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настан на неделата

Вовед
Револуцијата во кома

„Шарените“ се сончаат, СЈО ќе ја
одржува кризата во живот
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

О

ткако „шарените“ се распуштија, а револуцијата беше
ставена во мирување, Специјалното обвинителство повторно ја добива главната улога во одржување на вештачката политичка
криза. Во текот на летото, додека
платениците на Сорос ги трошат парите од револуцијата на „заслужен
одмор“, „специјалните“ Катица, Ленче и Фатиме ќе имаат тешка задача
да ја одржат во живот комираната
револуција. Преку постојан јавен
притисок упатен директно до врвот
на ВМРО-ДПМНЕ и преку постојано
деградирање на судовите, повторно
се обидуваат да ја продолжат хајката,
да ги прикријат скандалите поврзани со работата на СЈО, но во исто
време и да го оправдаат неуспехот
на обвинителството, кое не може
да испорача квалитетно обвинение
поткрепено со силни докази. Во недостиг од аргументи, нивните настапи се сведуваат на гола политичка
битка, која не е ништо друго освен
продолжение на минатогодишните
прес-конференции на СДСМ на кои
Заев ги презентираше нелегално
прислушуваните материјали.
Додека Специјалното обвинителство
мака мачи да му испорача резултати
на налогодавецот, „специјалните“
не покажуваат ни најмал интерес
да ги оправдаат своите високи плати и да ја исполнат примарната цел
на своето постоење – расчистување
на аферата со прислушуваните разговори, како и утврдување на одговорноста на обвинетите во случајот „Пуч“. Пред народот молчат за
прислушувањето, за разговорите,
за обвинетите и за нивните налогодавци, но затоа редовно парадираат по странските амбасади каде
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што реферираат за одработеното.
Очигледно, и ним како и на Соросовите платеници воопшто не им
е важно мислењето на граѓаните
сѐ додека „чадорот“ им обезбедува
баснословни плати и хонорари за
спроведување на партискиот прогон
кон членови на ВМРО-ДПМНЕ.

Барањето на „шарените“ Уставниот
суд да се изјасни за легитимноста на
СЈО останува како уште една форма
за заметкување на јавноста дека ете,
обвинителството работело под постојана закана, но и како притисок
врз судиите да донесат политичка
одлука со која повторно, по којзнае
кој пат, треба да се погази Уставот.
Сепак, и овие, како и сите претходни
барања на овие хулигани и платеници, ни од далеку не наидуваат на
одобрение кај пошироката јавност,
напротив, дополнително го зголемуваат револтот кај граѓаните и ја
разобличуваат маската на таканаречените „борци за демократија“.

Во меѓувреме, „шарените“ веќе ги
спакуваа куферите за на плажа, а Заев
и соработниците од СДСМ продолжуваат да коленичат пред странските дипломати од кои бараат да им
помогнат повторно да се вратат на
власт без дозвола од народот. За таа
цел постојано преку своите медиумски труби информираат за некакви
лидерски средби на кои би се договориле некакви „брзи избори“, кои би ги
организирала некаква нова техничка
влада. Во исто време, ниту Заев, ниту
кој било од неговата партија, за жива
глава не сака да даде цврсти гаранции дека СДСМ ќе излезе на избори
на датум што тој самиот ќе го одбере.
Исто така, ниту еден од редовите на
опозицијата не помислува да објави
www.republika.mk

конкретен и конструктивен предлог
за реформи што би биле во функција
на брзи и веродостојни избори. Повеќе од очигледно е дека „брзите избори“ се само изговор за заземање на
дел од министерствата, кои, судејќи
од претходното искуство, повторно
би ги користеле за лична и за партиска цел.

Од Заев и од другите во раководството на СДСМ никој не очекува да ја
променат реториката и пристапот
во решавањето на кризата затоа што
досега се покажа дека нивната деструктивност наидуваше на поддршка од страна на дипломатите. Сепак,
доколку меѓународната заедница
не планира целосно да ги потроши
кредибилитетот и поддршката на
македонските граѓани, потребно е
итно да покаже дека има сериозна
намера, конечно, да помогне за да
се стави крај на кризата и целосно
да се исполни Договорот од Пржино. Нивната искрена посветеност за
решавање на проблемот ќе се види
само ако помогнат во обезбедување
услови граѓаните на Македонија
сами да ја изберат својата власт.
Во ниту еден друг случај нивното
мешање во внатрешните работи на
државата нема да биде оценето како
добронамерно и полезно.

Најуспешниот министер за финансии
во историјата на Македонија се
повлече од здравствени причини

П

оради здравствени причини Зоран Ставрески поднесе оставка
од позицијата вицепремиер и
министер за финансии во Владата на
Република Македонија. Ставрески е дел
од Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ од 2006 година на позицијата потпретседател задолжен за економски
прашања, а од 2009 година и на позицијата министер за финансии. Тој со
својата работа и постигнати резултати останува запаметен како еден од
најуспешните македонски министри,
кој со своjата економска политика
направи значителни достигнувања и
суштински реформи, кои државава ја
ставија на мапата на меѓународните
економски текови и процеси.
За време министерскиот мандат на
Ставрески се постигнаа најзначајните и
забележителни резултати во клучните
области на економијата, намалување
на невработеноста, привлекувањето
странски инвестиции, поддршка на домашната економијата, подигнување на
стандардот на граѓаните.

Благодарение на работата на
Ставрески и на економскиот тим,
Македонија е четврта земја според
ниска задолженост во Европа според
Евростат, и тоа во време кога сè уште
се отплаќаат повеќе од 40 кредити земени во времето на СДСМ. Паралелно
со ова, во земјата се вложуваат стотици милиони евра во обновување и за
изградба на нова инфраструктура, за
земјоделството, здравството, образованието и за другите сфери.

Македонија се најде и на високото 12.
место во целиот свет и на највисокото
место во регионот според извештајот
„Дуинг бизнис“ на Светска банка во
кое се мерат олеснувањата за водење
бизнис во економиите. „Дуинг бизнис“
опфаќа рангирање на вкупно 189 економии од целиот свет.

Рекордно ниското ниво на невработеноста е, можеби, највпечатливиот
позитивен резултат на работата на
Ставрески и на економскиот тим: таа
е намалена од 38 проценти во време
www.republika.mk

на СДСМ, на историски 24,5 проценти во првиот квартал на 2016 година.
Забележително е и покачувањето на
просечната нето-плата во Македонија
– во декември 2015 година просечната
нето-плата изнесува 22.715 денари,
што е зголемување за 67 проценти во
споредба со септември 2006 година,
кога изнесуваше 13.603 денари. Исто
така, за првпат во Македонија со закон
се утврди висината на минимална плата. Во март 2014 година, минималната плата се зголеми од 8.050 на 8.800
денари, од март 2015 минималната
плата изнесуваше 9.590 денари, а од
јануари 2016 година минималната
плата изнесува 10.080 денари.
Странските директни инвестиции
во земјата кумулативно, за периодот
2007-2015 година, достигнаа 2.281
милиони евра и се повисоки за 1.498
милиони евра во однос на периодот
2003–2006 година.
Успехот на Ставрески и на економскиот тим е дотолку поголем што сите
овие резултати се постигнати во време кога во светот царуваше големата
економска криза, во Европа беснееше
должничката криза, а на домашната
сцена повеќе од две години на сила е
политичката криза креирана од СДСМ,
која директно влијае и врз економијата
и нејзиниот пораст. �
петок, 17 јуни 2016 година
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Црни сценарија

Кој бара промена
на балканските
граници?
Поминаа пет дена од предвидувањето на поранешниот
директор на Одделот за Балкан во Централната американска
разузнавачка агенција (ЦИА) дека на регионот му следува
прекројување на границите. Досега ниту една американска
амбасада не ги коментираше анализите на Стив Мајер, човек
што добро ги познава состојбите во регионот и американските
интереси во него, но уште подобро знае каква реакција ќе
предизвикаат неговите предвидувања
Пишува | Горан Момироски

К

ога во 2012 година Американецот Стив Мајер предвиде
распад на Босна и Херцеговина на две или три држави, американската амбасада во Сараево
се огради од неговите изјави и
јасно порача дека ставовите на
Мајер се негови лични анализи
кои во никој случај не треба да се
поврзуваат со официјалната американска политика во регионот.
Сега тоа не се случи. Амбасадите на САД во Белград, Сараево,
Загреб, Приштина, Тирана и
во Скопје го премолчеа црното
сценарио на нивниот некогаш
разузнавач со висока позиција
во ЦИА. Молчењето на американската дипломатија може да се
толкува како игнорирање на сенилниот професор кој во залезот
на својата кариера се обидува да
предизвика врева и медиумски
наслови, но не се малкумина
тие што веруваат дека изјавите
на Мајер и молчењето на американската амбасада се дел од
играта во која на регионот му
се испраќаат пораки.
Мислењето на Мајер, кој сега е
професор, може да се отфрли
како став на фрустриран функ-
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ционер на ЦИА за состојбите во
регионот, кој сега преку медиумите сака да го постигне тоа
што не успеал како директор,
но може да се стави и во контекст на одредени собитија
што му се случуваат на регионот, а за кои американската администрација досега не ги дала
толку потребните објаснувања
кои можат да придонесат за
смирување на тензиите.
Во овој контекст е неизбежно да
се потсети на изјавата на аме-

Македонија најопасна дестинација на Балканот
Според Мајер, кој ја прогласува Босна и
Херцеговина за фиктивна држава, има
големи шанси да се менуваат границите на Балканот. Тој е уверен дека ќе се
менуваат границите на Косово, Босна и
Херцеговина и на Македонија. Притоа
тој за нашата земја дава недоволно
аргументирано образложение дека
причините за менување на границите
се проблемите меѓу Македонците и Албанците, односно меѓу македонските
Албанци и македонските православци,
што само по себе е исклучително чудно
како опис на народот што живее во
земјава. Дополнително за Мајер приwww.republika.mk

чина за менување на границите се и
несогласувањата меѓу православното
население во Македонија, што е крајно
несериозно за еден поранешен директор на ЦИА и сегашен професор. Во
своето образложение за опасностите
од тероризам на Балканот, Мајерс го
цитира весникот „Њујорк тајмс“ кој
објави напис за исламските екстремисти во Косово и освен ставот дека
исламскиот тероризам го користи регионот како транзитна точка не дава
свои анализи зошто треба да бидеме
загрижени, иако во исто време тврди
дека ИСИС нема да напаѓа на Балканот.

риканскиот државен секретар
Џон Кери, кој пред 16 месеци од
Конгресот порача дека истите
земји што сега Мајер ги гледа со
променети граници се наоѓаат
на линијата на огнот меѓу САД
и Русија. Иако изјавата на Кери,
според која Македонија, Србија,
Косово и Црна Гора се лоцирани
во опасна зона, слично како и таа
на Мајер предизвика низа реакции, а веднаш по неа се случија и
неколку инциденти, меѓу кои и
тој во Куманово каде што наводно требаше да поминува гасоводот „Руски тек“, никој досега не
објасни што точно мисли Кери
и како тоа ќе влијае на регионот.

Се разбира, Мајер не е Кери и
можеби Стејт департментот не
треба да реагира за секој што ќе
објави црни сценарија, но, сепак,
ќе беше смирувачки Вашингтон
да се оградеше од поранешниот
директор на ЦИА. Особено во
ситуација кога една од изреките што ја дефинира оваа моќна
агенција е изреката „Еднаш ЦИА,
секогаш ЦИА“.
ЦИА нема начин да го запре
својот некогашен вработен да
дава анализи за состојбите во
регионот. Мајер не смее да открива доверливи информации
до кои имал пристап како ди-
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ректор, но како професор сега
може да раскажува што мисли за
регионот и притоа да ја користи
тежината што му ја дава некогашната функција во ЦИА. Ако
се следат изјавите на Мајер во
последните 15 години, кој е постојано присутен со свои коментари во балканските медиуми,
ќе се види еден континуитет од
црни претпоставки кои треба да
нѐ загрижат затоа што тој, освен
што има пристап до оперативни
сознанија на разузнавачите, е и
професор на релевантни американски високонаучни установи.
Иако е отворена опцијата дека
тој е шарлатан како и неколкуте
петок, 17 јуни 2016 година
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КОГА ИНДИЦИИТЕ ЌЕ СТИВНАТ, ОСТАНУВА САМО ГОЛОТИЈАТА НА СЈО
За кого работи Мајер?
Во март 2006 година Мајер, заедно со
српскиот аналитичар Ненад Кецмановиќ, тврдеше дека менувањето на
границите според етничкиот шаблон
е единствено решени кое би донело
траен мир на Балканот. На конференција на српско-американски центар
Мајер го посочил примерот на Босна
и Херцеговина, за која рекол дека е
„мртво новороденче“ десет години
по потпишувањето на Дејтонскиот
мировен договор. Мајер истакнал
дека војската на Босна нема пари и
не функционира, власта е во рацете
на меѓународната заедница, а стапката на невработеност е 70 проценти
поради што препорачал Западот да
го признае неуспехот и да ги промени границите на целиот Балкан.

руски таканаречени научници
кои постојано предвидуваат
нови конфликти и менување на
границите на Балканот, фактот
што тој го водел Одделот за Балканот на најпознатата светска
разузнавачка мрежа е доволна
причина за загриженост.

на американскиот професор кој
лесно донесува заклучоци што
се спротивни на официјалните
американски ставови дека на
Балканот не се можни промени
на државните граници.
Некогашниот директор на ЦИА не се
откажува од своите тези, а при нивно пласирање редовно ги користи
српските медиуми и невладини организации што ја отвора дилемата
дали тој зборува како научник, како
ексоперативец на ЦИА или, пак, како
платеник на српските служби кои
сакаат да предизвикаат тензии во
регионот.

Иако во неговото интервју за
српскиот весник „Вечерни новости“ нема детали како би се
одвивало менувањето на границите, македонските власти, но
и американските владини претставници, мораат добро да ги
анализираат предвидувањата

И дефинитивно,

СjО

Во тој контекст не треба да се
исклучи ниту можноста дека
Мајер, кој е познат по своите
црни сценарија, е намерно избран од српските власти кои
преку интервјуто во весникот
„Вечерни новости“ сакаат да
предизвикаат нови тензии и
стравови во регионот, дури
можеби и да охрабрат некои
радикални структури на кои
им е потребна американска
поддршка за своите акции во
правец на дестабилизација на
регионот.

