ки“ бр зи от раз вој на  
ма ке дон ско то ре во лу ци о нер но дви же ње, ја при ну ди ло да  
за зе ме по е нер ги чен став око лу ма ке дон ско то пра ша ње.  
Вла ди ка та Ка ра ван ге лис во сво и те спо ме ни кон ста ти рал  
де ка, ка ко ре зул тат на актив но сти те на грч ка та про па ган да  
во Ма ке до ни ја и, на вод ни те, „ма сов ни убис тва на Гр ци…  
поч нал да се бу ди ин те ре сот и на јав но то мне ние во Гр ци ја“

ГрчкиотпропагандентриаголниквоМакедонија

цел та на „Ами на“ не би ла бор ба та 
про тив ос ман ли ска та власт, ту ку на-
ци о нал на за шти та и со јуз на грч ки те 
оп шти ни. По на та му, во о ру жу ва ње на 
грч ки те еле мен ти во Ма ке до ни ја и 
со би ра ње ифор ма ции за деј но ста на 
МРО, а се пред ви ду ва ло и дејс тву ва-
ње на грч ки во о ру же ни че ти.

По за вр шу ва ње то на Грч ко-тур ска та 
вој на (1897) и не ус пе хот на „Ет ни ки 
ете ри ја“, гру па мла ди грч ки офи це-
ри про дол жи ле да дејс тву ва ат во 
на со ка на „од бра на на ели низ мот 
во Ма ке до ни ја“. Тие исто вре ме но 
би ле дел од „Ко ми те тот за по мош 
на Ма ке дон ци те“ („Epikouron ton 
Makedonon epitropi“). Гру па та би ла 
со ста ве на од офи це ри те: Ге ор ги ос 
Цон тос - Вар дас, Кон стан ти нос Ма за-
ра кис, Але ксан дрос Кон ду лис, Ге ор-
ги ос Ка те ха кис - Ру вас и дру ги, но, со 
по све те но ста кон „де ло то“, најм но гу 
се истак нал Пав лос Ме лас. Го ле мо 
зна че ње за на та мош на деј ност на 
Пав лос би ло ста пу ва ње то во брак со 
На та ли ја Ме ла. Ка ко што на пи ша ла 
таа, во ку ќа та на неј зи ни от та тко 
Сте фа нос Дра гу мис не се во де ле дру-
ги раз го во ри, освен за си ту а ци ја та 
на „ели низ мот во Ма ке до ни ја“ и де ка 
од утро до ве чер нив на та ку ќа би ла 
пол на со лу ѓе. П. Ме лас во мла до ста 
актив но зе мал учес тво во ра бо та та 
на „Ет ни ки ете ри ја“. Тој се здо бил 
со чи нот пот по руч ник, а вој нич ка та 
долж ност ја вр шел во крип то граф-
ска та служ ба во по гра нич ни те се-
вер ни ре о ни на Гр ци ја. Во по чет ни-
от пер и од од дејс тву ва ње то на оваа 
гру па, нив на глав на цел би ла на о ѓа-
ње фи нан си ски средс тва за грч ка та 
про па ган да во Ма ке до ни ја. Ме лас во 

овој пер и од, но и по на та му, се ко гаш го 
ко ри стел авто ри те тот и поз нанс тва та 
на та тко то на сво ја та со пру га - Сте фа-
нос Дра гу мис.

Гер ма нос Ка ра ван ге лис, спо ред грч-
ка та исто ри о гра фи ја, „прет ста ву вал 
ло стот за чет нич ко то разд ви жу ва ње“, 
до де ка Ион Дра гу мис и Пав лос Ме лас 
би ле „пр ви те што ѝ да ле жи вот [во Гр-
ци ја] на од лу ка та… да се по мог не на 
из ма че ни от ели ни зам во Ма ке до ни ја“. 
Ион Дра гу мис по до а ѓа ње то во Би то ла 
ја прет ста ву вал ал ка та на по вр зу ва ње 
на иде ја та за во о ру же на бор ба про тив 
ма ке дон ско то ре во лу ци о нер но дви же-
ње. Тој ја вр шел ко рес пон ден ци ја та и 
ко ор ди на ци ја та ме ѓу на ци о на ли стич-
ки те гру пи во Ма ке до ни ја и Гр ци ја. 
Дра гу мис, за ед но со Ме лас, во ко стур-
ски от ми тро по лит про на шол лич ност 
пре ку ко ја по лес но ќе ги ре а ли зи рал 
пла но ви те за соз да ва ње ло кал ни пла-
те нич ки во о ру же ни че ти, но и за нив но 
ис пра ќа ње од Гр ци ја во Ма ке до ни ја. Во 
се кој слу чај, Ка ра ван ге лис по не ус пеш-
ни те оби ди да пре диз ви ка вни ма ние кај 
офи ци јал на Ати на, ко неч но, про на шол 
„на ци о нал ни деј ци“, пре ку кои сме тал 
де ка по лес но ќе ги ре а ли зи ра пла но ви-
те, но, исто та ка, се здо бил со фи нан си-
ска, мо рал на и тех нич ка по ткре па за 
прет ход но поч на та деј ност.

Ка ко и да е, Дра гу мис, сог ле ду вај ќи ја 
фа ктич ка та си ту а ци ја во Ма ке до ни ја, 
кон ста ти рал де ка „по го ле ми от“ дел од 
на се ле ни е то би ло ма ке дон ско. Исто та
ка, зак лу чил де ка те ре нот за дејс тву ва-
ње на грч ка та про па ган да бил по го ден 
би деј ќи кај Ма ке дон ци те „ме сто ре ли-
ги оз но чув ство по стои при вр за ност 
кон кул тот на нив ни те пред ци, ме сто 
на ци о нал но чув ство - со ли дар ност, 
ко ја пре ку ја зи кот вли јае на нив ни от 
иден ти тет“. Сме тал де ка тре ба вед наш 
да се дејс тву ва, но не во пра вец на „за-
др жу ва ње, по треб но е осво ју ва ње 
на Ма ке до ни ја од на ша стра на“. За 
ре а ли зи ра ње на оваа за мис ла, спо ред 
не го, тре ба ло да се дејс тву ва во две 
на со ки. Пр во, би ло по треб но за др жу-
ва ње на зем ја та во грч ки ра це, под што 
по драз би рал: ку пу ва ње чиф ли ци од 
стра на на Гр ци, ку пу ва ње тур ски или 
евреј ски чиф ли ци од стра на на Гр ци 
и за бра на за про да ва ње чиф ли ци од 
Гр ци на стран ци. Вто ро, за бра на за при-
ма ње не грч ки зем јо дел ци во грч ки те 

чиф ли ци, а до кол ку ве ќе би ле дел 
од нив, нив но ели ни зи ра ње или от-
стра ну ва ње.

Во пис мо до Ме лас, 23 ја ну а ри 1903 
го ди на, Дра гу мис наг ла сил де ка 
до кол ку са ка ле нив на та бор ба да 
ус пее, тре ба ло да се „ра бо ти“ во Ма-
ке до ни ја, а тој и Ка ра ван ге лис ве ќе 
дејс тву ва ле  „ка ко што мо же ле“, но 
би ла по треб на и „ра бо та во Гр ци ја“. 
Исто та ка, кон ста ти рал де ка „и за 
две те ра бо ти тре ба ат па ри“. Во про-
дол же ние на пис мо то, Дра гу мис се 
ин те ре си рал за си ту а ци ја та во Ати на 
око лу ма ке дон ско то пра ша ње, но не 
ис пу штил и да го со ве ту ва Ме лас 
во кои на со ки тре ба да се од ви ва ат 
нив ни те актив но сти. Тој го пра шал: 
„Што се слу чу ва со друш тво то, ќе се 
фор ми ра ли? Се фор ми ра ли? Има 
ли па ри? Ако има за др же те ед на 
су ма за да ку пи ме оруж је, мо же по-
доц на да ни по тре ба…, ако по стои 
друш тво, мо жеш по доц на да ја ка-
жеш иде ја та за мож на по тре ба од 
оруж је, ка ко таа да би ла тво ја. Се га 
по гри же те се, пр во, да ор га ни зи-
ра те но ви нар ска бор ба за грч ки те 
ин те ре си во Евро па, зна чи да има те 
па ри да ку пи те стран ски вес ни-
ци и лу ѓе… И јас сум под го твен [да 
пи шу вам] и На та [На та ли ја Ме ла,] 
мо же да пи шу ва, јас ќе пра ќам ин-
фор ма ции… Вто ро, да има те па ри 
со кои ќе мо же ме да рас по ла га ме 
во се кое вре ме“. 

На овој на чин И. Дра гу мис ги по-
ста вил ос нов ни те на со ки на дејс-
тву ва ње на грч ка та про па ган да 
про тив МРО во овој пер и од, ка ко 
во Ма ке до ни ја и во Гр ци ја, та ка и 
со од вет но, спо ред не го, прет ста ву-
ва ње на си ту а ци ја та на ели низ мот 
во Ма ке до ни ја пред европ ска та 
јав ност.