- Социјалдемократско
јавно обвинителство
Пишува | Љупчо Цветановски

Треба да се знае дека Мајер
не ја става Србија меѓу земјите чиишто граници ќе бидат
загрозени, а во исто време го
фали српскиот премиер Вучиќ
кој, според него, направил баланс меѓу Русија и САД. �

Слободното место, предизвикано
од очигледното и неминовно зами
нување на „револуцијата“ на одмор,
која поради катастрофалните осно
ви на кои беше поставена никогаш
и не можеше да биде тоа, мораше
да се пополни. Со кого друг ако не
со СЈО? Но ова очебијно не е спе
цијално, туку Социјалдемократско
јавно обвинителство. Институција
скроена за малициозните потреби на
предодредените за владеење, деле
ње правда, ум, позиции и работни
места, кои повеќе ги одземаа отколку
делеа... Сите случаи им се на буквата
„т“, а истовремено има премногу „т“,
а премалку „д“ и „о“ - докази и обви
ненија. Според правните експерти и
адвокатите, сѐ е очаен ветер и магла,
базиран на пусти индиции
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„Шарената револуција“ тивко, како
што и дојде од северот (читај КАН
ВАС од Србија), и несопирливо зами
нува кон југот (читај Грција, Малта,
Шпанија), во потрага по песоклива
плажа и чадор. Можеби тоа е приро
ден тек на движење на птиците- пре
селници, но наесен. Македонските
револуционери, сепак, имаат поина
ков навигациски систем. И онака не
се снаоѓаат добро во просторот. Осо
бено кога ги инструира Поповиќ од
север, а ги плаќа Сорос од запад. Така,
проблемот што настанува со компа
сот е очебиен, исто како и резулта
тите од „револуцијата.“ Тие, пак, се
повеќе од видливи – еден куп боја по
спомениците и институциите, кои
јавно сведочат за вандализмот и за
срамниот непрегор за триумфално
враќање на власт. И толку... Шараа,
блокираа, одбројуваа, а рејтингот
збунет од мноштвото бои и бези
дејност замина спротивно од поса
куваната насока, т.е. им избега од
мака. Но, оваа чудна „направија“ ќе се
памети и по името. Во семејството на
сите канвасови обоени револуции,
само оваа беше шарена. Како рогови
во вреќа, творците на македонската
не можеа да се договорат ниту околу
бојата на сопствената револуција. Па,
за мир во куќа, ја нарекоа шарена.
Шарена со значење на неоп
 ределена,
неефектна и нелогична.
Стартот на летото го означи и крајот
на „дешавките“, а „револуционери
те“ мораа да заминат на одмор за
да ги потрошат тешкозаработените
дневници на протестите. Дваесет
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евра на ден за два месеци е еднакво
на 600 евра. Нешто е потрошено за
викендите, но остатокот е тамам за
„саглам“ одмор во Грција, а со суб
венционираните летови од „режим
ската“ им влада со тие пари можат
да стигнат и многу, многу подалеку.
Истите летови кои, поради загриже
носта на европските авиокомпании
и нивните аеродроми, Брисел решил
да ги испита оти ги удрија по џебот.
Излив на префинета и оправдана
европска демократија.

СЈО ГО ПОПОЛНИ ИСПРАЗНЕТОТО
МЕСТО НА ШАРЕНАТА
ДЕЕВОЛУЦИЈА

Слободното место, предизвикано од
очигледното и неминовно замину
вање на „револуцијата“, која поради
катастрофалните основи на кои бе
ше поставена никогаш и не можеше
да биде тоа, мораше да се пополни.
Со кого друг ако не со СЈО? Истата
антиуставна институција која отка
ко пред неколку месеци стана јавна
исполнувачка на желбите на СДСМ
и која по неколкуте воспитни од ча
дорот поради пренагласената опози
циска обоен
 ост мораше да се повлече
во илегала, сега повторно излезе на
виделина. Печурките по дожд, а СЈО
кога СДСМ ќе западне во безидејност
и егзистенцијална криза. И пак со ин
диции за работењето на власта, т.е. за
ВМРО-ДПМНЕ. И онака никогаш и не
се зафатиле со нешто друго. Од изво
рот на прислушуваните разговори и
за кого тоа е правено, основната зада
ча за која беа и создадени, нема ниту
абер. Најверојатно, никогаш нема ни
ту да има. Особено поради логичниот
петок, 17 јуни 2016 година
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АНДОНОВ:
СДСМ ПРЕКУ СЈО
СО ЛАЖНИ АФЕРИ
АТАКУВА НА ГРУЕВСКИ,
ПОИНАКУ НЕ МОЖЕ И
НЕ ЗНАЕ
Според универзитетскиот професор
Оливер Андонов, ова е единствен
начин на кој СДСМ преку СЈО како
инструмент атакува директно врз
Никола Груевски како исклучителна
и маркантна политичка фигура во
Македонија и како човек кој е чесен
и човек кој секогаш ги исполнува
ветувањата дадени пред граѓаните.

АНДОНОВ: На никој друг начин
СДСМ не може да го урне неговиот
кредибилитет, нешто што на никој
друг начин и не може да се случи,
освен со измислување афери со кои
би му наштетиле на неговиот углед
и со тоа би му го урнале рејтин
гот бидејќи Груевски е и целта на
СДСМ. Тие се свесни дека доколку
тој не е на чело на ВМРО-ДПМНЕ,
конечно, би имале шанса да му се
доближат на ВМРО-ДПМНЕ.
Затоа СЈО и настапува на тој на
чин, со крајна цел Груевски да се
повлече од функцијата и да пре
дизвика внатрешни поместувања
во противничката партија, со кои
ВМРО-ДПМНЕ не би била целосно
подготвена да оди на избори и тие
би добиле шанса. Секако дека Гру
евски не е единствената цел, тука се
повеќе личности од раководството
на ВМРО-ДПМНЕ за да се направи
што поголем смут во партијата.

одговор на прашањето кое е основен и јасен
двигател во нивната работа, освен моти
вацискиот аспект на „солените“ плати, се
разбира, а кое гласи: Што би добил СДСМ од
тоа? Институција во која секретарката на
Јанева зема една третина поголема плата
од републичкиот обвинител?! Фер, па таа,
сепак, е „специјална“ секретарка.

СДСМ, партијата со непресушни специјал
ни потреби, исто така, исчезна од радарот.
Да не беше импичментот наречен желба,
опозициска утопија осудена на неуспех од
самиот почеток, иницијатива која ја одбе
лежаа говорите на Десковска и на Шилегов,
од опозицијата немаше ни да има абер во
изминатите 20 денови. Заев гаѓаше со бо
ја во друштво на Шекеринска, па и него
го снема. А, зошто и би се појавувале кога
имаат кој да им ја врши работата? За нив,
секогаш е тука СЈО.
Со папочната поврзаност, која се гледа во
секој потег и чекор, СДСМ ја откри и ге
незата на противуставната институција
и нејзиното вистинско име. Поведени од
исконската желба, генетската грешка која
од зачетокот на партијата македонски
те граѓани ги дели на поинакви, елита,
т.е. социјалдемократи и стока, немиени и
вмровци, синокрвните мораа да создадат
и своја сопствена институција. Феникс
кој требаше да ги воскресне од пепелта,
која поради прокиснувањето на „чадо
рот“ стана кал. Оттаму и инсистирањето
на кратенката во преговорите. Видливо
од авион, но СЈО не е специјално, туку,
очигледно, Социјалдемократско јавно
обвинителство. Институција скроен
 а за
малициозните потреби на предодредените
за владеење, делење правда, ум, позиции
и работни места, кои повеќе ги одземаа
отколку делеа, па се најдоа во минус со
цели рекордни 38-39 проценти неврабо
теност, која сега падна на рекордно ниски
24,5 проценти. И сето тоа во услови на
рекордно ниска политичка култура, ге
нерирана криза и местенки.

„Шарената револуција“, како што
беше килава и шашава си оди, а,
очигледно, останува Катица Јане
ва да ја одработи својата задача
за која СЈО е и добро платено.
Гледаме луѓе кои отплаќаат стари
долгови. Она што го прави Јанева,
не успеа да го направи ниту Заев.
Затоа Катица е и на сцена. И да не
го заборавиме чадорот, кој мора да
функционира по секоја цена, тоа е
целта. Затоа ќе сега и перфидни,
лични сугестии до Груевски да не
се кандидира на избори и слично,
што е директно и недозволиво ме
шање не само во државните, туку и
во партиските работи.
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ДОДОВСКА: ОВОЈ ИЗМИСЛЕН
ИНСТИТУТ НЕМА УСТАВНА ПОДЛОГА

ДЕВЕТ МЕСЕЦИ БАБИНИ ИЛИ
КАТИНИ ДЕВЕТИНИ?

ЈАНЕВА МУ ИЗРЕЧЕ МЕРКИ
НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ НА ЗАЕВ?!

СЈО постои веќе цели 9 месеци. Над 270 дена
оваа квазиинституција ветува обвиненија
и докази и исто толку време од нивните ве
тувања нема ништо. На полугодието од по
стоењ
 ето, Катица Јанева гордо најави дека
каде и да е ќе никне и првото обвинение. По
повеќе од три месеци од кажаното на 15 март
2016 година, СЈО и натаму калкулира само
со индиции, манипулации, кршејќи ги сите
правила и закони. Правна институција која
не ја почитува пресумпцијата на невиност,
чиишто обвинители заработија дваес етина
кривични пријави за тортура и притисок и
кои се познати по неверојатните плати од
2.500 до 3.000 евра, а според законот можеле
да стигнат до максимум од 85.050 денари и
тоа за Катица, а за другите „плафон“ би била
сумата од 57.000 денари. Како и да е, Јанева
официјално зема 184.500 денари, а обвини
телите се движат во границата меѓу 120.000
до 153.000 денари, според извори лично од
СЈО. Платите на нивните советници од СДСМ
се кријат, се знае само дека мораат да бидат
роднини, како што е случајот со тетинот и
внук, Шкариќ и Калајџиев, или висока функ
ција во партијата како Грчев, бизарни факти
кои сведочат за папочната поврзаност и усло
веност во постоењето на партијата.

Давеникот се фаќа за сламка, а македонскиот поли
тички давеник за СЈО-амка. Партиската беатифика
ција на Катица е спроведена од самиот почеток и
првиот случај „Титаник“, нејсе што тој потона со нив
како и оригиналниот крстосувач, а потоа следуваа
„ТНТ“, „Тврдина“, „Транспортер“. За да ја прогласат за
светица, пак, треба да го направи чудото и да подиг
не обвинение против некого, макар и неосновано.
Најпосакувано им е тоа да е Никола Груевски, се
разбира. Сите случаи се на буквата „т“, сите со сен
зационалистички, холивудски имиња кои алудираат
и им наметнуваат вина на осомничените и сите без
трунка почитување на пресумпцијата на невиност
од СЈО. Премногу „т“, а премалку „д“ и „о“ - докази и
обвиненија. Според правните експерти и адвокатите,
сѐ е ветер и магла, базиран на пусти индиции и желба.

И по девет месеци, СЈО не успеа да пронајде
докази за каков и да е криминал, а барањата за
притвор и мерки за претпазливост ги темели
само на индициите од добиените прислушу
вани разговори од Заев. Прашањето што се им
предал Заев останува отворено, но главниот
проблем е што и по толку време „специјалци
те“ на Јанева немаат основа за никакво обви
нение. И покрај сите притисоци од „чадорот“
кој не пропушта можност да ги посети, спомне
и заштити, а од друга страна се и СДСМ, Заев
и останатите. И покрај сѐ, СЈО нема никакви
резултати? Факт кој доволно говори за тоа
колку се силни аргументите на Јанева во сите
досега отворени случаи. Но, дали помпезните
најави и дрската девалвација на обвинетите
не беа и целта на постоењето на СЈО?

Новите акции на СЈО го тргнаа од јавноста и Заев, кој
последен пат е виден како непрецизно гаѓа со боја по
Министерството за правда. Во меѓувреме даде едно
скришно, пишано интервју за српска „Бета“, во кое
ја обвини Македонија за провокации кон Грција и
побара решение за името?! Тоа произведе неколку
шеги за отсуството. Првата шега вели дека СЈО му
одредило мерки на претпазливост на социјалдемо
кратскиот лидер, за промена со „добри“ докази кои
ги прифатил судот, мерки кои треба да го заштитат
и според кои тој не смее да се појавува во јавноста
и да дава изјави за медиумите за да не ги издаде
нивните чекори, курцшлус кој се случи минатиот
пат на 4 февруари во Капиштец. Тогаш Заев ги нај
ави потезите на Јанева, а таа без поговор ги изврши.
Поуч
 ени од минатото, „чадорот“ ги притиснал стра
тезите и јуришниците на СДСМ и им изнудиле мерка
на претпазливост „да не смее да говори на темата
СЈО во јавност и пошироко!“ Неофицијално, тој е во
партиски притвор.

Втората шега е уште пологична. Според неа, кога ли
дерот на СДСМ, по едно од своите чести минувања пеш
во Грција, во Егејот уловил златна рипка, тој посакал:
„Прво – да ми го поживееш и подзакрпиш чадорот!
Второ, БЦ пак да стане претседател за да ме аболира
за „Пуч“ и за „Поткуп“, како за „Глобал!“ И трето, Јанева
конечно да подигне какво и да е обвинение за барем
еден случај, аман!“

Повеќе од две децении македон
ската држава помина неколку пре
мрежја кои сериозно се закануваа
да ја уништат однатре и онака кре
вката општествено-политичка и еко
номска стабилност во Република
Македонија, вели доц. д-р Иванка
Додовска од Правниот факултет
во Скопје, која смета дека тоа што
денес сѐ уште опстојува унитарниот
карактер на државата е само бла
годарение на мудроста на маке
донските граѓани, кои многу пати
досега покажаа дека успеваa да ги
контролираат политичките елити и
умееја да ги постават црвените ли
нии преку кои не беше дозволено
да се преминува.

ДОДОВСКА: Тргнувајќи од тој
неоспорен факт, не е чудно што
десет години на власт е токму
ВМРО-ДПМНЕ, чиешто раководс
тво мудро ги процени грешките на
претходните владејачки гарнитури
и не отстапи од принципите и ста
вовите на мнозинството од маке
донските граѓани. Она што во оваа
слика претставува преседан, а за
што сум коментирала повеќепати
во изминатава една и пол година
е секако апсурдноста на развојот
на случувањата кои ја создадоа
политичката криза во Република
Македонија и сериозно го загрози
ја политичкиот поредок во земјата.
Како резултат на тоа, во нашата
држава се создаде не само обид
за уривање на легитимно избраната
власт, туку и по пат на селекција,
злоупотребувајќи го јавниот етер,
се создаде погрешна перцепција
за владејачката гарнитура, која
опозицијата ја изведе пред јавни
от општествен линч, во кој ниеден
од „осудените“ не доби можност
да ја брани својата невиност или
инволвираност во некое од лифе
руваните дејствија, а за кои рако
водството на опозицијата оцени
дека се спорни, интригантни или,
можеби, и скандалозни, па отта
му и полезни во нивната акција за
нелегално преземање на власта.
Во оваа насока, пред да го ко
ментирам однесувањето и транс
парентноста на квазиинститутот
наречен Специјално јавно обви
нителство, сакам да потенцирам
уште една мошне битна, цврсто
поврзана компонента. Имено, се
кој полнолетен граѓанин на Ре
публика Македонија, со положена
матура и завршено средно образо
вание, знае дека овој „измислен“
институт нема уставна подлога.
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Од тие при
чини, секој
дополните
лен комен
тар или анализа на овој од небо
изникнат параинститут е излишен
и недостоен за одговор бидејќи
за мнозинството граѓани на Ре
публика Македонија државниот
поредок се заснова на Уставот,
во кој нашите уставотворци не ја
вградиле можноста за создавање
то параинституции во државата.
Оттаму, што и да претставува ова
Специјално јавно обвинителство,
предводено од, па сега ќе мора да
се согласите, исклучително слаба
та по капацитет, а и лингвистички
непоткована поранешна судијка
Јанева и нејзиниот тим, кој ценам
повторно ќе треба да се согласите
е составен од деца, внуци, па и по
некоја идна снаа, нема ниту кре
дибилитет ниту, пак, надлежност
да отвора прашања и да го проб
лематизира целокупниот процес
поврзан со политичката криза во
Република Македонија.
Единствената сламка на која по
чива СЈО е политичкиот договор
меѓу четирите политички партии,
а неговиот единствен аргумент
е откривањето на прашањето во
врска со прислушувањето на ма
кедонските граѓани. Првиот аргу
мент е речиси истрошен бидејќи
сите релевантни анкети говорат во
прилог на довербата од мнозинс
твото од граѓаните за ВМРО-ДПМНЕ, а вториот е комплетно утнат
бидејќи досега не видовме дека
тимот на Јанева има мрднато од
мртва точка во поглед на ова пра
шање. Што се однесува до „Шаре
ната револуција“, како историчар
можам слободно да кажам дека
истата е исто толку квази, како и
самото СЈО, а доколу некој сака
да ме демантира, го поканувам да
ги погледне историјатите на сите
револуции во историјата и докол
ку најде револуција која траела
повеќе од еден месец, слободно
нека ме демантира.
Искрено, цврсто сум убедена дека
селективната правда е поголема
неправда и верувам дека конечно
и Уставниот суд, како најповикан
по ова прашање, ќе се изјасни и
ќе ја расчисти оваа непримерна
ситуација, која не им оди во полза
ниту на политичките елити, а ни
ту, пак, на македонските граѓани,
кои, сепак, се најважни во оваа
ситуација.
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Кризата има решение

Со нов договор за да
преживее Пржино
Само договорот да не умре, сè друго
не е важно, иако Пржино повеќе ја
заплетка, отколку што ја отплетка кри
зата. Странците ја поставуваат масата
за партиите, за сите пораки и средби
од странство да имаат заклучок по
двегодишното беспредметно улича
рење во Македонија. Граѓаните, пак,
една година по Договорот, од лидери
те очекуваат лидерство
Пишува | Наум Стоилковски
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актуелно

Т

оа што сите странци прво се фа
ќаат за Договорот од Пржино не е
за изненадување. И нема врска со
тоа што Договорот не само што не е со
вршен, туку и комплетно ја дозаплетка
кризата, измисли триста чуда и опити
како би требало да функционира др
жавата, вметна нови институции, ја
зачини владата, „доброволно“ го пов
лече премиерот, двапати ги одложи
изборите и создаде клима во која никој
нема доверба во никого и во ништо.

Договорот од Пржино го подели оп
штеството до неговата основна кле
тка - семејството. Звучи претерано?
И да се изостави политикантството
на Ермира Мехмети како учесник
во власта и нејзиниот шарен брат
на улиците, што правиме со таткото
што фрла бои „да падне ВМРО“ доде
ка синот игра фудбал со Груевски,
Тодоров, Мисајловски?

„Пржино не сме пасти“ всушност само
поради тоа што е договор направен на
територија на ЕУ и со Брисел и со Ва
шингтон како негова гаранција! Дали
и колку тој ќе претрпи измени - исто
како што немаше, па имаше технич
ки клаузули за составот на владата
- колку и да е тој закопан и затрупан со
земја по тектонските потреси со двата
пропаднати изборни датума - 24 април
и 5 јуни, колку и да ја разорува земјата
и нејзиниот комплетен уставен систем
- има/нема Собрание или има/нема
аболиција, за странците е небитно.
Тие измислиле решение и тоа мора да
е функцион
 ално. Нефункционални се
партиите, државата, граѓаните.
Перчењето на „ша
рените“ и на Заев
како потписник на
договорот со нови
услови, додека Гру
евски сè уште чека
да поминат избори
те (со право, па нема

да прави седни - стани од кабинетот
како што ќе му текне на Заев), е речиси
само уште еден од низата глупирања.
Кога Пржино е алфа и омега во реше
нието, а протестите се претворија во
локален „Баскерфест“, нормално е како
прв чекор на странците да биде насто
јување за лидерска средба и барање
договор за нов датум за избори. Нор
мално, во духот на Пржино.

Но, од евентуалната средба не би
требало да се излезе само со кон
кретен датум за избори, зад кој си
те гаранции дека би се одржале би
биле, просто, смешни, ниту, пак, со
уверување за верба во избирачкиот
список, или во составот на Државна
та изборна комисија, така како што
налага Пржино. Овој пат, народот оче
кува дека нормалната состојба што
ја перцепира на улиците, испразнети
што од летувањата, што од следењето
на Европското првенство во фудбал,
ќе се преточат и во заедничките збо
рови искажани од сите поединечно.
Едноставно, се очекува да се „прогла
си“ крај на употребата на терминот
криза и гласен почеток на градењето
доверба. Сè друго би се доживеало са
мо како ново притискање на копчето
пауза на далечинското во рацете на
неколкумина амбасадори.

Но, како да се врати, или поточно да
се реизгради доверба, доколку, по
вторно, меѓу себе не се почитуваат
партиите, а институциите јавно се
делат на „наши и ваши“? Како да се
врати довербата меѓу граѓаните, или
во исправноста на одлуките на ин
ституциите, ако на таа евентуална
нова средба не се отиде со конкретни
лидерски ставови и со одговори што
ги очекува македонското општество?
На пример, дали од новиот договор
за „реафирмација на договореното
од Пржино“ ќе стои и насока како

да дејствува Специјалното јавно об
винителство, кое, де факто, не го по
читува ниту судот, ниту советот на
обвинители, ниту Собранието? Ќе
стои ли во договорот за реанимаци
ја/ реафирмација на Пржино дека СЈО
ќе му одговори на Судот дали завр
шија сите обврски на Катица Јанева
околу свадбата и кога ќе продолжи
со процесот наречен „Пуч“? Дали сите
партии, доколку навистина им е до
Македонија, ќе им посочат на амба
садорите, кои прават листи со имиња
по судовите, дека во последните 10
(и со букви- десет) години ниеден
од 650 избрани судии во еден ден по
мера на СДСМ, не останал без работа?
Дали реанимацијата на договорот
како последица ќе ги спакува куфе
рите на разноразните белосветски
поранешни дипломати без ангаж
ман, хонорарните странски молери
низ Скопје како Фуере, Филипини и
Ванхауте, освен ако не сакаат како
странски инвеститори да отворат
некаков Дом за стари лица, сервис
за велосипеди или, пак, стацион
 ар
за мачки? Дали партиите, сите до ед
на, ќе предочат дека не може да се
премолчи дека додека трае рашету
вањето на оваа тројка по бојосаните
улици, во никој случај не може, а да
не се земе предвид како заземање
страна во кризата од земјите чиишто
актуелните амбасадори, наводно, не
утрално се залагаат таа да се реши?
Дали сите македонскилидери се под
готвени да побараат од странските
донатори да си ги огра
ничат влијанијата во
креирање на кризата и
во градењето недовер
ба? Ако веќе е јасно де
ка принципот „морков
и стап“ во Македонија
беше премногу проѕи
рен и не наиде на одо
брување во пошироката

јавност, освен кај тие што имаа дире
ктен финансиски бенефит, тогаш и
залагањето за кое шпекулираат – по
вторно - финансираните медиуми од
истите фондации, за влез на невлади
ни претставници финансираните од
странство во евентуална нова власт,
треба да бидат едногласно отфрлени
од лидерите.

Тезите, пак, дека невладините организации не би имале одговорност како
министри бидејќи „не биле избрани
од народот“,се смешни бидејќи ниту
СДСМ нема доволна доверба за да биде
во власта, па, сепак, со Пржино стран
ците на сила привремено го вдомија
на адреса на Илинденска. Ситни ме
стенки за „стручњаците“ како Оливер
Спасовски, на пример, во МВР легално
да ги вработи своите соборци, само за
на советничкото место на Едмонд Аде
ми да седне Замир Мехмети, а истото
да се случи и во другите министерства
што не се опфатени со Договорот од
Пржино, не би требало да се на маса,
ако се сака искрен приод во кој и гра
ѓаните ќе веруваат во договорот.
Целото македонското општество од
евентуална лидерска средба со дип
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ломатите, кои го гарантираат дого
ворот, очекува објаснување како тоа
сиот систем во кој сега странците пре
распределуваат луѓе, досега добивал
преодни оценки во еврокомисијата
и во НАТО без „слобода и демократи
ја“? Како во најскора иднина земјата,
системот, Македонија, би добила но
ва „преодна оценка“, ако тие, амбаса
дорите треба да избираат министри,
комисии, регулаторни тела, судии, или
од свое видување да оценуваат дали
треба или не да има избори, аболиции,
распуштање на парламентот, па и кој
смее да протестира, а кој не, кој смее
да навредува, а кој не, па и кој смее да
има список за отстрел по доаѓањето на
„слободата и демократијата“?

Од таа евентуална средба македонски
те лидери би требало да излезат и со
конкретен лидерски став - дека граѓа
ните на Македонија, држава со толку
препораки за почнување преговори за
полноправно членство во ЕУ, држава
со толку години практично рамно
правно дејствување со НАТО, држава
што ги почитува правилата за визна
либерализација (па дури и на штета
на некои свои сограѓани), држава што
решително застана пред бегалскиот
www.republika.mk

бран откако безбедносниот систем
на Унијата се распука по шевовите,
држава, чиишто граѓани, на крајот на
краиштата, до вчера во евроатлант
ските институции гледаа извор на
сталоженост, а сега извор на нивните
секојдневни незгоди, дека токму тие
граѓани очекуваат од нив, лидерите
во државата, да покажат цврст став
кон Брисел и кон Вашингтон, дека се
достојни да бидат лидери.

Една година по Пржино, македонско
то општество заслужува лидери што
на евентуална заедничка средба со
амбасадорите, кои го гарантираат до
говорот, точно ќе прецизираат во кој
дел е потребна евентуална помош од
странските дипломати, а во кој ќе се
реагира како на надворешно мешање
во внатрешни прашања во државата.
Само со таков приод ќе се врати довер
бата во македонското општество, па и
во евроатланската иднина на држава
та. Тие што нема да застанат зад ова
барање на македонското општество
и кои ќе продолжат да се кријат зад
меѓународните претставници, не ни
заслужуваат да бидат лидери во не
зависна, суверена, демократска, Ре
публика Македонија. �
петок, 17 јуни 2016 година
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Лажен оптимизам во Егејска Македонија

Македонските топоними
и грчкиот национализам
Деновиве обичниот читател
читајќи ги извештаите за проме
ната на имињата на населените
места во Егејска Македонија,
каде што доминантно населе
ние е македонско или, пак, каде
што има поголем број Македон
ци, можеше да помисли дека
во Грција се случува тектонска
промена во односот кон маке
донската нација или кон на
шинците што живеат таму. Тоа,
едноставно, не е точно
Пишува | Горан Момироски

П

ромената на имињата на не
колку табли во егејскиот дел
на Македонија не треба да да
ва лажна надеж дека работите што се
таложат со децении можат да бидат
променети брзо. Додавањето маке
донски топоними во ноќните или во
вечерните часови во неколку села
населени со грчки граѓани со сил
но македонско национ
 ално чувство
не смее да се доживее како некаква
голема промена во Грција. Таблите
со македонски топоними, и покрај
тоа што говорат за намалување на
стравот кај нашинците, се само мал
дел од корпусот проблеми со кои се
соочуваат Македонците во Грција.

За голема победа може да се толкува
фактот што македонските топоними
не се избришани или тргнати само
неколку часа по нивното поставување
во селата Неред, Баница, Овчарани и
други во леринскиот и во воденски
от крај, но тоа не смее да се доживее
како пресвртна точка во крајноте

шката ситуација во која се наоѓ аат
Македонците во Грција. Тоа што дел
од топонимите остануваат по неколку
денови или недели неоштетени гово
ри за храброста на некои Македонци
да ги постават спротивно на законот,
но уште повеќе говори за фактот де
ка и Македонците што со децении
соработуваат со грчките власти на
штета на својата етничка група веќе
немаат храброст да ги тргаат топо
нимите во обид да се докажат пред
своите наредбодавци. А, уште повеќе
зборува за внимателноста на грчки
те институции да реагираат со сила
на ваквите појави, кои се смешни за
членка на ЕУ која гарантира употре
ба на јазиците на малцинските групи
вклучително и користење на нивните
топоними во јавна комуникација. За
чекор напред може да се смета тоа
што грчката држава, која сѐ уште на
патоказите од Солун кон Скопје како
дестинација го користи Скопје за да ја
означи државата Македонија, дури не
се користи ни ФИРОМ, е внимателна
во сузбивање на овие појави.

Причините може да се повеќе. Пред
сѐ, анализите на грчките служби во
последниве неколку години забеле
жуваат раздвиженост меѓу месното
население во делови од Егејска Ма
кедонија во правец на охрабрување
да се зборува отворено за постоењето
македонска национална свест, а не
помалку е важно и тоа што во речиси
сите села со македонско население
повеќе од 15 години редовно се ор
ганизираат таканаречени „панаѓири“
на кои се пеат македонски песни кои
обичните Грци не можат да ги разбе
рат иако грчката влада официјално
тврди дека македонскиот јазик во
Грција е дијалект на грчкиот.

За Лерин наместо Флорина се одело в затвор

Во периодот од крајот на Втората светска војна до 1926 година во северниот дел на
Грција биле променети околу 820 имиња на села и градови со македонски топони
ми. Грчката држава предвидувала строги парични казни, па дури и затвор за луѓето
што и во официјална комуникација со властите, но и во неформална комуникација
ги користеле старите називи на селата и на градовите што имале словенски корен.
Сите документи за какви било административни барања биле отфрлани доколку во
нив наместо Флорина било наведено Лерин или наместо Воден - Едеса. Стотици
Македонци добиле високи парични казни за употреба на македонските топоними,
а биле забранети и песните во кои се користеле македонските називи.
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Менувањето или додавањето на маке
донските топоними во Грција, сепак, е
далеку од какво било официјализирање.
Она што може да се очекува во наредни
от период како контрачекор од грчката
држава е поднесување кривични пријави
за тие што ги поставиле топонимите или,
пак, за локалните власти што не ги от
страниле. Во моментов хаотичната грчка
држава соочена со сериозна криза, која
за разлика од македонската има финан
сиски карактер, нема долго време да ги
толерира овие, сепак, бенигни појави.
Во отсуство на сериозна поддршка на
матичната држава на Македонците во
Грција, која во 1995 година со промена на
членот во Уставот со кој се предвидуваше
откажување од грижата за нашинците
во соседните држави, тие немаат голем
арсенал во борбата против законите и
институциите кои систематски го уни
штуваат македонското национално ткиво
во Грција. Македонија, за жал, не успеа
во последните осум години да ја иско
ристи кризата во Грција и директно да
помогне во зајакнување на македонско
то национално чувство во Грција. Ако за
политиката е разбирливо што поради
спорот за името и притисокот од ЕУ и од
НАТО не можеше да реагира со директни
акции за поддршка на нашинците, тогаш
е неразбирливо зошто невладините орга
низации и македонската дијаспора, која
е најактивна на овој план, не успеаја да
направат поголем чекор напред. Да не
заборавиме и на улогата на македонски
те активисти во Грција кои, исто така, не
успеаја да се консолидираат за да дојдат
во ситуација да бараат македонски јазик
во училиштата, повеќе советници во ло
калните совети и, можеби, пратеник во
грчкото национално собрание. Затоа то
понимите можат да бидат добар сигнал,
но не и причина за радост во земјата во
која сѐ уште да се биде Македонец разли
чен од „грчките Македонци“, кои според
Атина ги има 2,5 милиони, е причина за
шиканирање и малтретирање од грчка
та држава и од грчките екстремисти без
разлика од која партија доаѓаат.
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Рекоа, не порекоа
Тони
Трајковски
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Личност на неделата

|

Пелин-жена
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Личност на неделата

|

Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски
Каков било пад на невра
ботеноста во услови на
ваква политичка криза е
добра вест, а камоли пад
од 2,8 отсто за една година
имајќи обѕир дека во таа една година перманентно,
постојано, сме во ситуација на политичка криза пре
дизвикана од нашите политички опоненти и како
инструмент на нивна борба за доаѓање на власт, не
како инструмент за движење на земјата напред, туку
како инструмент како да издејствуваат нивно доаѓање
на власт. Успеавме со многу напори, со давање голема
поддршка на домашната економија, но и силен импулс
и поттик на странските инвеститори да дојдат во Маке
донија, успеваме да имаме континуирано намалување
на невработеноста. Во некој квартал таа е поголема, во
некој е помала, но постојано е во намалување.