Во Гр ци ја по сте пе но поч на ле да се 
со би ра ат фи нан си ски средс тва за 
грч ка та про па ган да во Ма ке до ни-
ја. На по че то кот тоа се од ви ва ло 
со одре де ни те шко тии по ра ди не-
под го тве но ста и сом не жот на на-
ци о нал ни те фа кто ри од по ра неш-
на та „Ет ни ки Ете ри ја“, но и во 
мож на та ус пеш ност на еден та ков 
по тфат. Ка ко нај го лем фи нан си ер 
на грч ка та про па ган да во Ма ке-
до ни ја, но и во са ма та Гр ци ја, се 
истак ну ва ла бо га та та фран цу ска 
прин це за Лу и за де Ра ин кур, ко ја 
жи ве е ла во Ати на. Таа би ла вр бу-
ва на фи нан си ски да го по мог не 
де ло то од стра на на Ма ри ја, те тка 
на Ион Дра гу мис. До фи нан сии се 
до а ѓа ло и пре ку род ни ни, при ја-
те ли, бо га ти до на то ри, до де ка Ст. 
Дра гу мис ба рал па ри и од сво и те 
бо га ти при ја те ли што жи ве е ле  во 
Еги пет.

Во на ред ни те пис ма ис пра те ни 
до Ме лас, Дра гу мис вни ма ни е то 
го на со чил кон ор га ни зи ра ње-
то на во о ру же на та бор ба про тив 
МРО, деј но ста на Ка ра ван ге лис и 
пра ве ње ана ли зи за це ли те и на 
актив но сти те на ма ке дон ско то ре-
во лу ци о нер но дви же ње. Дра гу мис 
сме тал  де ка тре ба да се дејс тву ва 
про тив ма ке дон ско то ре во лу ци о-
нер но дви же ње со че ти соз да де ни 
од по тку пе но ло кал но на се ле ние.
Во пис мо ис пра те но до Ме лас, од 6 
фе вру а ри 1903 го ди на, на пи шал: 
„не тре ба да пра ти ме чет ни ци од 
Гр ци ја, тре ба да ги соз да ва ме ов де 
(се мис ли во Ма ке до ни ја, б.н.). За 
сре ќа, поч нав ме пред по ве ќе ме-
се ци (ре чи си без па ри)… па ри те 
што си ми ги ис пра тил се по треб-
ни за да ја про дол жи ме при вре-
ме но од бра на та на ко стур ски те 
се ла. Ко стур ски от ми тро по лит е 
единс тве ни от па три от ме ѓу дру ги-
те ми тро по ли ти и ра бо ти со ен ту-
зи ја зам“. За раз ли ка од за ла га ња та 
на Ка ра ван ге лис во Ма ке до ни ја да 
се ис пра тат во о ру же ни гру пи од 
Гр ци ја, ста вот на И. Др гу мис бил 
по и на ков. █

Г рч ки те про па ганд ни фа кто ри 
во Ма ке до ни ја, под др жа ни од 
на ци о на ли стич ки те кру го ви во 

Гр ци ја, на сво ја ра ка поч на ле да ја ор-
га ни зи ра ат бор ба та про тив МРО. Бил 
соз да ден на ци о нал но-про па ган ден 
три а гол ник: Ати на – Би то ла - Ко стур, 
кој ко ор ди ни рај ќи се ме ѓу себ но, са мо-
и ни ци ја тив но поч нал да на о ѓа на чи ни 
и да под го тву ва пла но ви за ор га ни зи-
ра но дејс тву ва ње про тив ма ке дон ско-
то ре во лу ци о нер но дви же ње.

Во Би то ла со ан га жи ра но ста и деј ност 
за „на ци о нал ни те ра бо ти“ се истак-
нал Ион Дра гу мис. Тој во но ем ври 
1902 го ди на бил наз на чен за се кре-
тар во грч ки от кон зу лат во Би то ла, 
функ ци ја што му доз во лу ва ла го ле ма 
сло бо да во дејс тву ва ње то. Па ра лел но 
со се којд нев ни те об вр ски, Дра гу мис 
ги про у чу вал из ве шта и те на кон зу-
лот Пе зас ис пра ќа ни до грч ко то Ми-
ни стерс тво за над во реш ни ра бо ти. 
Пре ку нив ја сог ле дал фа ктич ка та 
си ту а ци ја во би тол ски от ви ла ет и, 
ка ко што са ми от на пи шал, „за бр за-
но то из ле гу ва ње од кон тро ла“ на 
ра бо ти те за грч ка та про па ган да. За-
си ле на актив ност од не го ва стра на 
се за бе ле жу ва од март 1903 го ди на, 
пер и од од ко га поч нал „да мо би ли зи-
ра“ за грч ки те служ би: „све ште ни ци, 
учи те ли, ле ка ри“, од нос но се кој што 
го сме тал за по го ден во бор ба та за 
„спа су ва ње на ели низ мот“ во Ма-
ке до ни ја. На бр зо ја фор ми рал ор га-

ни за ци ја та „Ами на“ (Од бра на), ко ја 
дејс тву ва ла, пред сѐ, во пре де ли те со 
грч ко, вла шко или по гр че но на се ле-
ние во Јуж на Ма ке до ни ја. Се пред-
ви ду ва ло гра дот Би то ла да би де 
цен тар на Ор га ни за ци ја та, пре ку 
што се гле да ле на ме ри те на Дра гу-
мис те жи ште то на бор ба та да би де 
во Ма ке до ни ја, со цел грч ка та др жа ва 
да не би де под лож на на при ти со ци, 
т.е. да се вни ма ва да не се имп ли ци ра 
ди рект на та по вр за ност на офи ци-
јал на Ати на. Ор га ни за ци ја та што ја 
соз дал Дра гу мис по ве ќе ли че ла на 
гру па ци ја од ме ѓу себ но не по вр за ни 
кру жо ци, изо ли ра ни во одре де ни на-
се ле ни ме ста, без ни ка ква ме ѓу себ на 
ко ор ди на ци ја, нај че сто, со ста ве ни са
мо од не кол ку ми на чле но ви вр бу ва ни 
лич но од Дра гу мис. Спо ред Уста вот, 

Ка ра ван ге лис

Дра гу мис

Пишува | д-р Ди ми тар Љо ров ски Вам ва ков ски

Ме лас

(ПРО ДОЛ ЖУ ВА)
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Култура

1
Заедно

Џоди 
Пико

2
Москва на 
солзите не им 
верува
Валентин
Черних

3
Архангелск

Роберт 
Харис

4
Септемвриски 
светлини
Карлос
Руиз
Зафон

 5
Куќата на  
Ривертон

Кејт  
Мортон

КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА[  АНТОЛОГИЈА  ]

Албрехт Дирер е еден 
од најзначајните умет-
ници во историјата на 
уметноста и гениј на 
германската ренесанса. 
Тој прв насликал авто-
портрет. Оваа слика е 
суштинска претстава 
на болка и на тага.

Се смета дека овој авто-
портрет настанал околу 
1.500 година. █

МАКЕДОНИЈА

Еве ја таа проста земја
од дволичен камен
и сонце

Децата уште незаодени каде 
откопуваат
лобањи по градините

Еве ја таа проста земја
од пајажина
и од води

Мудро слободата кај што ги 
запишува
селските имиња

Место икони по црквите
И каде летото како судбина
Трае до последниот востанат

Еве ја таа проста земја
од заморено дишење
и од молк

Низ која времето одминува
и пак се враќа

Со неа да го сподели  
лажното траење.

О, еве ја таа проста земја
од грч
и од чекање

Што ги научи и ѕвездите да  
шепотат на македонски

А никој не ја знае.

РО МА НОТ НА ДИ МИ ТРИЕ ДУ РА ЦОВ СКИ ЌЕ НЀ  
ПРЕТ СТА ВУ ВА ВО БАЛ КАН СКА ТА КОН КУ РЕН ЦИ ЈА

Aнте Поповски (19312003)

Автопортрет на 
Албрехт Дирер

Во овие гр ди, бед ни, те шки, праз ни вре ми ња (ко га ца ру
ва ат „по ли ти ка та“ и „исто ри ја та“) – Ду ра цов ски, во „Бле ди 
сен ки, да леч ни гла со ви“, од би ра да го за бе ле жи, со че ли, 
со чу ва, вос по ме ни чи, за па ме ти, пре не се и пре до чи најб ла
го род но то во Чо ве кот – умет но ста и уба во то. Да го све до чи 
жи во тот ка ко то та лен умет нич ки чин! – стои, ме ѓу дру го то, 
во из бо рот за ма ке дон ски от кан ди дат за „Бал ка ни ка 2014“

Ро ма нот „Бле ди сен ки, да леч ни 
гла со ви“ од Ди ми трие Ду ра-
цов ски е ма ке дон ски от кан-

ди дат за пре стиж на та ре ги о нал на 
на гра да „Бал ка ни ка 2014“. Од лу ка та 
ја до не се жи ри то во со став: Елиз бе та 
Ше ле ва (пре тсе да тел), Але ксан дар 
Про ко пи ев и Ер мис Ла фа за нов ски, 
по со чу вај ќи де ка ме ѓу при стиг на ти-
те кни жев ни де ла, кои го ди на ва кон-
ку ри раа за ова приз на ние, се на о ѓа ле 
ква ли тет ни ос тва ру ва ња, со ви со ко 
изра зе ни умет нич ки ква ли те ти и 
ду хо вен пре диз вик. 