Без ниту еден доказ, чис
то политичко обвинува
ње и конструкција од која
секој правник би се засра
мил. Катица Јанева ги со
кри сите факти и аргументи и отворено застана на
ставот дека некои дивоградби мора да се третираат
поинаку од останатите. Селективност спроведена
по налог на Зоран Заев. И покрај сите докази кои
беа доставени од наша страна до СЈО, Катица Јанева,
сепак, излезе на прес-конференција и одлучи да ни
го наруши угледот на мене и на моите колеги преку
пласирање лаги и клевети.

Горазд
Росоклија
Секој што поддржува на
силство, или е недоволно
паметен да сфати кон што
води тоа или е психопат
кој наоѓ а задоволство во
страдањето на другиот и во деструкцијата. Дали вие
се дистанциравте од насилството? Што мислите, што
ќе се случи кога другите ќе одговорат со иста мера?
До кога ќе можат да бидат контролирани? Насилство
раѓа насилство, зар не го видовме тоа во Југослави
ја? Деструкција води кон деструкција и како краен
резултат редефинирање на Македонија како држава.

Стевчо
Јакимовски
Како е можно да се бара
притвор за градоначал
никот на Битола, Влади
мир Талевски, а не се бара
притвор за градоначал
никот на Струмица, Зоран Заев. Градоначалникот
на Битола е обвинет врз основа на муабети, „рек
ла-казала“, за превоз којшто не го вршел тој, ниту
броел деца, ниту, пак, примал фактури, туку само го
вршел плаќањето. За разлика од господинот Зоран
Заев, којшто е обезбеден со посебни истражни мерки
и со закон утврдени каде што тој бара 200.000 евра
поткуп, каде што господинот Заев ја објаснува целата
технологија на земање мито, каде што ги наведува
лицата од фирмите кои претходно дале мито и каде
што дури и го наведува крајниот корисник, односно
благајната каде што треба да се испорачаат парите,
а тоа е менувачницата на неговиот брат Вице.
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И

ма неистомисленици,
има опозиција, има
борци за ова или за тоа,
за чудни некои слободи, за
сечии интереси, има такви
што се опасни, неуки и вооружени и од нив вардете
се. Но има уште поопасни,
учени, богати и купени,
такви се поганите. Глувци
погани, со крволочни очи,
со суви усти и со страшни
заби. И почурук од тоа. Такви
некои глувчешки морници
ми поминуваат кога ќе ѝ го
видам името во утринските
наслови. Почесто е само презимето или нагалено „Најче
наша“. Цела една револуција
под здолништето на една
толку мала женичка. Нели,
во духот на галовното.
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Толку многу гнев, омраза,
лошотилак и поганштина во
една толку мала женичка за
почеток на секој голем ден.
И тоа со години. Зашто таа
не е првпат на овие страници. Сигурно нема да биде
ниту последен иако никогаш не е добредојдена. Единствено нешто што постојано
се враќа во овие шеесетина
реда е поганиот арсенал, истите зборови, истите навреди, истиот тој народ глупав,
поглупав, најглупав, истиот
тој Груевски кецарош, иако
годинава сите се кецароши,
истите повици на насилство.
Откако е со мегафонот по
улиците, а така е со години,
Најче погано мајче повикува
на насилство, на радикализирање, на непослушност. И
не само што повикува, така
и се однесува.
Последниве е видно потресена од измените Законот
за спречување и за заштита од дискриминација. На
„Фејсбук“ напиша:

„Според најновите измени
на Законот за спречување
и за заштита од дискриминација, доколку повикуваш и поттикнуваш на
дискриминација ќе бидеш
казнет со 70-110 евра.
Доколку се опијаниш и го
нарушуваш јавниот ред и
мир ќе бидеш казнет со
100-400 евра.
Ако пееш по 23 часот ќе
бидеш казнет со 200-500
евра.
Ако го опцуеш Ѓорѓе 600800 евра.
Ете тоа ти е убавата држава
во која живееме.
Тоа се случува кога 10 години на власт ти се наоѓаат кецароши. Треба да си
многу глупав да дозволиш
10 години та ти седат на
грбача. И јас се чувствувам многу, многу глупаво,
да ви кажам право“.

Иако нема ништо спорно во
измените на законот, Најче
погано женче ете се чувствува многу, многу глупаво.

Да ви кажам право, и треба. Десет години да живееш
под кецарошки режим и да
ти биде дозволено да правиш што сакаш, да речеш
што сакаш, да плукаш по
сопствениот народ, да поганиш, да шириш пелин, да
повикуваш на насилство,
да поддржуваш насилство,
да се однесуваш насилно –
и ништо да не промениш,
да не го завртиш народот,
нели глупав, овци, зад
својата грбача, па да го поведеш во подобра иднина,
треба да ти е глупаво.
Десет години да не го опаметиш глупавиот народ
– можеби не е народот
глупавиот, туку кај тебе
нешто е гнило, глупаво и погрешно: приодот, погледот,
сфаќањето, поганштината...
Што викаш, а? � (Р.Р.)

Тука сум во Македонија
за да ја изразам почитта
и личното признание за
начинот на кој македон
скиот народ се справи
со емигрантската криза, притоа бранејќи ја не само
својата туку и границата на Европа. Нашиот став е
дека Република Македонија покажа далеку поголема
одважност од некои од државите-членки на ЕУ и на
НАТО и оттаму сакам да ја изразам потполната под
дршка на Република Македонија за нејзина целосна
евроатлантска интеграција.

Александар
Николоски
Она со кое не можеме да се
согласиме е комплетната
партизација на СЈО. И Ма
кедонија и главниот град
се мали. Преку двајца луѓе
се знаете со секого. Оние информации кои стигнуваат
до нас велат дека вработените во СЈО, главната обвини
телка и нејзините помошници, не само што водат чиста
партиска агенда, не само што имаат редовни средби
со највисоки претставници на СДСМ, вклучувајќи го
и претседателот на партијата Зоран Заев, туку веќе
својот гнев и омраза што ги имаат кон ВМРО-ДПМНЕ
не се обидуваат да ги скријат ни во приватни разго
вори со свои блиски, пријатели, познаници.
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Економските реформи посилни од политичкатакриза

Македонија
со историски
најниска
невработеност
од 24,5%
Банкарите од Вашингтон ги зголемија прогнозите за земјава
за 0,3 отсто во однос на јануарските очекувања, на 3,7 отсто
пораст на БДП во 2016 година, со што нашата земја ќе има една
од најголемите стапки на пораст во регионот. Очекувањата
за повисок пораст одат рака под рака со намалување на
невработеноста, а статистиката пресметала дека стапката на
невработеност во првиот квартал од 2016 година изнесувала
24,5 отсто, што претставува историски најниска стапка досега
Пишува | Александрија Стевковска

П

олитичката криза во
земјава го зема својот данок во економијата преку
најави за преиспитување на
инвеститорите за вложување,
преку откажување нарачки, одложување на плановите. Сепак
и во вакви отежнати услови на
опстојување, очигледно економијата е доволно жилава да
опстане и да испорача пораст
поголем од очекуваното. Барем
така прогнозира Светска банка. Според оваа институција,
Македонија ќе има пораст поголем од првично планираниот,
односно банкарите од Вашингтон ги зголемија прогнозите за
земјава за 0,3 отсто во однос на
јануарските очекувања, на 3,7
отсто пораст на БДП во 2016
година, со што нашата земја ќе
има една од најголемите стапки на пораст во регионот. Според очекувањата, економскиот
пораст во следните две години
треба да се зголеми на четири
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проценти, што сугерира дека
македонската економија, и
покрај политичката криза, е
во стабилна состојба, со добро
поставена политика, а тоа кај
граѓаните влева надеж и реални очекувања за нови работни
места и за повисок стандард.
Очекувањата за повисок пораст одат рака под рака со намалување на невработеноста, а
статистиката пресметала дека
стапката на невработеност во
првиот квартал од 2016 година изнесувала 24,5 отсто,
што претставува историски
најниска стапка досега.Очекувањата се големи, останува
да бидат исполнети. Тоа може
да се постигне со добро поставената владина политика за
стимулирање на економијата
и со завршување на политичката криза.
Ова е резултат на економската политика и на рефор�
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мите што ги спроведува
Владата на Македонија. Сите
индикатори и меѓународни
институции укажуваат дека
тие се правилно поставени и
дека даваат ефекти. Очекуваме и понатаму, барем во овој
дел на светот, да останеме
лидери според економскиот
пораст. Јас се надевам дека со
завршување на политичката
криза и со организирање на
следните избори ќе се врати уште поголем спокој кај
граѓаните и кај инвеститорите и ќе продолжиме со таа
стапка што ја имавме пред
кризата, што ќе значи подобар живот за сите граѓани
и компании во Македонија
– оценува вицепремиерот Владимир Пешевски.
Според домашните стопанственици, Светска банка ги
кренала прогнозите за пораст
бидејќи го препознала потенцијалот на македонската економија, при што веруваат дека
ќе ги исполнат проекциите.
Динамиката во инфраструк
турата се одвива во согласност
со планираното, очекуваме да
продолжат капиталните инвестиции бидејќи тие активираат повеќе сектори, особено
градежништвото, сектор што
како мултипликатор повлекува и други сектори што
ќе придонесат за пораст на
економијата – сметаат бизнисмените.
�

Народната банка констатираше
дека економските фундаменти
се здрави, без присуство на поголема нерамнотежа во економијата. Според НБРМ, сите
досегашни макроекономски показатели упатуваат на солиден

економски пораст,
што во еден дел е поддржан и од кредитната активност
на банките. НБРМ во повеќе
наврати предупредуваше дека
домашните политички ризици
се одразуваат неповолно врз
економските остварувања, па
оттука се и двете сценарија на
централната банка: основното, кое предвидува економски
пораст од 3,5 отсто (блиску до
прогнозата на Светска банка)
и алтернативното сценарио со
проектирана позитива од 1,6
отсто.
Според ВМРО-ДПМНЕ, потреб
но е да се стави крај на политичката криза, предизвикана од СДСМ, за земјава да се
врати на високите стапки на
пораст, на политиката за привлекување нови инвестиции,
на стабилност за домашните
фирми, за отворање нови работни места.
Економските резултати што
ги постигна Македонија се
меѓу најдобрите во регионот, а тие резултати беа поткопани од опозицијата преку
кризната ситуација. Потребна
ни е стабилност за привлекување странски инвестиции и
за создавање нови работни
места, за инвестирање во училишта, патишта и во болници,
за членство во ЕУ и во НАТО –
вели лидерот на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски.
�

Дека економијата успева да
одолее на ограничувачките фактори говори и фактот
дека невработеноста во првиот квартал од годинава го

достигна
историски
најниското
ниво од 24,5 отсто. Во однос на
претходниот квартал
невработеноста е намалена за 0,1 отсто, додека
во однос на првиот квартал од минатата година има
значителен пад од 2,8 отсто.

Каков било пад на невработеноста во услови на ваква
политичка криза е добра вест, а не, пак,
пад од 2,8 отсто
за една година
имајќи предвид
дека во таа една година перманентно сме во ситуација на политичка криза
предизвикана од нашите политички опоненти, не како
инструмент за движење на
земјата напред туку како инструмент за да издејствуваат
нивно доаѓање на власт. Сите
мерки што беа преземани од
страна на Владата добија и
многу меѓународни признанија, од многу значајни
личности од светот на економијата, меѓународни финансиски институции. Со многу
напори, со давање на голема поддршка на домашната
�
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економија, но и силен импулс
и поттик на странските инвеститори да дојдат во Македонија, успеваме да имаме
континуирано намалување
на невработеноста. Во некој
квартал таа е поголема, во
некој е помала, но постојано
има намалување – објаснува
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски. �
петок, 17 јуни 2016 година
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Бизнисот оваа недела

македонија

свет

Бизнисот оваа недела
ОЕЦД: Инвестициите во еврозоната и понатаму под преткризното ниво
Инвестициите во еврозоната и понатаму се под преткризното ниво, дел поради проблемите во банките, соопшти
Организацијата за економска соработка
и развој (ОЕЦД).

Три милиони евра е штетата
за Македонски железници
од штрајковите во Грција
Претседателот на Стопанската
комора на Македонија, Бранко
Азески и генералниот директор
на Македонски железници транспорт, Никола Костов, испратија
ургентен допис до повеќе грчки
институции, како и до евроамбасадорот во земјава, Аиво Орав, за
нивно соодветно вклучување за
итно разрешување на состојбата
со блокадите во Солунското пристаниште. Како што соопшти извршниот директор на Комората,
Јелисавета Георгиева, од штрајкот
на пристанишните работници во
Солун, но и на железничарите,
штети трпи целото македонско
стопанство.

Засега штетите на МЖ транспорт
од блокадите на пругата Скопје
– Солун, како и од нефункционирањето на Солунското пристаниште се проценуваат на околу
три милиони евра.

Уште две недели рок за
увоз на половни возила
постари од 2005 година
Истекува рокот за увоз на половни патнички автомобили со стандарди Еуро 3.
Од 1 јули ќе можат да се увезуваат автомобили со стандард Еуро 4 и повисоки
од него.. Тоа значи дека веќе нема да
можат од странство да се набавуваат
автомобили постари од 2005 година.

Тие возила ќе бидат со повисоки стандарди, но и со повисока цена. Сепак,
автомобилите од поновата генерација,
кои се вклопуваат во повисоките стандарди, ќе значат и помало загадување
на воздухот. Податоците на Царината
говорат дека само во првите два месеца
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Причините за тоа се, како што оценува
оваа организација, слабата побарувачка, но и одделни финансиски фактори
што ги сопираат инвестициите.

Луфтханза карго“ ќе
отпушта 800 работници

ќе имаат патниците на релација Скопје
- Велес, бидејќи со новиот распоред
на меѓу овие две станици ќе минуваат
вкупно 14 возови во двете насоки.

Секторот за транспорт при Македонски
железници, пушти нови возови на линиите кон Битола, Кичево и кон Кочани.
Место досегашните пет, кон Битола се
обраќаат шест воза, на релација Скопје –
Кичево - Скопје ќе сообраќаат уште два
нови воза, исто како и на релација Скоп
је – Кочани - Скопје. Најголем бенефит

Од сега Скопје и Велес се најповрзани
два града во Македонија. Со ваков вид
комуникација Велес, практично, станува предградие на Скопје со оглед на тоа
што со новите возови реално побргу се
стигнува во центарот на Скопје од таму,
отколку со градски автобус да речеме
од Радишани или Ѓорче Петров. Железничкиот сообраќај кон Табановце, Волково и Гевгелија останува непроменет.
Железничкиот сообраќај ќе се одвива
со комбинација на новите кинески гарнитури и постојниот возен парк на МЖ.

Македонската економија во првиот
квартал од годинава бележи пораст од
два отсто, објави Државниот завод за
статистика. Во првото тримесечје од
2016 година, најголем пораст е забележан во секторите: финансиски дејности
и дејности на осигурување од 13,3 отсто,
стручни, научни и технички дејности,
административни и помошни услужни
дејности од 11,7 отсто и градежништво
од 7,7 отсто. Финалната потрошувачка

на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции што им служат
на домаќинствата, во првото тримесечје
од 2016 година, номинално расте за 3,2
отсто, а нејзиното учество во структурата на домашниот бруто-производ
изнесува 64,3 отсто. Во тој период, извозот на стока и на услуги номинално е
зголемен за 12,6 отсто, а увозот на стока
и на услуги забележи зголемување во
номинален износ од 7,4 отсто.

Порастот на економијата во првиот квартал од два отсто
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„Рајанер“ влегува
во бизнис со евтино
сместување
Нискобуџетната авионска компанија „Рајанер“ најави ширење
на дејноста и влез во туристичката бранша така што ќе понуди
услуги за резервации на евтино
сместување.
Како што порача компанијата, на
клиентите ќе им се нуди голем избор на хотели во рамки на програмата „Рајанер румс“, хостели, вили
за одмор и приватно сместување.

Тргнаа новите возови од Скопје кон Битола, Кичево и кон Кочани

Пониски цени и зголемена
важност на ТИР карнетите
Пониски цени на ТИР карнетите,
зголемена важност од 60 на 75
дена и наскоро повисока гаранција
од 60.000 на 100.000 евра добија македонските транспортери преку понудата на СИЗ Македонија сообраќај
АМЕРИТ и Меѓународната унија за
патен транспорт (ИРУ). Донесената одлука на ИРУ за зголемување
на бенефициите за корисниците на
ТИР карнети што ќе се одвива во
три фази. Во првата се зголемува
важноста на ТИР карнетот од 60
на 75 дена, а со тоа се овозможува
подолг рок на користење на ТИР
карнетите за корисниците, што во
извесна мера им ја намалува финансиската изложеност и ја зголемува
флексибилноста во работењето. Во
втората фаза, која почнува од 10 јуни
годинава, се врши намалување на
цената на ТИР карнетите, и тоа од
9 до 32 проценти, а во третата фаза,
по препорака од меѓународниот ТИР
синџир на гаранции се очекува зголемување на гаранцијата од 60.000
на 100.000 евра по ТИР карнет.

од годинава во земјава биле увезени
4.209 употребувани патнички автомобили, што е речиси двојно повеќе
од увозот во јануари и во февруари минатата година, кога во земјава влегле
2.391 стари автомобили. Оваа година
особено голем увоз на стари патнички
автомобили е регистриран во февруари, и тоа 2.514 возила. Рекордна година по увоз на употребувани патнички
автомобили беше 2010, кога беше
олеснет увозот на стари автомобили
со законски измени и кога во земјава
влегоа над 51 илјада автомобили со
пониски стандарди од Еуро 4.

Многу негативни ефекти од финансиската криза во еврозоната, како што
наведува ОЕЦД, сѐ уште не се решени,
а испливаа и некои нови проблеми, но
Европа, сепак, успеа да оствари „значително закрепнување“ и да излезе од
двојната рецесија.

Економијата на еврозоната веќе три години непрекинато расте, но тој нејзин
пораст, како што наведува ОЕЦД, не е
силен и е поддржан со неконвенционалните мерки на Европската централна
банка, како што се екстремно ниските,
дури и негативни каматни стапки и програмата за квантитативно олабавување.

Логистичкиот оддел на „Дојче луфтханза“ планира да скрати до 800 работни
места во светски рамки за да ги намали
уште трошоците и за да се натпреварува
подобро со своите конкуренти на Блискиот Исток, пишува „Маркет вач“.

„Луфтханза карго“ каде што работат
околу 4.600 лица во глобални рамки,
размислува за намалувањето до 450-500
позиции во Германија и други 250-300
во странство во следните години. Според
портпаролот на единицата, овој чекор ќе

помогне за намалување на трошоците
за 80 милиони евра.

Соопштението доаѓа откако минатата
недела од бизнисот на „Луфтханза“ со
кетеринг информираа дека размислуваат за отпуштање до 2.400 лица во Европа
во следните пет години. И тука целта е
да се помогне на авиокомпанијата во
нејзината борба со нејзините нискотарифни конкуренти и превозниците од
Блискиот Исток. Околу 1.700 од овие работни места ќе бидат само во Германија.

Сопственикот на „Алибаба“
купува лозја во Франција
Кинескиот милијардер Џек Ма, основач
на компанијата за трговија на интернет
„Алибаба“, купи две познати француски
лозја за сума од 12 милиони евра. Џек
Ма ги купи Шато Гери и Шато Перен,
кои датираат од 18 век и се наоѓаат во
срцето на францускиот регион Бордо.
Нивниот сопственик, францускиот ви-

нарски магнат Бернар Магре, ја потврди
продажбата, откако таа информација
се појави во специјалниот британски
магазин „Декантер“.
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„Рајанер“ ги повика сите заинтересирани кои нудат сместување
на достават предлози за да станат
партнери во програмата „Рајанер
румс“, која доаѓа по покренувањето на „Рајанер кар хајр“ во август
минатата година.

Берклис порачува:
Вложувајте во српски
обврзници
Големата мултинационална банка
Берклис ги повика инвеститорите,
место во хрватски, да вложуваат
во српски и во унгарски хартии
од вредност.

Во најновиот извештај банката
нагласува дека политичката криза
во Хрватска има големо влијание
и носи несигурност поради што
им порачува на вложувачите да
бидат внимателни со хрватските
обврзници. Според Берклис, моментните политички превирања
ја нишаат стабилноста, но и опстанокот на хрватската влада и
спроведувањето на реформите
поради што инвеститорите треба
да се вртат кон земји што имаат
постабилна влада.
петок, 17 јуни 2016 година
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СВЕТ

Германија и „Брегзит“

Берлин може да
загуби се

ако Британија ја
напушти ЕУ
Во медиумите се појавија информации
дека Британците побарале од германските и
од другите лидери на ЕУ да останат воздржани по
ова прашање. Пораката била европските лидери
да останат надвор од дебатата, да не даваат
изјави за британските медиуми и да не излегуваат
во јавноста по повод решавање на прашањето
во Велика Британија, така што поддржувачите на
„Брегзит“ нема да можат да се свртат и да кажат:
„Токму тоа ни пречи, тој бескраен патернализам и
наметливост од Берлин и од Брисел“
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ајмоќната жена во светот не се осмелува да
каже. Се разбира дека
Ангела Меркел се надева дека
Велика Британија ќе остане
дел од Европската унија, но
претпочита да не го каже тоа
премногу гласно.
На 2 јуни Меркел направи мал
исклучок што британските
медиуми го опишаа како нејзина најсилна интервенција

во дебатата за „Брегзит“ досега,
па дури и прекинување на нејзиниот „самонаметнат молк“. За
време на прес-конференција со
генералниот секретар на НАТО,
Јенс Столтенберг, во кабинетот на
Меркел, новинар од „Би-Би-Си“ ја
праша германската лидерка дали
ја загрижува можноста за излез на
Велика Британија од ЕУ.

Во долг, но внимателен одговор,
таа рече дека преговорите подобро
се спроведуваат интерно отколку јавно. Таа навистина не изјави
ништо незаборавно, освен, можеби,
на крајот од прес-конференцијата
кога рече: „Не сакам да предизвикам никакви недоразбирања, луѓето во Велика Британија се тие што
треба да одлучат за тоа прашање“.
Но, во германските политички кругови се зголемуваат стравувањата
од излезот на Велика Британија
од ЕУ. Исто така, се стравува дека
страсните повици од Германија за
Велика Британија да остане во ЕУ
може да имаат сосема спротивен
ефект, при што ќе ги разгорат поддржувачите на „Брегзит“.

Порака од Велика
Британија: Не мешајте се

Во медиумите се појавија информации дека Британците побарале од
германските и од другите лидери
на ЕУ да останат воздржани по ова
прашање. Наводно, британскиот
премиер Дејвид Камерон го побарал тоа за време на преговорите
за посебна концесија за Велика
Британија во февруари со другите
лидери на ЕУ, со цел да го направи
продолженото членство поатрактивно за својот народ. Пораката
била европските лидери да останат
надвор од дебатата, да не даваат
изјави за британските медиуми
и да не излегуваат во јавноста по
повод решавање на прашањето
во Велика Британија, така што
поддржувачите на „Брегзит“ нема
да можат да се свртат и да кажат:
„Токму тоа ни пречи, тој бескраен
патернализам и наметливост од
Берлин и од Брисел“. Во неодамнешното интервју за „Шпигел онлајн“, претседателот на Европската

комисија, Жан-Клод Јункер, изјави
дека ќе биде паметно и коректно
да се молчи.

Во исто време, германската влада
има многу причини да не молчи
бидејќи излегувањето на Велика
Британија од ЕУ би било катастрофално за Германија.

Германските политичари не ги
загрижува само заканата од турбуленции на финансиските пазари или
други економски последици. Велика
Британија е третиот по големина
трговски партнер на Германија, со
вкупна вредност на извоз од 89 милијарди долари во 2016 година. Повеќе од 2.500 германски компании
се активни во земјата. А, околу 3.000
британски компании имаат подружници во Германија. Во отсуство на
единствениот пазар, овие тесни
врски ќе станат покомпликувани.
Сепак, најважното за Германија има
фундаментално значење. Европскиот консензус е суштински дел
од повоениот идентитет на Германија; целта на обединета Европа
како официјална национална цел
е укотвена во германскиот федерален устав. Ако Велика Британија
излезе од ЕУ, ќе ѝ нанесе голем
www.republika.mk

удар, од кој тешко ќе може да се
стабилизира. И тоа во време кога
ЕУ веќе се наоѓа во средината на
историска криза.

Во Берлин политичарите стравуваат дека „Брегзит“ дополнително
ќе ги засили силите што се чини
дека ја разнишуваат ЕУ - на исток,
каде што европската солидарност
е доведена до крајни граници; на
југ, каде што економиите сѐ уште не
закрепнале од кризата на еврото.
И секаде каде што десничарските
популисти и евроскептици се во
пораст. Ако Британците си заминат,
тоа може да испрати сигнал дека
Европа се распаѓа.
Германскиот министер за финансии, Волфганг Шојбле, смета дека
постои можност другите европски
земји да го следат британскиот
пример и да ја напуштат ЕУ.

- Тоа не може да се отфрли, тоа е
теоретски разбирливо. На пример, би реагирала Холандија,
како земја која традиционално
има многу блиски односи со Велика Британија – изјави политичарот, член на конзервативната
Христијанско-демократска унија
на Меркел, за „Шпигел“.
петок, 17 јуни 2016 година
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Во најзначајниот археолошкиот локалитет во тек се многубројни конзерваторски работи

СВЕТ
На Германците им
е потребна Велика
Британија како
противтежа на Франција
Но, тоа не е сѐ. Барањата од други земји-членки на ЕУ во иднина
можат да бидат иритирачки, но
има уште поголем проблем: На
Германија ѝ е потребна Британија во ЕУ како партнер и како
пазарноориентирана противтежа
на социјалистичка Франција. Тоа
стана уште поважно со неодамнешното заладување на односите
меѓу Германија и Франција, двојка
што порано се опишуваше како
мотор на Европа. Во многу области, вклучувајќи го и единствениот пазар, слободната трговија,
конкурентноста, намалувањето
на бирократијата, а особено во
економската и во финансиската
политика - Германија и Велика
Британија имаат слични интереси.

Без Велика Британија, која е
постојана членка на Советот
за безбедност на ОН и нуклеарна сила, важноста на ЕУ за
надворешна и безбедносна политика, исто така, драстично
ќе се намали.

- Таа Европа ќе биде помалку
ценета, предупредува вицеканцеларот Зигмар Габриел
од централно-левичарската
Социјалдемократска партија
(СДП).

Советникот на Меркел за надворешна политика, Кристоф
Хојсген, вели дека без Велика
Британија како партнер, ЕУ
нема да ја има истата тежина
како и ЕУ со Британците. И покрај тоа што Велика Британија,
се разбира, нема да исчезне од
светската сцена, „Брегзит’, сепак, ќе ја принуди Германија да
преземе поголема одговорност
во рамките на ЕУ.

Воопшто не изненадува фактот што претставниците на
германскиот кабинет овие
денови внимателно ја следат
секоја нова анкета во Велика
Британија. Останување или
напуштање? Во моментов,
трката е исклучително тесна.
Се верува дека Меркел сѐ
уште не планира да им се
додворува на Британците
во финалниот натпревар на
кампањата „Брегзит“. Но, зад
сцената, германските функционери се подготвуваат за
најлошото веќе некое време.
Во интервју за „Шпигел“, министерот за финансии, Волфганг Шојбле, во обид да ги
смири стравувањата, изјави
дека ако е потребно, Европа
ќе функционира и без Велика
Британија.
Извор | „Шпигел“
Превод | Ана Цветаноска

За реконструкција
и за адаптација на
железничката станица
во Центар за посетители
со повеќе намени се
обезбедени 22 милиони
денари, ни соопшти
директорката Силвана
Блажевска
Пишува | Невена Поповска

С

тар ио т град Стоб и,
„Stobis, vetere, urbe…“
како што го нарекува
римскиот историчар Ливиј,
подигнат на вливот на Црна
Река во Вардар, е најголеми
от град во северниот дел на
римската провинција Маке
донија, подоцна главен град
на провинцијата Macedonia
Secunda и значаен урбан, во
ен, административен, тргов
ски и религиозен центар на две
големи империи: римската и
византиската.
Сместен во срцето на Македо
нија, на крстопатот меѓу егеј
скиот свет и централниот Бал
кан, во текот на целиот период
на своето постоење претставу
вал средиште во кое се слева
ле културните придобивки на
античкиот свет.