█ Ра ду ва што по крај де ла та на 
поз на ти, афир ми ра ни авто ри, во 
ми на ти те две го ди ни се соз да доа 
ква ли тет ни проз ни ос тва ру ва ња 
од не кол ку пом ла ди пи са те ли, 
кои вне соа не сом не на све жост 

„Бле ди сен ки, да леч ни гла со ви“  
е ма ке дон ски кан ди дат за  
„Бал ка ни ка 2014“

и раз но вид ност - сме та жи ри то.
Ро ма нот „Бле ди сен ки, да леч ни 
гла со ви“ е ед ног лас но из бран од жи-
ри то, а во нај тес на кон ку рен ци ја, по-
крај не го, влег ла и збир ка та рас ка зи 
„Мај сто рот“ од Ди ми тар Ба шев ски. 

█ Во овие гр ди, бед ни, те шки, 
праз ни вре ми ња (ко га ца ру ва ат 
„по ли ти ка та“ и „исто ри ја та“) – 
Ду ра цов ски, во „Бле ди сен ки, 
да леч ни гла со ви“, од би ра да го 
за бе ле жи, со че ли, со чу ва, вос-
по ме ни чи, за па ме ти, пре не се 
и пре до чи најб ла го род но то во 
Чо ве кот – умет но ста и уба во то. 
Да го све до чи жи во тот ка ко то-
та лен умет нич ки чин! – стои, 
ме ѓу дру го то, во из бо рот за ма ке-
дон ски от кан ди дат за „Бал ка ни ка 
2014“.  █ (Н.П.)

ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 2
HOTEL TRANSYLVANIA 2

Заработка: 47.500.000 $

Жанр: анимиран филм
Режија: Генди Тартаковски

Актери: Адам Сендлер,  
Енди Самберг,  
Селена Гомез

ПРАКТИКАНТКА
THE INTERN

Заработка: 18.200.000 $

Жанр: комедија
Режија: Ненси Мајерс

Актери: Роберт де Ниро,  
Ен Хетвеј,  
Рене Русо

ЛАВИРИНТ:  
БЕГСТВО НИЗ ПУСТОШОТ

MAZE RUNNER:  
SCORCH TRIALS

Заработка: 14.000.000 $

Жанр: акција
Режија: Вес Бол

Актери: Дилан О’Брајан,  
Каја Скоделарио,  

Томас Броди Сенгстар

ЕВЕРЕСТ
EVEREST

Заработка: 13.100.000 $

Жанр: драма
Режија: Балтазар Кормакур

Актери: Џејсон Кларк,  
Анг Пула Шерпа,  

Томас М. Рајт

ЦРНА МАСА
BLACK MASS

Заработка: 11.500.000 $

Жанр: драма
Режија: Скот Купер
Актери: Џони Деп,  

Дакота Џонсон

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов
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 ПО 25 ГО ДИ НИ ТВО РЕ ЊЕ ВО АМ СТЕР ДАМ, ЈА НА ПРА ВИ ПР ВА ТА ИЗ ЛОЖ БА НА ФО ТО ГРА ФИИ ВО СКОП ЈЕ

КУЛТУРА

Еди Стан ков ски: Сакамданабљудувам
луѓе,настани,општественипромени...

Со секој купен број 
на „Република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„Милениум“

важи од 2.10. - 8.10.2015

50
попуст

денари

Би са кал да ука жам на проб ле ми те што 
про из ле гу ва ат од не о ли бе рал ни от ели
тен ка пи та ли зам, пред сѐ си ро ма шти ја та и 
огром на та не ед на квост на лу ѓе то во све тот. 
Во исто вре ме, са кам да ја комп ле ти рам 
оваа по стој на из лож ба на ста ри не об ја ве
ни фо то гра фии и да из ло жам во раз лич ни 
гра до ви во све тот, ве ли Стан ков ски

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски и приватна архива

█ Из лож ба та на фо то гра фии 
„Ла фем оп скур“ бе ше по ста-
ве на во Скоп је. Што до не су ва 
оваа Ва ша из лож ба? 
СТАН КОВ СКИ: Из лож ба та 
„Ла фем оп скур“ (La Femme 
Obscure) е ре зул тат на мо ја та 
кре а тив на та инс пи ра ци ја во 
за ед нич ка тес на со ра бо тка со 

ка фу ле то „Де ца та од на ша та 
ули ца” и скоп ска та еле ктро-
гру па „Аут мајнд“ (Аutmind). 
Из лож ба та ја за мис лив ме ка ко 
сим би о за на му зич ка из вед ба и 
на мо и те фо то гра фии за ед но во 
ед на кон цеп ту ал на ком по зи ци-
ја. Тој спој до не се ед но це лос но 
ви зу ел но и му зич ко до жи ву ва-

ње за по се ти те ли те на из лож-
ба та и ја пре не се умет но ста од 
сте рил но ста на бе ли те ѕи до ви 
во ди на мич на игра на бои, об-
ли ци и на зву ци. Во цен та рот на 
из лож ба та е же на та, неј зи на та 
уба ви на, сен зу ал ност, истрај-
ност и енер ги ја. 

█ Со го ди ни жи ве е те над вор 
од Ма ке до ни ја. Ова е Ва ше пр
во прет ста ву ва ње во Ма ке-
до ни ја? Кол ку сте за до вол ни 
од по се те но ста, ин те ре сот и 
од ре ак ци и те од из лож ба та?
СТАН КОВ СКИ: Два е сет и пет 
го ди ни жи ве ам во Ам стер дам, 
про це сот на соз да ва ње то на 
овие фо то гра фии тра е ше не-
кол ку го ди ни, а за да ги до ве-
дам во оваа фор ма ми тре баа 
уште пет на е сет го ди ни. Би деј ќи 
раз го во ров го пра ви ме по отво-
ра ње то на из лож ба та, мо рам да 
ка жам де ка еден ден по отва ра-
ње то се чув ству вам из мо ре но, 
но пре крас но... По се те но ста на 
из лож ба та по ми на од лич но, по-
се ти те ли те се ср деч ни и за до-
вол ни, а раз го ва рав со не кол ку 
лу ѓе од све тот на умет но ста и 
на фо то гра фи ја од Скоп је и нив-
ни те мис ле ња беа по зи тив ни. 
Јас сум со се ма за до во лен и овој 
на стан ќе ми да де мно гу енер-
ги ја во мо ја та на та мош на ра бо-
та, осо бе но во ор га ни зи ра ње то 
на из лож ба та во Ам стер дам за 
де се ти на де на.

█ Во цен та рот на оваа из лож-
ба е же на та. Неј зи на та та инс-
тве ност, си ла, уба ви на... кои 
дру ги те ми Ве ин те ре си ра ат? 
Што дру го го за др жу ва Ва ше-
то вни ма ние?
СТАН КОВ СКИ:  Имам мно гу 
ин те ре си, љу бо пи тен сум и 
са кам да наб љу ду вам лу ѓе, на-
ста ни, оп штес тве ни про ме ни. 
Ка ко сле ден про ект би са кал 
да на пра вам се ри ја пор тре ти во 
сфе ра та на со ци јал на та фо то-
гра фи ја . Би са кал да ука жам на 
проб ле ми те што про из ле гу ва ат 
од не о ли бе рал ни от ели тен ка-
пи та ли зам, пред сѐ си ро ма шти-
ја та и огром на та не ед на квост 
на лу ѓе то во све тот. Во исто 
вре ме, са кам да ја комп ле ти-
рам оваа по стој на из лож ба на 
ста ри не об ја ве ни фо то гра фии, 

кои ќе ги из ло жам во раз лич ни 
гра до ви во све тот. 

█ Че сто сме има ле мож ност да 
ја слуш не ме изре ка та „Ед на 
фо то гра фи ја - ил ја да збо ро-
ви“. Фо то гра фи ја та е си лен 
ме ди ум. Што зна чи таа за Вас 
и ка ко поч на вте да се за ни ма-
ва те со фо то гра фи ја?
СТАН КОВ СКИ: Поч нав да 
учам за фо то гра фи ја уште во 
ос нов но учи ли ште, ко га се 
по ја ви пр ви от ин те рес за неа 
кај ме не. По доц на тој про цес 
ево лу и ра ше и на по че то кот 
тоа бе ше чи ста љу бо пит ност 
ка ко функ ци о ни ра се то тоа од 
тех нич ки ас пект. Ко га на у чив 
ка ко да фо то гра фи рам, поч нав 
да пра вам пор тре ти. По доц на 
имав пер и од во кој бев оп сед-
нат со му зи ка та и со це ли от 
свет на ан дер гра унд суп кул ту-
ра та (underground subculture) 
око лу неа. Во 1996 го ди на се 
за пи шав на Ака де ми ја та за 
кре а тив на фо то гра фи ја во 
Ам стер дам ка де што го прод-
ла бо чив мо е то зна е ње ка ко 

од тех нич ки, та ка и од кре а-
ти вен ас пект. Во исти от пер-
и од мно гу ме ин те ре си ра ше 
ко мер ци јал на та фо то гра фи ја, 
осо бе но мод на та фо то гра фи ја 
и пор тре тот. Во пос лед но вре-
ме поч ну вам да се ин те ре си-
рам за умет нич ки пор трет и 
сѐ по ве ќе са кам да ра бо там на 
авто ном ни про е кти и из лож-
би ка ко што е оваа мо ја пр ва 
из лож ба во Скоп је. █
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Т е мат ска та из лож ба „Чу дес-
ни от свет на па ја ци те“, ко
ја е во сопс тве ност на ком-

па ни ја та „Ара не ус“ на Се ба сти јан 
Ва диц ки и на Ја цек Па ци на од 
Пол ска во из ми на ти от пер и од со 
го лем ус пех го сту ва ше во по ве ќе 
поз на ти европ ски при ро до на уч-
ни му зеи, во Бел ги ја, Гер ма ни ја, 
Фин ска, Хо лан ди ја, Хр ват ска, Ро-
ма ни ја. Цел та на из лож ба та е 
вос пит но-обра зов на. Па ја ци те, 
чуд ни и ми стич ни жи вот ни, кои 
по ра ди фил мо ви те и ли те ра ту-
ра та има ат не о прав да но ло ша 
ре пу та ци ја, из лож ба та ги прет-
ста ву ва и про мо ви ра во ед но 
по и на кво свет ло. Авер зи ја та и 
стра вот од нив че сто се при сут-
ни и по не ко гаш се при чи на за 
фо би чен страв – арах но фо би ја. 
Со овој про ект има ме на ме ра да 
го про ме ни ме од но сот ме ѓу лу ѓе-
то и па ја ци те, ве ли во ин терв ју 

за „Ре пуб ли ка“ Еми ли ја Стој ко ска, 
виш ку стос во При ро до на уч ни от 
му зеј на Ма ке до ни ја.

Из лож ба та се со стои од по ве ќе 
од 40 екс по на ти, кои се сме сте ни 
во стак ле ни те ра ри у ми со жи ви 
при ме ро ци на па ја ци, но и дру ги 
жи вот ни што при па ѓа ат на кла-
си те па ја ко вид ни и сто но гал ки 
(скор пии, чкрап ји), та ка што 
пуб ли ка та мо же да се со о чи со 
овие ин те рес ни жи вот ни. Ме ѓу 
екс по на ти те пуб ли ка та мо же да 
ги ви ди нај о тров ни от па јак, но 
и нај го ле ми от па јак на све тот 
поз нат уште ка ко и го ли јат ски 
ја дач на пти ци. По крај па ја ци те, 
прет ста ве ни се и скор пии, а во 
оваа из лож ба ја има нај го ле ма та 
им пе ра тор ска скор пи ја.

Из лож ба та ќе би де отво ре на до 22 
но ем ври и е фи нан си ски под др жа-
на од Ми ни стерс тво то за кул ту ра 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

се мејс тво то та ран ту ли, по тоа дру ги 
ви до ви од па ја ко вид ни те жи вот ни, 
а тоа се скор пии, кои се за ста пе ни 
са мо со пет при ме ро ци. Во из лож-
ба та нај го лем дел од екс по на ти те 
се па ја ци. Освен та ран ту ли те, кои 
се жи те ли на троп ски те и на суп-
троп ски те пре де ли во све тот, на 
из лож ба та се при ка жа ни и два ви да 
ма ке дон ски па ја ци, кои се европ ски 
прет став ни ци. Тоа се гра ди нар ски-
от па јак и па ја кот-оса.

Да ли е ви сти на де ка овие су-
штес тва со че ти ри чи фта очи и 
со отров ни ви ли ци го на ру шу ва-
ат на ше то чув ство за есте ти ка?
СТОЈКОСКА: За жал, кај мно гу ми-
на овие ми стич ни, та инс тве ни су-
штес тва не се оми ле ни. Мно гу лу ѓе 
има ат страв од нив, ду ри не кои 
има ат и фо би ја од овие жи вот ни. 

За тоа ние, со оваа из лож ба, по крај 
еду ка тив ни от дел во кој се учи за 
нив ни от жи вот, град ба та, по тек-
ло то, на чин на жи ве е ње, са ка ме 
да при ка же ме де ка не ма при чи на 
од та кви стра во ви би деј ќи тие се 
мно гу по лез ни жи вот ни.

Во по ста но вка та на из лож ба та 
го има нај о тров ни от па јак на 
све тот, ка ко и нај го ле ми от па јак 
и нај го ле ма та скор пи ја.
СТОЈКОСКА: На јо тров ни от па јак 
е цр на та вдо ви ца, ко ја на се лу ва 
по ве ќе ре ги о ни во све тот, а ед на 
од тие цр ни вдо ви ци се сре ќа ва 
и во Ма ке до ни ја. Во по ста вка та ја 
има ме аме ри кан ска та и ав стра ли-
ска та цр на вдо ви ца, кои се ед ни од 
нај о тров ни те па ја ци на све тот. Нај-
го ле ми от па јак на све тот, поз нат 
ка ко па јак та ран ту ла го ли јат, исто 

Из лож ба та се со стои од по ве ќе 
од 40 екс по на ти, кои се сме сте ни 
во стак ле ни те ра ри у ми со жи ви 
при ме ро ци на па ја ци, но и дру ги 
жи вот ни што им при па ѓа ат на 
кла си те па ја ко вид ни и сто но гал ки 
(скор пии, чкрап ји), та ка што 
пуб ли ка та мо же да се со о чи со 
овие ин те рес ни жи вот ни. Ме ѓу 
екс по на ти те пуб ли ка та мо же да 
ги ви ди нај о тров ни от па јак, но 
и нај го ле ми от па јак на све тот 
поз нат уште ка ко и го ли јат ски 
ја дач на пти ци. По крај па ја ци те, 
прет ста ве ни се и скор пии, 
а во оваа из лож ба ја има 
нај го ле ма та 
им пе ра тор ска 
скор пи ја

Не ма при чи на за страв,  
па jа ци те се мно гу  
по лез ни жи вот ни

та ка, го има во из лож ба та и се кој по се-
ти тел мо же да го наб љу ду ва одб ли зу.

Ка ква уло га има ат па ја ци те во при-
ро да та?
СТОЈКОСКА: Па ја ци те во при ро да та си 
го има ат сво е то ме сто во син џи рот на 
ис хра на та. Тие иск лу чи тел но се хра нат 
со ин се кти или, пак, со дру ги член ко-
но ги жи вот ни, кои пол зат по зем ја та 
би деј ќи се те ре стич ни ви до ви, ноќ ни 
ви до ви или, пак, актив ни во са мрак ко
га го ло ват сво јот плен. Зна чи, па ја ци те 
се ко рис ни и не би тре ба ло да се има 
страв од нив.

Да ли е ова пр ва из лож ба на жи ви 
жи вот ни во При ро до на уч ни от му зеј 
на Ма ке до ни ја?
СТОЈКОСКА: Во При ро до на уч ни от му зеј 
на Ма ке до ни ја пред по ве ќе од де сет го-
ди ни бе ше по ста ве на из лож ба на змии. 
Тоа бе ше мно гу ин те рес на из лож ба, со 
ег зо тич ни ви до ви, кои беа од раз лич-
ни пре де ли на све тот. Екск лу зив на та 
из лож ба на жи ви па ја ци е втор та ков 
на стан што се слу чу ва во на ши от му зеј.

Ка кво е ин те ре си ра ње то за из лож-
ба та? 
СТОЈКОСКА: Ние сме мно гу за до вол ни 
би деј ќи до а ѓа ат мно гу за ин те ре си ра ни, 
ка ко во зрас ни, та ка и де ца. Има слу чаи 
ко га де ца та се ини ци ја то ри на по се та та 
на из лож ба та. Ор га ни зи ра ме и груп ни 
по се ти, та ка што се на де ва ме де ка ќе 
има мно гу уче ни ци што ќе ја по се тат 
из лож ба та.

Во рам ки на из лож ба та има и пре-
зен та ци ја. Што со др жи таа?
СТОЈКОСКА: На ши от со ра бот ник, кој е од 
Пол ска и е прет став ник на ком па ни ја та 
„Ара не ус“, ко ја е сопс тве ник на па ја ци те, 
се којд нев но, во поп лад нев ни те ча со ви, 
има пре зен та ци ја на па ја ци те, во обид 
да об јас ни де ка па ја ци те не се опас ни 
по чо ве кот и не прет ста ву ва ат за ка на. 
Тој ги ва ди па ја ци те од те ра ри у ми те, 
се кој што са ка мо же да ги до пре. Ќе се 
оби де ме да ги из ле ку ва ме од стра вот 
од па ја ци не кои лу ѓе што има ат фо би ја 
од овие су штес тва. █

Што со др жи оваа екск лу зив-
на из лож ба на жи ви па ја ци?
СТОЈКОСКА: Из лож ба та „Чу дес-
ни от свет на па ја ци те“ со др жи 
жи ви при ме ро ци од па ја ко вид-
ни те жи вот ни, пред сѐ па ја ци од 

ЕМИЛИЈА СТОЈКОСКА,  
ВИШ КУСТОС ВО ПРИРОДОНАУЧНИОТ  
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Ѓор ѓи Ли чов ски
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Пишува | Марина Костовска

СВЕТСКО НАСПРОТИ НАШЕ

Домашниистрански
ѕвездиштосеврсници
Македонскиот актер Мето Јовановски е 
генерација на Стивен Спилберг, а Зафир 
Хаџиманов , пак, е роден истата година со Кит 
Ричардс? Колку се одржани нашите ѕвезди во 
споредба со нивните колеги од светот?