Денес остатоците на овој на
далеку познат археолошки
локалитет се еднакво лесно
пристапни од меѓународни
от автопат Е-75 што го прави
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Стар ат а жел езн ичк а
стан иц а во Стоб и

ќе стан е Цент ар
за пос ет ит ел и со
лап ид ар иу м и со
муз ејс ка пос тав ка
Стоби мошне популарна туристич
ка дестинација во Македонија. Се
упативме кон овој мошне значаен
археолошки локалитет во Македо
нија бидејќи во моментов таму се
во тек многу важни конзерваторски
работи. Стоби е лоциран на тери
торијата на општина Градско, на
80 километри јужно од Скопје и 85
километри северно од македонскогрчката граница. Нашата авантура
за миг беше ставена под прашање
бидејќи околу 25 километри пред
целта ни се расипа возилото, но на
бргу бевме спасени.

По нас дојде момче вработено во
локалитетот и нѐ превезе до ло
калитетот. Пред нас се распосла
најубавиот римски театар, кој во
моментов го реконструираат, пре
красното зеленило и богатство од
артефакти. Нѐ пречека екипата што
во моментов интензивно работи
на конзервација, реставрација и
на археолошки доистражувања на

римскиот театар, кои, како што ни
рекоа, се во завршна фаза. Воед
но, се работи и на завршна фаза од
конзерваторско-реставраторските
работи на нартексот на епископска
та базилика.

Целта на нашата посета во Стоби
беше проектот за санација и за
адаптација на старата железнич
ка станица, која со години беше
напуштена, а сега директорката
Силвана Блажевска најави дека ќе
ја пренаменат во Центар за посети
тели со лапидариум, мала музејска
поставка со вредни артефакти од
Стоби, како и со сала за семинари
и со кафетерија за посетителите.
- Овој објект многу ќе им помогне
на вработените и на институци
јата и на самото финансирање на
локалитетот, ќе биде во функција
и на сето тоа што е неопходно за
големиот број посетители на Сто
би бидејќи од април до крајот на
октомври има околу 15.500 посе
тители, од кои голем дел стран
ски туристи - вели министерката
Елизабета Канческа-Милевска.
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истражен, ќе можеме да го
подготвиме за конзерваци
ја - најави Блажевска.
Министерството за култура ја
финансира програмата за про
екти во Стоби и таа изнесува 4
милиони и 550 илјади денари.

- За реконструкција и за
адаптација на железничка
та станица во Центар за по
сетители со повеќе намени
се обезбедени 22 милиони
денари - ни соопшти Силвана
Блажевска.
Денот беше исклучително то
пол и набргу се повлекувме
во сенка покрај реката Црна.
Овде се поставени бараки,со
времено уредени, во кои пре
стојуваат студенти од цел свет,
кои преку летото ја посетуваат
археолошката школа во Стоби.
Местото е прекрасно. Додека
го пиевме кафето поразгова
равме за сѐ што се случува на
локалитетот. А се запознавме
и со учесниците на школата,
кои доаѓаат од сите делови на
Земјината топка.
- Националната установа
Стоби соработува со фонда
цијата Балканско наследс
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Се упативме кон римскиот те
атар каде што со полна пареа
се работи на реставрација. Тој
е највпечатив.

тво од Република Бугарија и
на тој начин се реализираат
меѓународни работилници
за конзервација на мозаици
и на керамички садови. Во
овие работилници се вклу
чени 14 учесници од Канада,
САД, Јапонија, Камбоџа, Шпа
нија и од Велика Британија,
вели Блажевска.

Директорката на НУ Стоби,
Силвана Блажевска смета де
ка целта на сите досега реа
лизирани проекти е подобра
заштита и презентација на ар
хеолошкиот локалитет Стоби,
инвестиција, која, вели, ќе се
врати со тек на времето.
- Како посебно значајно
откритие јас би ги истакна
ла истражувањето на Храмот
на Изида, на кој истражува
њата за оваа година веќе
завршија и продолжуваат в
година. Имаме уште да иско
пуваме надолу и да стигнеме
до римските слоеви на комп
лексот, каде што очекуваме
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- Ова е театар со најсочу
ван внатрешен коридор во
самиот театар, а посетите
лите што ќе доаѓаат во те
атарот ќе влегуваат од зад
ните страни влегувајќи низ
коридорот за да дојдат до
седиштата на теат
 арот. По
реконструкцијата, театарот
ќе има капацитет од три ил
јади седишта.

да пронајдеме поголем број
мермерни скулптури, кои би
се нашле во таков храм на
египетско божество. Воедно,
сакам да истакнам, што е по
себно важно, дека минатата
година имавме еден нов мо
мент во истражувањата. Се
појави натпис што укажува
дека храмот не е посветен
само на Изида, туку и на неј
зиниот партнер Сарафис. Јас
се надевам дека за неколку
години, кога ќе биде доволно

НУ Стоби годинава ќе конку
рира за годишниот конкурс за
добивање средства за рекон
струкција на театарот, а тоа
значи враќање на седиштата.

- Дел од тие седишта се сочу
вани и ги имаме овде, а дел
ќе треба да се изработат и
потоа да се постават на вто
риот дел од откривањето на
театарот, така што в година
ќе бидат одобрени средства
и потоа ќе треба да се об

јави тендер и да се избере
фирма што ќе ја изврши ре
конструкцијата на театарот.
Сето тоа со цел театарот да
се стави во функција на Фе
стивалот на античка драма
Стоби и на други културни
манифестации - велат архе
олозите.

Театарот бил изграден во вто
ри или трети век. Сличен е на
постарите грчки театри и е
еден од поголемите и порепре
зентативни објекти во Стоби,
од римскиот период. Гледали
штето, оркестрата и градбата
на сцената се подигнати од
воено едно од друго. Градбата
на сцената нема бина, туку до
бро изградена фасада, која би
ла заднина на претставите во
оркестрата. Гледалиштето, кое
се состои од два дела, изграде
но е од бел мермер донесен од
Плетвар. Според процените,
театарот можел да прими 7.638
посетители. Распределбата на
седиштата, секако, се вршела
според припадноста на оддел
ни племиња - во гледалиштето
се наоѓаат запишани имињата
на пет племиња.
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Театарот во доцниот трети век
бил претворен во арена за борба
на гладијатори со диви ѕверови.
Ваквата промена настанала во
325 година, по издавањето на
царскиот декрет на Константин
Велики, со кој се забранувале
борбите на гладијатори со ди
ви ѕверки. Во средината и при
крајот на втори век, парадоите
служеле како буништа, над кое
подоцна биле изградени куќи, и
тоа на падината што се спушта
кон исток и кај западниот ѕид
од градбата на сцената. Целиот
горен дел на гледалиштето и
значителен дел од долните пар
тии биле разнесени за градежен
материјал потребен за градби во
доцниот четврти и во текот на
петти век, а во последниот век
од градскиот живот на Стоби.
Седишта и други архитектонски
елементи биле вградени во над
ворешниот градски бедем кај
Порта Хераклеја, во внатрешни
от градски бедем , во дуќаните
и пиедесталите по Виа Сакра,
во Полукружниот плоштад, во
Епископската базилика, кон
Градската чешма, Централна
та базилика со синагога, и во
Северната базилика.
Дознаваме дека ќе се покрива
и Епископската базилика за
која беше распишан конкурс
за идејно решение со цел таа
да може да се заштити и со
одветно да се презентира.
петок, 17 јуни 2016 година
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ЗДРАВjЕ

Д-Р ДЕЈАН ФИЛИПОВИЌ | СПЕЦИЈАЛИСТ ДЕРМАТОЛОГ ВО ПОЛИКЛИНИКА „БУКУРЕШТ“

Не излегувајте на сонце без крем со заштитен фактор
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

С

о доаѓањето на летото, делови од
нашата кожа се повеќе изложени
на сончева светлина. Сончањето
е многу популарно, но, од друга страна,
што може да ѝ направи сонцето на кожа
та? Како правилно да се заштитиме од
штетното влијание на сонцето? За овие
прашања, како и за убодите од инсекти,
карциномот на кожа, факторите на ризик
за појава на меланомот разговаравме со
д-р Дејан Филиповиќ, дерматолог во по
ликлиника „Букурешт“ во Скопје. Треба
да се знае дека и песокот и тлото рефле
ктираат УВ-зраци, дури и под чадорите
за сонце. Дури и снегот рефлектира УВзраци. Треба да се избегнува и изложу
вањето на УВ-зраци од лампи за сончање
и од солариум
 и, вели д-р Филиповиќ.

Ракот на кожата е најчеста
форма на рак. Дали може да
се лекува ако се открие рано?
ФИЛИПОВИЌ: Ракот на кожа
или малиген меланом претста
вува малиген тумор на кожата
и слузокожата кој потекнува
од епидермалните меланоци
ти, од функционалната ком
понента на целуларниот невус
(бенка) или, ретко, од синиот
невус. Ракот на кожата е еден
од најагресивните карциноми,
но целосно е излечлив ако се
открие навреме. Главен метод
на лекување е операција, од
носно хируршка интервенција.
Ако се отстрани делот на за
болена кожа во раната фаза,
излекувањето е стопроцентно.
Затоа е важно овој агресивен
карцином да се открие во ра
ната фаза. По излекувањето,
се продолжува нормално да
се живее.
Како да се спречи и како да
се открие навреме? Знаат ли
македонските пациенти да
препознаат дека боледуваат
од рак на кожата?
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ФИЛИПОВИЌ: Пациентите
треба да се запознаен
 и со си
стемот на евалуација на проме
ната на кожата АБЦДЕ, однос
но: А = асиметрија, меланомот
е неправилен и асиметричен;
Б = граница (border), има за
сечен и нарабен раб; Ц = боја
(Color), бојата му е во повеќе
нијанси, од пурпурна до црна и
околу меланомот може да се ја
ви еритемно (црвено) хало; Д =
дијаметар, обично е поголем од
6 мм во пречник; Е = елевација,
се јавува како резултат на вер
тикален раст на туморот. До
колку се забележи кој било од
овие симптоми, задолжително
треба да се побара помош од
специјалист дерматолог, кој ќе
направи детално скенирање
(дермоскопија, дермаскен) за
да ги отстрани сомнежите или,
ако се потврдат, да се лекува и
излекува.

Со доаѓањето на летото,
делови од нашата кожа се
повеќе изложени на сон
чева светлина. Сончањето
е многу популарно, но, од
друга страна, што може да ѝ
направи сонцето на кожата?
Како правилно да се зашти
тиме од штетното влијание
на сонцето?
ФИЛИПОВИЌ: Ултравиоле
товиот (УВ) дел од спектарот
на сончевата светлина е глав
ната причина за сите видови
рак на кожата вклучувајќи го
и меланомот. Се верува дека
изложувањето на сонце е гла
вен фактор за појава на 5070 проценти од меланомите,
иако тие може да се појават
и на површини од телото кои
нормално не се изложени на
сонце. Што е можно повеќе да
се намали изложувањето на
сонце, особено во периодот од
11 до 16 часот, а при изложу
вање на сонце, задолжително
да се заштити кожата со крем
со висок заштитен фактор (за
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УВА и УВБ зраци), најмалку по
ловина час пред изложувањето
на сонце (нивниот ефект трае
само 2-3 часа и потоа повторно
да се нанесе), да се носи облека
со долги ракави, шапки или
шешири и очила за сонце со
УВ- заштита. Треба да се знае
дека и песокот и тлото рефле
ктираат УВ зраци, дури и под
чадор за сонце. Дури и снегот
рефлектира УВ зраци. Треба да
се избегнува и изложувањето
на УВ-зраци од лампи за сон
чање и од солариуми.
Кои се факторите на ризик
за појава на меланом?
ФИЛИПОВИЌ: Фактори на ри
зик за развој на меланом се
генетските фактори и факто
рите на околината. Во однос на
генетските фактори, многу е
веројатно дека ризикот за раз
вој на меланом како последица
на ултравиолетова експози
ција зависи од интеракцијата
на генетските фактори кои го
детерминираат степенот на
осетливоста кон зрачењето.
Висок ризик за развој на ме
ланом имаат индивидуи со
дијагностициран меланом кај
најмалку двајца блиски члено
ви од фамилијата, зголемен
број бенки (повеќе од 100),
светол тен, светли очи и коса
и тенденција на сонце да из
горат наместо да потемнат. Од
факторите на околината, сон
чевата ултравиолетова експо
зиција, особено ексцесивното
сончање се смета како главен
фактор на ризик за развој на
меланом, дури и по долгогоди
шен латентен перио д. Трауми
те на кожата, особено на бен
ките, хормоналното влијание
и пушењето не се асоцирани со
почесто јавување на меланом
на кожата.
Дали во Македонија расте
бројот на пациенти со рак
на кожа?

При изложување на сонце е задолжително да
се заштити кожата со крем со висок заштитен
фактор (за УВА и УВБ зраци), најмалку полови
на час пред изложувањето на сонце. Ефектот на
кремот трае само 2-3 часа, па потоа треба да се
нанесе повторно. Треба да се знае дека и песо
кот и тлото рефлектираат УВ зраци, дури и под
чадор за сонце, советува д-р Филиповиќ
ФИЛИПОВИЌ: Да, во Македо
нија расте бројот на пациенти
со рак на кожата, што збору
ва за потребата од интензив
ни активности и кампањи за
едукација за превенција, која е
неопходна. Затоа и оваа годи
на, како неколку години прет
ходно, во сите дерматолошки
институции низ Македонија
се спроведе кампањата „Еуро
меланома 2016”, со бесплатни
прегледи на сомнителните
дамки на кожата, под мотото
„Сонцето не сјае само на плажа,
тоа ве следи насекаде”.