Милионските плати значат и подобри третмани, ко-
зметика, сопствени нутриционисти, лични модни 
дизајнери. Но, значи ли тоа и подобар изглед?Колку 

се одржани македонските ѕвезди, во споредба со познатите 
колеги од нивната генерација?
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Освен по посебната убавина, Малага е позната и како 
родно место на славниот сликар Пабло Пикасо. Тука 
се наоѓа и „Музејот на Пикасо“, отворен во негова 
чест. Сосема е достапен за јавноста, дури и влезот е 
бесплатен за сѐ што нуди (документација, изложби, 
музеј, видеопроекции...)
Пишува | Ја на Јо си фо ска

РодниотграднаПикасо
ќевеосвоинапрвпоглед

Една од најатрактивните 
туристички дестинации во 
Шпанија, Европа и во Ме-

дитеранот се простира во еден 
убав мал залив на југот на Ан-
далузија. Малага е град преполн 
со магија и со космополитизам. 
Уникатен, со спектакуларна 
светлина, големи авении, др-
вореди со палми, интензивен 
ноќен живот, музеи и со одлич-

МАЛАГА, ШПАНСКА МАГИЈА

ни ресторани со рибји специја-
литети од сите видови. Брегот 
има сјајна географска положба, 
планини што ја штитат од север-
ни ветрови, што ѝ овозможува 
пријатна температура и околу 
300 сончеви денови во година-
та. Нејзините широки плажи со 
прекрасен песок, особено на ис-
точната страна, се приказна во 
која, дефинитивно, ќе уживате.

Култура,историјаи
прекрасниплажи
Најдобро време за посета на 
Малага е напролет и во есен. 
Постојат и редовни авионски 
линии и чартер-летови, а аерод-
ромот се наоѓа на пет километри 
од центарот на градот. Ако, пак, 
сакате да имате поавантурис-
тичко патување и се решите 
со брод да стигнете до Малага, 
пристаништето се наоѓа во сами-
от центар на градот, во непосред-
на близина на поголемиот дел 
знаменитости и културно-ис-
ториски обележја. Авионските 
билети за патување до Малага не 
се економични, меѓутоа во зим-
скиот период можат да се најдат 
поевтини повратни билети, за 
околу 300 евра.

За обиколка низ градот не ви е 
потребен автомобил, освен ако 
не сакате да го посетите замокот 
Гибралфаро или некоја од пла-
жите. Центарот на градот е така 
конципиран за најлесно да може 
да го обиколите пеш. Доколку не 

сакате да пешачите градот, сека-
ко, е поврзан со јавни автобуски 
линии, а постои и железница за 
која билетите се многу поволни.

Маврите го зазеле ова место 
во средината на 15 век претво-
рајќи го во едно од најважните 
трговски центри на Пиринејски-
от Полуостров. Ова славно ми-
нато оставило трага во старото 
јадро на Малага, особено во око-
лината Алказаба, тврдина што 
датира од 1065 година и која 
сега е претворена во фасцинан-
тен археолошки музеј.

Вреди да се посети и блискиот 
замок, кој го реконструирале 
Маврите, а кој сега е туристичка 
станица (односно стоечки хотел, 
како што го нарекуваат) со им-
пресивна панорама и поглед. Во 
текот на 19 век, Малага била по-
пуларна зимска дестинација за 
богатите луѓе, благодарение на 
гласот дека е елегантен и софис-
тициран град. Импресивниот 
„Пасео дел Парк“ датира од тој 
период и е познат како една од 
најголемите ботанички ризни-
ци во Европа. Во зима тука се 
прават концерти на отворено 
секоја недела, кои претставува-
ат вистинско освежување во од-
нос на типичното сценарио што 
го имаме уживајќи на плажите 
за време на летните одмори.

Родноместонадве
познатиимиња
Освен по посебната убавина, 
Малага е позната и како род-
но место на славниот сликар 
Пабло Пикасо. Тука се наоѓа и 
„Музејот на Пикасо“ отворен во 

негова чест. Точното место на 
раѓање на Пикасо е „Плаза де 
Мерцед“ (плоштадот Мерцед), 
кој денес е претворен во ар-
хив на неговиот живот и дело. 
Целосно е достапен за јавноста, 
дури и влезот е бесплатен за сѐ 
што нуди (документација, из-
ложби, музеј, видеопроекции...)

„Музејот на Пикасо“ е отворен 
во 2004 година и нуди компле-
тен преглед на различни сли-
карски фази што ги поминал 
уметникот. Се наоѓа во старата 
палата, која е приспособена во 

зграда идеална за сместување 
уметнички дела. 

Интересен податок е што освен 
големиот Пикасо, од Малага по-
текнува и познатиот холивуд-
ски актер Антонио Бандерас. 
Главниот театар во Малага е 
„Сервантес“ каде што Бандерас 
првпат застанал на сцена, а и 
сега повремено го посетува. 

Освен што е голем културен 
центар, Малага е совршен град 
за уживање во традиционална-
та храна. Може да се решите за 
одличната медитеранска кујна 
или за некои од специјалитетите 
карактеристични за андалузи-
ското подрачје како што е тапас – 
типично шпанско предјадење во 
мали порции, но со голем избор 
на храна. Ова е многу евтин на-
чин да се пробаат големиот број 
различни јадења што постојат.

Малага е особено позната по 
своето „пескарито фрито“ (пр-
жена риба), односно избор на 
мали парчиња пржена риба како 
сардина или лосос. Во комбина-
ција со чаша студено бело вино 
ќе уживате во вашиот оброк.

Со оглед на фактот што Малага 
е повеќе позната по виното от-
колку по храната, одлична мож-
ност е да го посетите музејот на 
вино, кој се наоѓа во близина 
на центарот на градот. Во него 
може да дегустирате најразлич-
ни видови вино, за кои се смета 
дека на овие простори уште од 
античко време ги произведува-
ле старите Грци. Се смета дека 
виновата лоза на Малага е меѓу 
најстарите во Европа. █

Oсвен  
големиот 
Пикасо, 

од Малага 
потекнува 

и познатиот 
холивудски 

актер  
Антонио 

Бандерас
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Есенските мантили се одлично парче 
гардероба со кое може да се истакнат 
предностите, а да се сокријат недос-

татоците. Мантилот е одличен за носење 
врз фустани, здолништа и врз панталони. 
Класичните мантили никогаш не излегле 
од мода и се носат во секоја ситуација. 
Добро се вклопуваат во секоја модна ком-
бинација, а може да бидат во различни 
облици, должини и кроеви.

Кога ќе тргнете да купите мантил, мора 
да внимавате тој да прилега на вашата 
градба, а не да се поведувате од момент-
ните трендови. Ова е парче облека што 
овозможува неограничено комбинирање 

Времееза
есенскимантили
Класичните мантили никогаш не излегле од 
мода и се носат во секоја ситуација. Добро се 
вклопуваат во секоја модна комбинација, а може 
да бидат во различни облици, должини и кроеви
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и избор, а во секоја комбинација 
може да изгледате префинето и 
елегантно. Кога станува збор за бо-
ите, популарни се помалку впечат-
ливи бои, односно светли бои како 
беж, крем, бела, но не изостануваат 
ниту темносините и црни нијанси. 
Ако одберете класичен модел во 
беж боја нема да згрешите. Посебна 
нота на вкупниот изглед ќе му да-
дат некои впечатливи детали или 
чевли на високи потпетици.

Мантилите за дожд настанале при 
крајот на 19. век и служеле како об-
лека за француските и за англис-
ките војници. Денес тие се едни од 
омилените женски парчиња облека.

За посмелите се препорачуваат си-
ната, жолтата и црвената боја, како 
и моделите со различни дезени. 
Идеално одговараат со чизми, а 
може да се комбинираат и со убав 
чадор, кој покрај тоа што има прак-
тична намена за дождливото вре-
ме, претставува и одличен моден 
додаток. █



УБАВИ ЖЕНИ

Кен дис Сво не пул е јуж но-
а фри кан ска ма не кен ка, 
поз на та ка ко ан гел на „Ви-

кто ри ја си крет“. Во 2012 го ди на, 
оваа јуж но а фри кан ска уба ви ца 
се нај де на 10. ме сто на ли ста та 
на „Форбс“ за најп ла те ни ма не-
кен ки во све тот, со за ра бо тка 

КЕНДИССВОНЕПУЛ Родена:  
20 октом ври 1988 го ди на 
(26 го ди ни)
Мој Ри вер, Ква-Зу лу На тал, 
Јуж на Афри ка

Др жав јанс тво:  
јуж но а фри кан ско

Про фе си ја:  
ма не кен ка

Активна од:  
2003 година

Парт нер  
Хер ман Ни ко ли  
(од 2005 го ди на)

од три ми ли о ни до ла ри во 
пер и о дот ме ѓу 2010 го ди на 
и 2011 го ди на. Оваа го ди на, 
таа се нај де на че твр то то ме-
сто ме ѓу 10 нај у ба ви же ни во 
све тот. Во 2010 го ди на бе ше 
ран ги ра на ка ко 61., во 2011 
го ди на ка ко 62. и во 2013 го-
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Ци та ти:

# „Са кам ма жи што изг ле да ат ка ко ло ши  
мом ци би деј ќи тие зна ат ка ко да ја тре-
ти ра ат де вој ка та ка ко кра ли ца“

# „Ва ше то те ло е ма ши на. На у че те ка ко да 
се гри жи те за не го.“

# „Еден ден са кам да се нај дам на ли ста та 
на инс пи ра тив ни лу ѓе што про ме ни ле 
не што во све тот, без раз ли ка да ли тоа 
ќе би де по ма га ње на си ро маш ни те или 
ста ва ње крај на ло вот на ди ви жи вот ни 
во Афри ка.“

Акцијата трае од 02.10 до 04.10.2015 СИРЕЊЕ 
кравјо 1кг.
ЈОКА

ПАШТЕТА 
lovačka 
3х75гр.
OVAKO

ЛАЗАЊИ 
со спанаќ 500гр.
BARILLA

ПИЛЕ 
roster 1кг.
CEKIN

КАФЕ 
200гр.+100гр.
PASCALIN

КОБАСИЦА  
piknik 220гр.
PIK VRBOVECМОРКОВИ

1кг.