Во лето, освен сонцето, и
инсектите се тие што ѝ пре
чат на кожата. Во овој пер
иод се актуелни крлежите
и комарците. Како да се за
штитиме? Можно ли некој,
едноставно, да е магнет за
крлежи и секоја година да
биде каснуван од нив? Што
треба да се стори?
ФИЛИПОВИЌ: Каснувањето од
инсекти како што се комарци,
оси, пчели, стршени, тафтаби
ти, крлежи и друго може при
лично да го наруши нашиот
престој во природа и уживање
то на убавото време. Меѓутоа,
и многу повеќе од тоа поради
можноста за појава на алерги
ја, во некои случаи и опасна по
живот, заради што, секако, се
неопходни и одредени превен
тивни мерки. Најважно е да не
се користат миризливи сапуни

за капење и јаки парфеми. Оси
те ги привлекува и шарената
облека, а секогаш кога е мож
но да се носат долги ракави и
ногавици и да се избегнуваат
грмушести и тревни површи
ни. Секогаш кога некој се вра
ќа од прошетка во природа,
препорачливо е детално да се
прегледа како рано открива
ње на убод или каснување од
инсекти (крлежи). Прва само
помош е ставање ладна облога
и доколку пациентот знае дека
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е алергичен на одредени ин
секти, задолжително да носи
антиалергиски таблети и при
убод или каснување веднаш да
се напие. Повеќето каснувања
од инсекти се без поголеми
последици, но моја препорака
е при секое детектирање убод,
каснување или полазување од
инсекти да се јави во најблиска
та дерматолошка институција
или амбуланта за да се спречи
опасност од појава на алерги
ска реакција или инфекција.
петок, 17 јуни 2016 година
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ТЕРОРОТ ПРОДОЛЖУВА И ПО ЗАГОРИЧАНИ

Загоричани

		
ГРЧКАТА АНДАРТСКА
ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО ЈУГОЗАПАДНА
Костур

ОСМАНЛИСКА МАКЕДОНИЈА ВО
1905 ГОДИНА

По терористичкиот напад во селото Загоричани од
25 март 1905 година грчките паравоени формации се
повлекле јужно, во елинфоната зона на костурската
околија, во реонот на Костораци-Лошница-Богатцко
пишува |
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

П

ланот на андартските водачи бил да се засолнат на
безбеден терен, со цел да се
избегне евентуалниот прогон на
османлиската војска. Потоа требало
да се направи ново прераспределување на четите во југозападна
Македонија, а дел да се повлечат
во грчката држава. Четата на Јоанис Каравитис преку Корештата
се упатила на север, меѓу Битола и
Лерин, Макрис заминал за селото
Лехово, додека четата на Каудис
се распаднала, а тој се вратил во
Грција. Четата на Дукас се стационирала во околиите на Костенаријата, Колонија и Корча, а на Вардас
останала во елинофоната зона на
костурската околија од каде и го
координирал андартското движење
во југозападна Македонија.
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Во април 1905 година се случиле
нови судири на грчките чети со османлиската војска. Како причина
за брзото откривање на андартите
е фактот што по нападот на селото
Загоричани, под притисок на конзулите на големите сили, биле преземени вонредни мерки за нивно
пронаоѓање и прогонување. Во прилог на властите била и големината,
т.е. бројниот состав на самите вооружени групи, со што ѝ било олеснето на војската брзо да ги открие.
Исто така, од исклучително значење
биле информациите кои властите
ги добивале од месното население
за движењето на андартите. Населението, поучено по нападот во
Загоричани, почнало интензивно да
соработува со месната власт за сметка на грчките паравоени формации.
петок, 17 јуни 2016 година

Првиот судир се случил на 16 април
во селото Бел Камен. Таму била стационирана четата на Никостратос
Каломенопулос (Нидас), кој бил
на поминување кон Мариово. Четата броела околу 115 борци и била
лесен плен за османлиската војска,
пред сè поради нејзината бројност
и неможноста за преземање брзи
и тактички маневри. Андартите
по целосното опколување и првобитниот отпор, скоро половината,
заедно со нивниот водач, се предале
на војската, додека еден мал дел
успеал да го пробие обрачот и да
замине кон Мариово.

Според османлиски извори, убиени
биле 4 андарти, 3 биле ранети, а
било запленето и поголемо количество оружје и експлозивен материјал. Другиот вооружен судир
се случил во втората половина на
април 1905 година на планината
Мурик, каде што биле концентрирани неколку грчки чети (околу
средината на април грчко-османлиската граница ја помина четата на
потпоручникот Катехакис со подводачот Томбарас Георгиос (Рупакас)
со 45 борци, потоа групата на Манос
Петрос (Вергас) со 70 борци и четата
на подводачот Павлос Гипарис со
20 борци). Водачите на андартите
имале план да го нападнат големото
македонско село Емборе во кајларската околија, кое претходно било
цел и на четата на Каломенопулос.
Нападот бил одложен поради раздвижување на османлиската војска,
која добила информации од месното
население за присуството на нерегуларни вооружени формации. Одлучено било четите да се разделат,
односно групите на Катехакис и на
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Манос да се упатат кон селото Лехово. На
21 април дошло до вооружен судир, во кои
андартите поради подобрата позиција успеале безбедно да се повлечат од планината
Мурик, со значително помал број жртви од
османлиската војска.

Временскиот период кој следел - по битката
на Мурикот - бил доста критичен за грчките
чети. Раздвижувањето на војската и прогонот на андартите биле интензивирани,
кои воедно биле во корелација со зачестените навремени известувања од страна на
месното население. Исто така, зголемена
била несигурноста кај дел од населението,
во прв ред елинофони жители и поединци патријаршисти, кои ги поддржувале грчките
паравоени формации и на истите им служеле
како јатаци или бази. Ова придонело да се
појави разочарување, недисциплина и дезертирање на голем број платеници, кои по
силата на приликите се враќале во грчката
држава. Георгиос Цонтос (Вардас) во својот
дневник од 30 март 1905 година, забележал:
„Секој ден заминуваат борци, а ова носи
големо ослабување на четите. Вергас од
70-75 остана со 20-25 борци. Рувас од 4550, остана со 10-12 борци и Зукис од 65-70
на 30 борци. Ова ги разочарува сите и не
принудува да се повлечеме уште повеќе,
со надеж дека ќе имаме засилување од
Грција...“. Ваквата состојба ги принудило
водачите на грчките чети да испратат известување до грчкиот „Македонски комитет“,
со цел да ја образложат новонастанатата
ситуација и да побараат насоки за идното
дејствување. Одговорот со препораките набрзо следел.
Грчкиот „Македонски комитет“ наредил дел
од четите да се вратат на грчка територија со
цел да се реорганизираат. На генералниот водач Вардас му било укажано дека координацијата со четите од подалечните реони, како
на пример со оние во Мариово и Костенаријата, требал да ја одржува со мали вооружени
групи. Потоа, од него се барало да регрутира
соодветни борци и да ги засили вооружените
формации во југозападна Македонија, а истовремено биле формирани и нови чети во

ИсториJа
Грција; сугерирано било во иднина да
се избегнуваат „одмаздувачки акции“,
како, на пример, таа во с. Загоричани
бидејќи истите привлекувале големо
влијание во Османлиската империја и
Европа. Највисокиот Совет на грчкиот
„Македонски комитет“ сметал дека
движењето не би требало да предизвикува внимание, со цел да не се вмешаат Високата Порта и европската
дипломатија. Затоа истиот наредил
пасивизирање, во краток период, на
дејноста на четите и стабилизација на
ситуацијата, мерки кои би требало да
го намалат притисокот од османлиската власт. За таа цел било одлучено
да се промени метод на дејствување,
т.е. поделба на четите во мали одреди веднаш по преминувањето на грчко-османлиската граница - одлука
која била донесена како резултат на
„катастрофата“ од Бел Камен.

Паралелно и грчката влада заземала
став околу новонастанатата ситуација и донела одредени одлуки. „Македонската комисија“, формирана за
испитување и регулирање на воените
потреби на Солунскиот и Битолскиот вилает, решила дека во Битола е
неопходно формирање на „Посебен
центар за управа на борбата во За-

падна Македонија“. Дејноста на овој
„Центар“ (кој требало да наликува на
веќе формираниот во Солун) се состоела во планирање и координација на
активностите на четите. Поради тоа,
во текот на 1905 година за оваа цел во
битолскиот конзулат биле испратени поручникот Панајотис Спилијадис
(Параскеваидис) и потпоручникот Николаос Кондогурис (Синис), додека за
истата работа во Лерин бил поставен
за учител Василиос Панусопулос.

Како и да е, по извршената реорганизација и добиените насоки од Атина
за начинот на водење на вооружената
борба, било забележано засилување
на андартското движење во југозападна Македонија. Започнал да се реализира планот од почетокот на годината,
т.е. распространување на андартското
движење на поширока територија во
Битолскиот вилает. Главни околии,
покрај постојните, кон кои биле насочени грчките чети биле преспанската,
битолската, источниот дел од леринската околија и Мариово. Последните
две биле од посебно стратешко значење за грчката „Македонска борба“
бидејќи претставувале важна алка во
координацијата на вооружената борба
меѓу Солунскиот и Битолскиот вилает.
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Исто така, главна цел на грчките чети
во планот за проширување на нивната дејност кон север бил обидот за
заземање на веќе организирани територии од страна на МРО, воспоставување некаква си „внатрешна грчка
организација“ и конвертирање што
поголем број верници од егзархисти
во патријаршисти. Во своите спомени
Каравитис, кој во најголем период од
1905 година дејствувал меѓу леринската и битолската околија, забележал: „... и сега штом се ослободија од
заканата на комитите (се однесува на
селата Драгош и Раково, б.н.), јас да
тргнам на север кон Бистрица, Буково,
Орехово, Лавци, до Магарево, и да ја
исчистам оваа околија пред зимата (се
мисли од чети на МРО, б.н.), главно да
се стационираме на Пелистер, и така
идната пролет да отвориме линија
кон Крушево, што го сметаме за наша
последна национална претензија“. Се
разбира ваквите планови требало да
се реализираат со помошта на вооруженото насилство, терор, закани,
убиства и напади врз невооруженото цивилно население, но и против
структурите на МРО.

...Продолжува

петок, 17 јуни 2016 година
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Седумцрквие
Милош
Урбан

2

Љубовна
саботажа

3

Зајдисонце
Катерина
Џатева

Сведок
Хуан Хосе
Саер

5

Исконска
тага
Ања
Кузмановска
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Во Сикстинската капела во
Савона италијански музичари
пееја на македонски
Благој Нацоски, како амбасадор на културата на
Македонија во Италија, е иницијатор, промотор и
коорганизатор на овие настани

Амели
Нотомб

4

Концерт во Италија по повод 25-годишнината од
независноста на Република Македонија

петок, 17 јуни 2016 година

В

о Сикстинската капела во
Савона, во рамките на Меѓународниот фестивал за музика на Савона, се одржа концерт
посветен на 25-годишнината од
независноста на Република Македонија. Следните денови концертот беше репризиран и во палатата „Гопчевич“, салата „Боби
Базлен“, при Градскиот музеј „Карло Шмидл“ во Трст.
Концертите се поддржани од Министерството за култура на Република Македонија, во рамките на
Националната програма за меѓународна соработка за 2016 година,
а Благој Нацоски, како амбасадор
на културата на Македонија во
Италија, е иницијатор, промотор
и коорганизатор на овие настани.

На концертите настапија само
италијански музичари, кои делото
„Седум песни од светлина и прав”
компонирано од италијанскиот
композитор Анџело Инглезе, на
поезија од Никола Маџиров, го изведоа на македонски јазик: Луиџи
Скифано (контратенор), Рафаеле
Фео (тенор), Елена Бакјарело (кларинет), Константин Чобану (виолина), Џакомо Бјаџи (виолончело) и
Џанлука Аскери (пијано). Организатори на настаните се „Ensemble
www.republika.mk

Musiche Nuove“ од Савона и „Amici
della Lirica G. Viozzi“ од Трст.

Овојпат се одлучив да не бидам
дел од изведувачите на овие концерти, туку да се посветам комплетно на нивната промоција и
реализација. Го избрав делото
„Седум песни од светлина и прав”
бидејќи е еден совршен спој на
македонска поезија и италијанска
современа композиција, односно
врвноста на Никола во неговите
стихови и генијалноста на Анџело кој успеа да внесе и примеси
од македонскиот ритам во оваа
композиција која трае 35 минути и ќе го заземе главниот дел на
концертот. Втората причина е
што при праизведбата пред две
години делото имаше прекрасен
прием кај публиката и никако не
смее да биде заборавено, напротив, се надевам дека наскоро ќе
ја доживее и својата македонска
премиера. Се радувам што моите италијански колеги пеат на
македонски јазик. Се обидувам
истиот концерт наесен да биде репризиран и во други италијански
градови. Инаку, јас од оваа година сум и амбасадор на UNEDUCH
за Македонија, така што и оваа
организација е покровител на
настаните - вели Нацоски. � (Н.П.)
�

Благица Секуловска (1979)

Деца
Не сме веќе деца,
не сме мали, пискави, слабички,
не носиме повеќе клуч околу вратот,
не се довикуваваме под балконите,
нема веќе: Еј, ај симни се.
Не сме веќе деца,
не чкрткаме повеќе срциња на листовите,
немаме време во кое треба да се
вратиме,
не се криеме по туѓите темни ходници
за нежност да размениме.
Не сме веќе деца,
на родендените не јадеме смоки,
не играме мрсно фото, не трепериме
пред симпатиите,
не се собираме на спиење, за цела вечер
за копнеж љубовен да збориме.
Не сме веќе деца,
нема веќе учители и оценки,
нема криење по тоалетите, нема
шепкање на часовите,
нема бегање, нема време губење, нема
простор за целодневно безделничење.
Не сме веќе деца,
немаме модринки на нозете,
немаме креда во џебот за секаде
да се потпишеме,
не сонуваме дека возиме ролерки
или дека сме на вода која сме ја
разбранувале.
Не сме веќе деца, пораснавме,
куклите со луѓе ги заменивме,
престанавме да делиме, сега поседуваме.
Не сме веќе деца,
сега сме министри, доктори,
банкари, шефови,
мангупството и слободата за ропство
кон материјата ги трампавме,
и сега дотерани, намирисани, учени,
се прашуваме кога заборавивме да се
радуваме?

„Ски-јакна“ на Питер Дојг
Питер Дојг (1959) е шкотски сликар, а неговото дело „Ски-јакна“ е
насликано во 1994 година. Денес
тоа е изложено во „Тејт модерна“
во Лондон. Од 2002 година Дојг

се преселил во Тринидад. Во 2007
година неговото дело „Бело кану“
е продадено на аукција во „Сотби“
во Лондон за 12 милиони американски долари. �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 40.400.000 $

Повикување 2
The Conjuring 2

Жанр: хорор
Режија: Џејмс Вен
Актери: Вера Фармига,
Патрик Вилсон,
Медисон Волф
Заработка: 24.200.000 $

Вoркрафт: Почеток
Warcraft

Жанр: акција
Режија: Данкан Џоунс
Актери: Травис Фимел,
Пола Патон,
Бен Фостер
Заработка: 22.400.000 $

Сега ме гледаш 2
Now you see me 2

Жанр: акција
Режија: Џон М. Чу
Актери: Марк Рафало,
Вуди Харелсон
Заработка: 14.400.000 $

Нинџа желки:
Излегување од сенка
Teenage mutant ninja
turtles: out of the shadows

Жанр: акција
Режија: Дејв Грин
Актери: Меган Фокс,
Вил Арнет,
Тајлер Пери
Заработка: 9.900.000 $

Икс мен: Апокалипса
X-men: Apocalypse

www.republika.mk

Жанр: авантура
Режија: Брајан Сингер
Актери: Џенифер Лоренс,
Мајкл Фасбендер,
Џејмс Мекавој
петок, 17 јуни 2016 година
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МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА ВО 2017 ГОДИНА ДОМАЌИНИ НА ПРЕСТИЖНА МАНИФЕСТАЦИЈА

Во Скопје ќе се додели наградата
за најдобар музеј во Европа
На церемонијата на доделување на наградата „Микелети“,
која ќе се одржи во Музејот на македонската борба,
освен членовите на бордот на ЕМА и претставниците
на номинираните музеите, ќе присуствуваат истакнати
универзитетски професори по музеологија од европските
универзитети, како и други видни гости, меѓу кои и
принцезата од Луксембург, Сибила
Пишува | Александра М. Бундалевска

С

ледната, 2017 година, во
септември, Македонија
и Министерството за
првпат ќе бидат домаќини и
организатори на престижна
манифестација за доделување
на наградата „Микелети“, која
се доделува за најдобар музеј
во Европа. Ова е едно од најзначајните европски признанија
во областа на музеологијата.
Оваа награда се поистоветува
со наградата „oскар“, но во светот на музеите.

на Никола Тесла во Белград и
други реномирани европски
музеи. Во конкуренција на 21
врвна институција Музејот
на македонската борба од
страна на ЕМУ доби посебно
признание за ентузијазмот и
за големите достигнувања во
зачувувањето на национално-

Наградата „Микелети“ првпат
е доделена во 1996 година од
страна на фондацијата „Луиџи
Микелети“ и е наменета за
светски музеи со историски,
индустриски и научен карактер, како и на новите иновативни музеи или стари, кои
биле пренаменети.