ВКУПНА 
ЗАШТЕДА

ЗА ОВОЈ ВИКЕНД

368,-

СОК 
1.5л.
BRAVO

ДЕТЕРГЕНТ 
за алишта 2кг.
PERSIL

ЈАБОЛКА
ајдарет
1кг.

-33%

СТАРА
ЦЕНА 35,-
22,-

-55%

СТАРА
ЦЕНА 52,-
23,-

-11%

СТАРА
ЦЕНА 89,-
79,-

СТАРА
ЦЕНА 165,-
149,-

-20%

СТАРА
ЦЕНА 251,-

200,-

2+1

СТАРА
ЦЕНА 60,-
40,-

-55%

СТАРА
ЦЕНА 177,-
79,-

-34%

СТАРА
ЦЕНА 103,-
68,-

СТАРА
ЦЕНА 61,-
55,-

-27%

СТАРА
ЦЕНА 331,-

239,-

ди на ка ко 75. во го диш ни те 
ли сти на „100 нај се кса пил ни 
же ни во све тот“ на бри тан-
ски от ма га зин „За не го“, а во 
2014 го ди на се нај де на пр-
во то ме сто на ли ста та на 100 
најз год ни же ни во све тот на 
ма га зи нот „Ма ксим“. █
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ЕСЕНСКАРАДОСТ

МИЛЕНИЦИ

За разлика од нас, кои сме будни во поголемиот 
дел од денот, а спиеме навечер, во просек по осум 
часа, кучињата немаат посебен режим на спиење. 
Тие често дремат по неколку пати во денот. 
Времето што го поминуваат во спиење зависи од 
разни фактори, вклучително и староста, општата 
здравствена состојба и физичките карактеристики.

Растението седум, познато уште и како 
есенска радост, цвета со ситни, убави цве-
тови во розова боја. Како што одминува 
времето, розовата боја добива посебна, 
кафена нота, која совршено се вклопува 
во нијансите на дрвената ограда во гра-
дините или на нежните ползавци.

Есен е идеално време за уживање на бал-
кон, а најубавите септемвриски и октом-
вриски тонови во домашните жардини-
ери ги има кај ова цвеќе.

Името седум, кое потекнува од латински-
от збор „sedo“, првобитно се однесувало 
на видот растенија што успевале на карпи 
или во посуви подрачја. Постојат повеќе 
од 500 подвидови од кои поголем број се 
грмушки, полузимзелени и листопадни 
растенија.

Оваа есенска убавица совршено се ком-
бинира со зимзелените растенија и може 
да израсне и до 60 сантиметри. Се пре-
порачува да се сади во умерено плодна 
и сува земја, неутрална или алкална и 
да биде изложена на сонце, свртена кон 
јужна страна.

Откако ќе процвета, треба да се скрати 
за да го задржи обликот. Преку зимата 
вегетира, односно делови од цвеќето што 
се над земјата изумираат, а коренот оста-
нува активен во земја. Во пролет се препо-
рачува да се подели и да се размножи. █

Просечновремеза
спиење
Вистина е дека ветеринарите и 
другите стручњаци за однесу-
вање на животните сѐ уште не 
сфатиле зошто кучињата спијат 
толку во текот на денот. Спиење-
то е важно и пријатно, а повеќето 
кучиња, во просек, спијат околу 
14 часа дневно. Кучињата многу 
лесно се приспособуваат кога е 
во прашање спиењето, односно, 

за разлика од луѓето, тие лесно 
можат да се приспособат на ус-
ловите. Ако се случува некоја 
активност, тие без мака се будат 
и „го одложуваат“ спиењето за 
подоцна.

Различнирасии
различнипотребизасон
Различни раси можат да имаат 
драстично различни потреби 
кога е во прашање спиењето. 
На расите како бернардинец, 

мастиф и њуфаундлер, гене-
рално, им е потребно повеќе од 
просечните 14 часа, па знаат да 
спијат и околу 18 часа дневно. На 
малите љубопитни кученца, кои 
сѐ уште растат, потребни им се 
од 18 до 20 часа за одмор. Додека 
спијат, мозокот на кученцата ги 
обработува сите нови информа-
ции што ги учат за приспособу-
вање во опкружувањето.

Фазинаспиењето
Кучињата, исто така, помину-
ваат низ различни фази на сон. 
По првата фаза на успивање, 
кучињата влегуваат во бавна 
фаза на сон, кога им се забавени 
мозочните бранови и пулсот. 
Тогаш кучето е сосема отпуште-
но. Десетина минути подоцна 
настапува фазата РЕМ. Кога ќе 
забележите дека миленикот 
лае во сон или мрда со нозете 
како да трча, значи дека е во 
фазата РЕМ и нешто сонува.

Секако, кучињата спијат по-
веќе отколку луѓето, но не 
толку цврсто. Кога и колку 
спијат зависи од активноста 
во нивниот живот. Кучињата, 
исто така, имаат способност 
да ги приспособат своите пе-
риоди на спиење за да можат 
да бидат внимателни кога се 
случува нешто, а другиот дел 
од времето спијат. █
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1 Исчистетејаи
освежетејабањата

Прво, изнесете сѐ што можете од бањата. 
Решете се од сите работи што не ги упо-
требувате или на кои им истекол рокот. 
Потоа исчистете ја бањата од подот до 
таванот. Ако сте амбициозни, може и да 
ги обоите ѕидовите каде што нема плоч-
ки. Многу е важно да почнете со чистење 
на просториите и тоа не само кога е во 
прашање бањата. Колкучасовисон

мусепотребнина
вашиотмиленик?

2 Поставетеподобро
осветлување

Изгледот на бањата може значително 
да се подобри ако поставите добро ос-
ветлување, затоа сменете го слабото ос-
ветлување и поставете посилно. Освен 
тоа, големо влијание на естетиката на 
бањата може да постигнете со малку 
труд – обојте ја старата брава или заме-
нете ја со нова.

3Додајтеукраснидетали
На крајот, украсете ја својата бања со 
интересни детали. Едноставно, може-
те да користите крпи во боја или нова 
завеса за туш, со што ќе внесете живост 
во бањата. █
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След но то кид на пи ра ње на ави он не ма да го из вр шат 
лу ѓе што ќе се на о ѓа ат во не го, ту ку не кое „де те од 
Ази ја“, кое цел ден се здо де ва играј ќи „Гранд тефт 
ау то“ (Grand Theft Auto). Струч ња ци те за без бед ност 
од Ве ли ка Бри та ни ја не о дам на пре ду пре ди ја де ка со 
пре ми ну ва ње то на но ви от сиг на лен си стем на же лез ни-
ци те (ERTMS), за без бед но ста на во зо ви те ќе се гри жат 
комп ју те ри, кои ќе спре чат евен ту ал на гре шка на ма-
ши но во за чи те, но тие се пла шат де ка тие си сте ми мо-
жат лес но да би дат ха ки ра ни и да би дат пре диз ви ка ни 
не сре ќи од ка та стро фал ни раз ме ри.

Не о дам на двај ца ин же не ри ус пе а ја да ха ки ра ат авто мо-
бил и да ја пре зе мат кон тро ла та над не го! По тен ци јал на 
опас ност од ова им се за ка ну ва и на ави о ни те, кои мо-
жат да би дат ха ки ра ни пре ку без жи чен ин тер нет, кој е 
до ста пен за пат ни ци те - твр ди ос но ва чот на ком па ни ја та 
„Ме ка фи“  - Џон Ме ка фи.

Џон Ме ка фи ве ли де ка ни ту еден та лен ти ран ха кер не 
мо же да де ман ти ра де ка де неш ни те ко мер ци јал ни ави-
о ни мо жат да би дат пре зе ме ни од ха ке ри, кои не тре ба 
ни ту да би дат во ави о нот, ту ку мо жат да би дат на не кој 
друг крај од све тот, а кон тро ла та да ја пре зе мат пре ку 
оби чен ин тер нет.

Хакери
ќекиднапираат
авиони

По са мо две го ди ни од пос лед но то осве жу ва ње на мо де лот „да стер“, 
ро ман ска та ком па ни ја за про из водс тво на авто мо би ли, „Да чи ја“,  
ко ја е под ка па та на „Ре но“, ја под го тви но ва та вер зи ја на ур ба ни от 
те ре нец за мо де лот во 2016 го ди на. На пре до кот се те ме ли на но ва та 
опре ма, до ра бо тки те и на по е ко но мич ни те мо то ри

На прв пог лед се за бе ле жу ва ат но ви те 
16-инч ни бан да жи од алу ми нум со црн ди-
ја мант ски ефект. Вна треш но ста ја кра си 
но ви от мул ти ме ди ја лен си стем со са те-
лит ска на ви га ци ја и со ка ме ра ко ја прв пат 
е до стап на во еден мо дел на „да чи ја“.

Ен те ри е рот е це лос но нов, и на прв пог-
лед пре ов ла ду ва ат кон тра сти кои се за-
бе ле жи тел ни по ра ди но ви те кон ци со 
кои се оп ши е ни ма те ри ја ли те со кои се 
обложени вратите и седиштата. Сепак, 
највпечатливиот дел е системот „Медиа 
нав“ кој за првпат е вграден во роден-

денската едиција на „дастер“ и кој на 
прв поглед изгледа многу едноставен, 
но секако е најпрактичен и сеопфатен 
и во секое време му овозможува на ко-
рисникот максимална поврзаност. За-
ради сателитската поврзаност возачот 
во секое време добива информации за 
патот, за временските услови, навигација, 
информации за близината на хотели, на 
бензински станици, на трговски центри и 
многу други елементи кои му се потребни 
на корисникот. Секако, овој мултимедија-
лен систем овозможува поврзување и со 
паметните те ле фо ни пре ку ап ли ка ци ја та 

П о ну да та за ур ба ни от те ре нец 
„да стер“, за поч ну ва да ево-
лу и ра со еди ци ја та за 2016 

го ди на. Си те по зи тив ни атри бу ти кои 
при до не соа за пре поз нат ли ви от имиџ 

се за др жа ни, но исто вре ме но се на-
до пол не ти со вгра ду ва ње лу ксуз на 
опре ма, до да то ци на стил ски од-
бе леж ја и, се ка ко, со на пре док на 
но ви те мо то ри кои се по штед ли ви 
и по чи сти.

Подготви | Бојан Момировски

„АХА“. Тој се ко ри сти пре ку се ду мин чен екран во бо ја, на 
кој се на о ѓа ат шест та сте ри за функ ци и те на ра ди о то, те-
ле фо нот, ма пи те и на ви га ци ја та. 

Ево лу ци ја та на „да чи ја да стер“, по крај го ле ми те стил ски 
из ме ни, се со стои и во комп лет но но ви те мо то ри, кои се 
по е ко но мич ни и по чи сти од прет ход ни кот. Но ви от мо дер ни-
зи ран мо тор СЦе 115 тро ши са мо 6,4 ли три на 100 ки ло ме три 
во ком би ни ран ре жим на ра бо та, а еми си ја та на штет ни 
га со ви ЦО2 е 145 гра ма на еден ки ло ме тар. Вер зи ја та на 
бен зин ски мо тор ТЦе 125 се га тро ши 0,2 ли три по мал ку, што 
од го ва ра на екви ва лент но по ни ска та вред ност на ЦО2 за 
седум грама. Подобрени се и дизелските агрегати, па така 
типот дЦи 90 троши во просек 0,3 литри помалку гориво, 
а емисијата на штетни гасови изнесува 115 грама наместо 
досегашните 123 грама. Најголемиот напредок инженерите 
го постигнаа кај посилната верзија од 110 коњски сили, 
која сега троши половина литар помалку, а кај верзијата 
4x4 емитува скромни 123 грама на ЦО2. █

По е ко но мич ни  
и по чи сти  
мо то ри  

од ко га и да е

„ДА ЧИ ЈА“ ГО ПРЕТ СТА ВИ НО ВИ ОТ  
„ДА СТЕР“ ЗА 2016 ГО ДИ НА



Ј ан ко Бо жо виќ е ин те рес на спорт-
ска при каз на, ра ко ме тар што доц-
на поч нал да го игра овој спорт 

на 17 го ди ни, отка ко прет ход но бил 
во топ-5 те ни ски на де жи на Ав стри ја. 
Ро ден е во Бар, но од де те жи вее во Ав-
стри ја и по тек ну ва од спорт ско се мејс-
тво. Мај ка му Стан ка Бо жо виќ е ико на 
на ав стри ски от жен ски ра ко мет и дел 
од две еки пи, Бу дуќ ност и Хи по, кои жа-
реа и па леа во Евро па. Та тко му е по ра-
не шен фуд ба лер, што зна чи комп лет но 
спорт ско се мејс тво Бо жо виќ. Јан ко од 
се зо на ва игра за Ме та лург и во пр ви те 
два ме ча од Ли га та на шам пи о ни те по-
ка жа де ка ќе би де го ле мо за си лу ва ње 
за го ло бра ди от тим од Авто ко ман да. Со 
18 го ло ви на две сред би, про тив Мо тор 
(8) и со Шаф ха у зен (10), мо мент но е 
втор стре лец во ЛШ.

█ Сре ќен сум што бр зо се вкло пив во 
но ви от кон цепт на Ме та лург. Има-
ме су пе ре ки па и се на де вам де ка 
ќе про дол жи ме да игра ме до бро. 
Ми се до па ѓа што има пре кра сен 
тим ски дух, и најм ла ди те се бо рат 
до пос лед ни от атом на си ли те и та-
кви от при стап ве ру вам де ка ќе но си 
ре зул тат и во про дол же ни е то од се-
зо на та. Ме та лург има та лен ти ра ни 
мом чи ња, кои ќе би дат ви стин ски 
ра ко ме та ри за две-три го ди ни и од 
кои при до би вки ќе има ат и клу бот 
и ма ке дон ска та ре пре зен та ци ја - ве
ли Бо жо виќ.

Од не го се оче ку ва да би де ли дер 
на но ва та ге не ра ци ја на Ме та лург, 
со ста ве но пре теж но од ра ко ме та-
ри од сопс тве на та шко ла, кои се 
сѐ уште ти неј џе ри. Во пр ви те два 
ме ча во ЛШ го ло бра ди те мом чи ња 
по ка жаа за би и до ка жаа де ка во 
нив има „штоф“ за ви со ки до стре ли. 
Бо жо виќ са мо да ва ше тон на игра-
та на Ме та лург , втор стре лец е во 
ЛШ, а во вто ро то ко ло се нај де и во 
иде ал ни от тим на ЕХФ, отка ко со 10 
по го до ци си игра ше со од бра на та 
на Ка де тен Шаф ха у зен.

█ Ли но Чер вар е иску сен волк, кој 
од лич но си ја поз на ва ра бо та та. 
Јас од го во рив на не го ви от по вик 
да по мог нам во во зоб но ву ва ње-
то на Ме та лург, да би дам ту ка, 
по крај не и скус ни те, но мош не 
та лен ти ра ни ра ко ме та ри и да 
по мог нам по бр зо да со зре ат за 
го ле ма та сце на. Јас имам 30 го-
ди ни, но сѐ уште са кам да учам, 
да се усо вр шу вам. Има огро мен 
по тен ци јал во еки па та и мла ди-
те са мо тре ба да про дол жат уште 
по на пор но да ра бо тат. До бро е 
што не ма им пе ра тив за ре зул та-
ти се зо на ва. Тоа ќе при до не се во 
спо кој на ат мо сфе ра да се ис по-
ли ра та лен тот. Та лев ски ве ќе се 
про мо ви ра ше, ту ка се и Ко сте ски, 
Кр стев ски, Куз ма нов ски, а за па-
ме те те го кри ло то Да вор Па лев-
ски. Ма ли от е огро мен по тен ци-
јал и има страш на ра ка. Си те се 
до бри де ца и ако се раз ви ва ат 

во по са ку ва на та на со ка, тие ќе 
би дат ид ни на и на Ме та лург и на 
ма ке дон ска та ре пре зен та ци ја - ве
ли искус ни от Бо жо виќ.

Дес ни от бек ро дум од Бар, со по-
сто ја но жи ве а ли ште во Ав стри ја, е 
ви стин ски ра ко ме тен глоб тро тер. 
Ме та лург му е еди на е сет ти клуб во 
ка ри е ра та, а Ма ке до ни ја де сет та 
по ред зем ја во ко ја на ста пу ва за 
не ко ја еки па.

█ До бро, тоа е са мо сплет на окол-
но сти на кои не сум вли ја ел се ко-
гаш са мо јас. Ако се пра шу вав, би 
са кал да играм по дол го трај но во 
иста еки па, но се слу чу ваа не о че ку-
ва ни ра бо ти и пре свр ти во мо ја та 
ра ко мет на ка ри е ра. Има ше клу-
бо ви што ку бу реа со фи нан сии, 
па мо рав да ја ме ну вам сре ди на та, 
има ше но ви пре диз ви ци и се то тоа 

при до не се да би дам ви стин ски ра ко ме тен глоб тро тер. И 
тоа е пред ност, би деј ќи имам мно гу при ја те ли, жи ве ев 
во раз лич ни зем ји, се ко ја уба ва на свој на чин, и за се га 
сум за до во лен од те кот на мо ја та ка ри е ра. Се на де вам 
де ка по дол го ќе пре сто ју вам кај вас во Ма ке до ни ја -  ве ли 
ав стри ски от ре пре зен та ти вец.

Со ра ко мет поч нал да се за ни ма ва доц на, на 17-го диш на 
во зраст, а пре свр тот и ра ко мет на та при каз на поч ну ва ат 
на ин те ре сен на чин.

█ Играв те нис во ју ни ор ски те де но ви  и ме ран ги раа ка
ко та лен ти ран ле ву чар во топ пет на де жи на Ав стри ја. 
На ста пу вав и на тур ни ри и бе ле жев од лич ни ре зул та-
ти, но се слу чи не о че ку ван пре сврт. Бев на ра ко ме тен 
нат пре вар на кој на ста пу ва ше мај ка ми Стан ка и на 
по лу вре ме то се за поз нав со тре не рот, кој ми по ну ди 
да упа там не кол ку уда ри кон го лот... Ми го те сти ра ше 
шу тот и вед наш ми пре по ра ча да поч нам да тре ни рам 
ра ко мет. Та ка те ни сот по ле ка за ми на во за бо рав, а 
ра ко ме тот ми ста на ид ни на. Се пак, ми оста на пр ва та 
спорт ска љу бов, па и ден де нес ко га имам вре ме играм 
те нис - ве ли нај до бри от те ни сер ме ѓу ра ко ме та ри те. █

При каз на та за но ви от де сен бек на Ме та лург е мош не  
ин те рес на и со мно гу пре свр ти, па ту ва ња, на ста пи за еки пи 
од 10 зем ји и со ре ла тив но за доц не та од лу ка да игра ра ко мет. 
Јан ко Бо жо виќ од топ пет те ни ски по тен ци јал на Ав стри ја  
до тур ка до вр вен ра ко ме тен ас, кој мо мент но со 18 по го до ци  
е втор стре лец во Ли га та на шам пи о ни те

Те ни ски по тен ци jал 
преточенвоврвен
ра ко ме тен ас

Разговараше | Зо ран По пов ски
Фото | Ѓорѓи Личовски

Ли но не приз на ва  
по ра зи ни ту во те ни сот

Бо жо виќ има мно гу по фал-
ни збо ро ви за Ли но Чер вар, 
а двај ца та ве ќе ги од ме ри ја 
си ли те и во те нис.

█ Ли но не приз на ва по ра зи 
ни ту во те ни сот - со нас ме вка 
ко мен ти ра Бо жо виќ. - Игра-
ме еден про тив друг и иа ко 
е во го ди ни од лич но се дви-
жи, а ко ор ди на ци ја та и уда-
ри те му се пре циз ни. И има 
не ве ро јат но до бра ко ор ди-
на ци ја на те ни ски от те рен. 
За ра ко ме тот се знае, тој е 
ви стин ски маг во овој спорт, 
чо век за ус пе си и за ме да-
ли - рас ка жу ва дес ни от бек. 
Чо век што ве што го пред во ди 
„но ви от“ Ме та лург и од ко го се 
оче ку ва ат уште мно гу го ло ви 
и по бе ди во „си ни от дрес“ на 
ти мот од Авто ко ман да.

Хан сен и Ла за ров топ-кан ди да ти за 
епи те тот „крал на стрел ци те“ во ЛШ

Бо жо виќ од лич но ја поч на се зо на та во ЛШ и 
е зад Кри сти јан Бјерн сен, на вто ро то ме сто 
на ли ста та со нај до бри стрел ци. Кри ло то на 
Кри сти јан штад по стиг на 20 го ла на два ме ча, 
а бе кот на Ме та лург е зад не го со 18 по го до ци. 
Бо жо виќ не се отка жу ва од би тка та за вр вот, 
иа ко ве ли де ка пред ин ди ви ду ал ни те приз на-
ни ја му се ус пе си те и по бе ди те на Ме та лург.

█ Се ка ко де ка го ди што сум втор стре лец 
и што во вто ро то ко ло ме из браа во иде-
ал ни от тим во ЛШ, но клуп ски те ус пе си и 
по бе ди те на Ме та лург се по важ ни. Ако се 
ука же шан са да би дам прв стре лец, се ка ко 
де ка ќе се оби дам да ја иско ри стам, но за 
та кво приз на ние има уште мно гу нат пре-
ва ри. Спо ред ме не топ-кан ди да ти за нај-
до бар стре лец се Ми ка ел Хан сен и Ки рил 
Ла за ров. Но, ка ко што поч на се зо на ва во 
ЛШ со го ле ми из не на ду ва ње, сѐ е мож но 
до крај - истак на Бо жо виќ.

РАЗГОВОР СО ЈАНКО БОЖОВИЌ, ВТОРИОТ СТРЕЛЕЦ ВО ЛШРАКОМЕТ  |  
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– Што слушаш ти?
– Рок. А ти?
– Јас жена ми.

 Разговараат двајца 
пријатели:

– Кога покрај тебе ќе помине 
згодна женска, што прво 
гледаш? 

– Дали мојата гледа.

 Наставничката: Деца што 
сакате да бидете кога ќе 
пораснете?

 Ана: Докторка.
 Ице: Пилот.
 Маја: Мајка.
 Трпе: Јас ќе и помогнам на  

Маја да стане мајка.

Ако мислиш дека си осамен, пушти си хорор. Одма ќе 
почнеш да осеќаш дека има уште некој во близина.

„НОРМАЛНИТЕ ЛУЃЕ НИ СТАНАА ДОСАДНИ“

Здраво телефанатици. Не дека требаше потврда за ова, ама убаво е и да се прочита. 
Значи, луѓето што учествуваат во ваков тип реални шоуа, конкретно овде во  

„Големиот брат“, имаат психички проблеми. Сите до еден. И нам тоа ни е интересно 
(бројките на гледаност не лажат).

„Блиц“ (кој цело време пишува за секој потег на „укучаните“, но сега демек е сериозен), 
заедно со доктор психолог го анализираше однесувањето на сите учесници во шоуто.

Психички нарушувања во куќата се на точен број единаесет. Ама тоа е само за учесници-
те. За оние што гледаат нема анализа.

Пак, ќе речам, не е дека не го знаевме ова. Ама добро е да се прочита.
Веројатно во моментот и треба да се благодарни оние чии деца цело време играат на 

таблет по дома. Барем не се оној мнооооооооооооооогу поголем процент на деца што 
немаат таква среќа. Па, додека седат во една соба кај што се готви и се спие, а баба им 

нејќе ни да слушне да се гледа нешто друго освен „Сител“, и тие го гледаат цел тој 
 коктел од болештини.

Депресија, садизам, нестабилност, биполарност, егоизам,  
егзибиционизам и така број до единаесет.

Малиот брат 

ТВТЕКА

█  2 октомври 1992 година 

 Во Рим, пред италијанскиот 
Парламент познат под името 
Монтециторио се одржаа 
протестни манифестации 
во полза на признавањето 
на Република Македонија.

█  3 октомври 1995 година

 Врз претседателот на Ре-
публика Македонија Киро 
Глигоров е извршен атен-
тат. Глигоров го преживеа 
атентатот со тешки повреди 
во пределот на главата. На 
местото на атентатот заги-
на неговиот шофер Алек-
сандар Спировски, а беше 
повреден телохранителот 
на Глигоров, Илчо Теовски.

█  4 октомври 1941 година

 Во селото Чучер, Скопско, 
е формиран првиот Народ-
ноослободителен одбор 
во Македонија. За прв 
претседател беше избран 
Петар Крстев Урдаревски.

█  5 октомври 2007 година

 На Градскиот стадион во 
Скопје, пред повеќе од 
25.000 посетители, маке-
донската музичка супер-
ѕвезда Тоше Проески го 
одржа својот последен 
концерт; концертот беше 
од хуманитарен карактер 
и беше наменет за обнова 
на основните училишта во 
земјата.

█  8 октомври 1944 година

 На Скопска Црна Гора, 
Шеснаесеттата македон-
ска НО бригада по три-
дневни борби ги одби 
нападите на балистичките 
сили од правецот на село 
Орман - село Бразда, кои 
се обидуваа да го заземат 
патот Скопје - Качаник и да 
го овозможат сообраќајот 
на германските сили.

ВРЕМЕПЛОВ

Значи децата се многу неблагодарни суштества! Ти му 
помагаш да го изеде чоколадото, а тоа рика на цел глас.

Од наследство, само реума.

Ако сакаш да го промениш светот, стори го тоа до 
свадбата.Затоа што после нема да можеш ни бојата 
во дневна да ја смениш.

Кога бев мал моите родители не ми купуваа ништо. 
Но кога пораснав, почнав да работам и веќе можев 
сам да не си купувам ништо…
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5


• 1 кг мелено  
јунешко месо

• 1 јајце

• 2 лажици брашно

• 100 мл ворчестер сос

• 1 лажичка сода

• масло 

• 50 мл кисела вода

• сол и црн пипер

• 1 главица кромид

За сос ќе ви треба:

• павлака

• мајонез

• кари 

Ќе ви треба и:

• сино сирење

• чадена сланина

• марула

• чедар кашкавал

• кисели краставички

• пржени компирчиња 

# Во сад ставете го меленото месо. 
Кромидот испасирајте го и заедно со 
другите состојки додајте го во месото. 
Месете додека не добиете хомогена 
смеса. Оставете го да одмори во 
фрижидер.

# Од смесата формирајте плескавици со 
големина по ваша желба, околу 200 
грама.

# Печете ги на тавата за скара со 
повремено превртување. На крајот 
ставете по едно-две парчиња кашкавал 
и тргнете ги настрана. Од страната 
потпржете ја и сланината.

# Испржете ги компирчињата. Пресечете 
го лепчето на половина и потпечете го. 

# Направете го сосот од сите состојки. 

# Составете ја плескавицата и сервирајте.

ПОДГОТОВКА: СОСТОJКИ:
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КуJнски тефтер

Сендвич со 
плескавица