петок, 17 јуни 2016 година

Оваa одлука на Бордот на
Европската музејска акаде�

На церемонијата на доделување на наградата „Микелети“, која ќе се одржи во Музејот

Меѓу добитниците на наградите се музејот за наука од Тренто, Италија, Воениот музеј од
Дрезден, Германија, Музејот
за текстил и индустрија во
Аугсбург во Германија, како и
музеи од Норвешка, Португалија, Велика Британија, Ирска...
Единствен музеј од регионот
што ја добил оваа престижна
награда е музејот „Идрија“ од
Словенија во 1997 година.

на македонската борба, освен
членовите на бордот на ЕМА и
претставниците на номинираните музеите, ќе присуствуваат истакнати универзитетски
професори по музеологија од
европските универзитети,
како и други видни гости, меѓу
кои и принцезата од Луксембург, Сибила. Во рамките на
овој значаен настан ќе се одржи и меѓународен музеолошки
семинар на кој ќе бидат презентирани најновите трендови
во европската музеологија. На
семинарот на кој ќе учествуваат европски стручњаци од оваа
област, музејските работници
од Македонија ќе имаат одлична можност да се запознаат со
најновите достигнувања во музејската дејност.
Целта на Европската музејска
академија е преку интернационално претставување
на музеите да го промовира
истражувањето во музеографијата и на музеологијата како
високо културно збиднување и
да поттикне дискусии за нови
изложбени поставки и музеи
преку спојување на музеолошките сознанија и идеи од припадниците на оваа професија.

Во 2013 година Музејот на македонската борба за државност
и за самостојност учествуваше
во натпреварот за најдобар европски музеј, кој го организира
Европската музејска академија
(ЕМА). Самата номинација на
Музејот значеше дека тој е влезен во потесен круг. Таа година беа номинирани музеите
„Нобел“ во Стокхолм, музејот
38

то богатство. Две години подоцна, во рамките на Форумот на
словенски култури во Санкт
Петербург доби Специјална
награда „Жива“ за необична
презентација.

мија, која беше донесена на
годишната средба, во мај годинава, на островот Лезбос,
е од исклучително значење
за Република Македонија
и претставува големо признание на заложбите на Министерството за култура во
областа на музеолошката
дејност, во чиишто рамки
беа преземени голем број
инвестиции, кои резултираа
со изградба на повеќе музеи
во кои е презентирано богатото културно и историско
минато на нашите простори.
Одржувањето на овој значаен настан во Република
Македонија истовремено е
и одлична можност учесниците и за гостите од Европа
да се запознаат со културноисториското богатство и со
туристичкиот потенцијал на
градот Скопје и на Република
Македонија – велат од Министерството за култура.

www.republika.mk
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Фондацијата „Луиџи Микелети“ е истражувачки центар за
современа историја, специјализирана за собирање и за ширење материјално и нематеријално наследство на 20 и на
21 век. Научното истражување
и селекција на наследството
има за цел да се разбере, да се
пренесе и да се складира сето
тоа што, иако близу до нас,
ризикува да остане само во
сеќавањето на неколкумина.

Фондацијата е создадена во
1981 година од страна Луиџи
Микелети, бизнисмен и културен промотор од Бреша (Италија), кој почина во 1994 година.

Фондацијата е сместена во
историскиот центар на Бреша. Има повеќе од три илјади метри полици поделени
во библиотека, библиотека
за весници, архиви, фотографии, иконографскa библиотека, кинотека и аудиовизуелна
библиотека. Има и читалница
со 40 седишта, како и сала за
состаноци со 20 места. Во архивата на Фондацијата имаат
документи од политичките и
од социјалните движења од
20 век, како и посебен дел за
екологијата.
Во иконографскиот дел има
постери, членски картички,
летоци и други документи од
политичка пропаганда.
Фотобиблиотеката, главно,
содржи фотографии со политичка историја и со индустриска историја. Во аудиовизуелната библиотека има
видеокасети, репортажи, аудиоснимки. �
петок, 17 јуни 2016 година
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Поезија со многу симболика, пишувана како драмска целина

Зоран Пејковски:

Поез ијата мора да се
прочита и да се чувствува
Наградите се само еден стимул и сатисфакција за
тоа што си го сработил како писател, кои те водат да
отидеш на друго скалило, но и да зрееш како автор,
вели Пејковски
Разговараше |
Невена Поповска

З

оран Пејковски е драмски пи
сател, драматург на Народен
театар Охрид, главен и одго
ворен уредник на „Јавност“, „Раст“,
„Современи дијалози“... Со него по
разговаравме за наградите, поези
јата, театарот...
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Вашата новата збирка песни
„Да не ми е сон“, неодамна беше
претставена во Битола откако ја
доживеа својата промоција на
Саемот на книга. Кои се вашите
впечатоци?
Пејковски: Проф. д-р Златко Жог
лев ја промовираше мојата најнова
објавена збирка песни „Да не ми е
сон“ во која студиозно и аналитички
навлегува во секој дел од неа. Задо
волство е да се биде на промоција
на која имаше многу публика, на
која се зборуваше за писателската
поетика полна со емоции. Поезијата
не може да се коментира, поезијата
мора да се прочита и да се чувствува.
Многу малку автори зборуваат за
поез ијата, но затоа јас им ја препу
штам на читателите да читаат и да
се пронајдат во неа. Само можам да
кажам дека има многу симболизам
во секој збор, стих, строфа. Пишу
вана е како драмска целина, и таа
веднаш, со мала интервенција, мо
же да се преадаптира во дуо-драма
во стих. Во секој случај, јас уживав
додека работев на збирката „Да не
ми е сон“.
петок, 17 јуни 2016 година

За збирката песни „Златна пра
шина“ ја добивте наградата „Јо
ван Котески“ за необјавена книга.
Што значи за Вас ова признание?
Како ги доживувате наградите
воопшто?
Пејковски: Во суштина, јас сум
емотивен човек, па така го доживе
ав и добивањето на ова признание
имајќи го предвид фактот дека пое
тот Јован Котевски е една историска
личност и силна духовна фигура,
поет што е последниот политички
затвореник осуден на пет години
робија, а обвинет од писателите
кодоши, кои можат да се сретнат
во неговото досие. Е, токму затоа
станува јасно колку зрачи неговото
име. А што се однесува до наградите
како такви, тие се само еден стимул
и сатисфакција за тоа што си го сра
ботил како писател, кои те водат да
отидеш на друго скалило, но и да
зрееш како автор.

„Херувимите на Самуиловата
круна“ е публикација за истои
мениот сценско - драмски реци
тал, кој беше одигран од актери
на Народниот теат
 ар во Битола
по повод 1.000-годишнината од
смртта на царот Самуил. За што
станува збор во делото?
Пејковски: Во сценско-драмскиот
рецитал станува збор за периодот
од владеењето на царот Самуил, кој
прикажува низ што сѐ поминал овој
македонски цар и што сѐ доживеал
од најблиските. Ако добро ја проучи
те историјата, ќе забележите дека и
www.republika.mk

Самуил околу себе имал предавници и
тие, на некој начин, го раскинале. Ми се
чини дека проклетието на Македонецот
почнува од тој период, кога сите меѓу
себе се јадат, па трае еве до денешни
дни. Но, бидејќи станува збор за стих,
се обидов структурално да го доведам
стихот до периодот на Самуил осознаен
преку историографијата од каде што
црпев податоци. Сето тоа го преточив
во стих и се обидов да ѝ ја доловам таа
цела слика на публиката. Јас бев крајно
фрапиран колку публиката бурно и тро
гателно го доживеа настапот на актери
те Митко С. Апостоловски, Петар Горко,
Соња Михајлова и Валентина Грамосли.
Во публиката беа и претседателот Ѓорге
Иванов и академикот Цветан Грозданов,
византолог, и други академици, кои ми
честитаа и ми оддадоа признание за тоа
што сум го напишал и што ѝ го прика
жавме на публиката.
Во 2015 година го објавивте и сво
јот прв роман „Градот на јужното
море“. Какво Ви е искуството од оваа
дистанца? Тешко ли беше да се на
пише роман?
Пејковски: Е, сега ќе ви кажам една
тајна, а таа е дека романот е пишуван

врз подлошка за драмски текст и
затоа мене сето тоа не ми претста
вуваше никаква тешкотија. Првично,
приказната ја имав во главата и ја
ставив на хартија. Е потоа внатре во
ракописот употребив нешто слично
на Брехтовската шема на ликови, но
и на Маркесовата, така што повеќе
то од 100 ликови што се во романот
будно се трудев да ги водам до крај.
Во овој роман има една специфика,
а таа е ако не го прочиташ во еден
здив, ќе се најдеш заглавен меѓу ли
ковите и ќе треба да го препрочиту
ваш многу пати. Згора на тоа, овој
роман е пишуван во трето лице, што
е уште една дополнителна стапица
во литературата и за авторот и за
читателот. А како потврда дека е
тешко да се пишува во трето лице е
и изјавата на нобеловецот Орхан Па
мук, кој дури по толку објавени ро
мани се одлучил и собрал храброст
да пишува во трето лице. Мене ми е
задоволство што првиот роман врз
кого работев 10 години е успешен, со
успешна приказна и со многу расп
лети и заплети, што сега лесно, со
адаптација, може да се постави на
сцена како театарска претстава, или

да се пишува филмско сценарио, па
да се направи и филм.

Во моментов сте драматург во На
родниот театар од Охрид и главен
и одговорен уредник на неколку
списанија. Писател, драматург, но
винар, публицист... Каде се прона
оѓате најмногу? Која професија
можеби најмногу Ви лежи или Ве
исполнува?
Пејковски: Го сакам театарот, рас
тен сум во театарот, гледав како се
создава, како се раѓа една претстава,
како им се дава живот на пишаните
улоги, како тие живеат на сцена и,
можеби, затоа се определив за дра
матургијата и за театарот. Дипломи
рав драматургија, магистрирав дра
матургија, а сега сум и на докторски
студии, но и затоа пишувам драм
ски текстови, затоа што сакам да
им дадам живот на моите ликови во
драмските текстови. Дефинитивно,
драмското пишување и драматурги
јата се професија што ме исполнува,
што е, секако, писателство. Кога пи
шувате драмски текст вие го живе
ете животот заедно со ликовите од
драмските текстови. Во овој период
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работам драмски текстови, кои се
однесуваат на личности што биле
присутни, живееле во Македонија,
функционирале. Длабоко ги проу
чувам за да го најдам коренот на
приказната и потоа врз основа на
тоа што сум го прочитал созрева во
мене и дури потоа ја создавам драм
ската пиес а, кога убаво ќе легне сето
тоа што сакам да го кажам во една
пиес а и што тие ликови направиле,
еве да речеме, за сите нас и низ што
сѐ поминале. Како што реков и прет
ходно, јас работам на ликови што
биле живи, што дејствувале и тоа е
многу потешко за пишување бидеј
ќи тоа не е само уметност, туку е и
автентичност, документаристика,
која публиката полесно ќе ја вне
се врз суштината на приказната. Е
затоа е потешко пишувањето драм
ски текстови врзани за автентични
појави и личности и тие во кои ја
употребуваш вештата имагинаци
ја и се држиш само до уметноста. А
што се однесува до акумулацијата
на функции, полека почнувам да се
ослободувам од нив, така што исклу
чително ќе се посветам на театарот
и на драмското пишување.
петок, 17 јуни 2016 година
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сцена

Антониа Гиговска
Ја гледав првата сезона и си
помислив дека и јас можам
да се обидам со моите врсници од останатите балкански
држави кои ќе се појават на
овогодишното натпреварување. Се одлучив за ова
натпреварување бидејќи
кај нас вакви настани има
сѐ помалку. Тоа подразбира
и долги и скапи патувања,
но желбата за докажување
беше голема – вели Антониа.
�

Со успешното
фестивалско деби,
третата награда
на „Макфест“ и сѐ
поизвесниот пласман
во финалето на
„Пинкови ѕвездички“,
јавноста веќе ја гледа
петнаесетгодишната
Антониа како идна
македонска музичка
дива

Имам само 15 години,
дури и не сум свесна за
тоа што ми се случува
Пишува | Maрина Костовска

П

етнаесетгодишната Антониа Гиговска само што ја
заврши првата година во
скопската гимназија „Јосип Броз
–Тито“. Како и секоја тинејџерка,
таа има голем круг на другари и
на пријатели со кои ужива да го
минува слободното време.
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Сите ми се мили, но ако треба
да издвојам, тоа би било првото место во Рига, Летонија
и Гранпри наградата во Москва, Русија бидејќи и на двата
фестивала имаше голема конкуренција од преку дваесет европски и азиски држави – го
почнува разговорот Антониа.
�

Нејзината љубов кон музиката,
вели, ѝ е оставена во наследство.

Потекнувам од музичко семејство, мајка ми беше долгогодишна фолклористка, татко
ми свиреше хармоника и клавијатури, а брат ми Дарко ми
е најголема поддршка во тоа
што се обидувам да успеам, а
тоа е музиката – вели таа.
�

Но, за разлика од многу нејзини врсници, Антониа одамна ја
знае својата животна страст и
веќе работи на нејзино остварување. Таа пет години активно се дружи со музиката посетувајќи часови по естрадно
пеење кај професорката Ана
Костадиновска во училиштето
за млади таленти „МЦ Естрада“.
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Досега има учествувано на
шест меѓународни фестивали
во земјава и во странство, од
каде што се врати со три први
места и со три гранпри.

На „Пинкови ѕвездички“ се
пријавила сама, одлука на која
влијаело и нејзиното семејство.
www.republika.mk

Иако е задоволна од нејзините
досегашни настапи и што покажа на големата сцена, нормално,
секогаш може и подобро.

� Но, тоа е жив настап. Имам
3-4 минути и треба да ја неутрализирам тремата, со
која мислам дека успешно
се борам, но одговорноста
е голема. Те следат очите и
ушите на релевантно жири,
полна сала навивачи и неколкумилионски аудиториум крај малите екрани. А,
не е еднаш. Досега поминаа
дванаесет круга и исто толку
настапи и од круг во круг се
трудам да бидам сѐ подобра
бидејќи и конкуренцијата е
одлична. Се стекнав со голем
број пријателства помеѓу
натпреварувачите и како
одминува натпреварот, сме
сѐ поблиски. Станавме како
едно големо семејство. Иако
сите знаеме дека во секој
круг некој мора да испадне,
по секој круг има плачење
поради тоа што помалку ќе
се дружиме со тие што ќе испаднат – вели таа.

Жири-комисијата на натпреварувањето досега не штеди
комплименти и одлична критика за нашата кандидатка.

Прекрасно е чувството кога
по стресниот настап ќе слушнам убави зборови за тоа што
сум го изнела на сцената.
Тоа е валоризација за целиот труд што сум го вложила,
паѓаат во вода и долгите и
исцрпувачки патувања, отсуствата од училиште – вели
Антониа и додава дека не може
�

да не ги поздрави соучениците,
кои бескрајно ја поддржуваат,
и да им заблагодари на сите
професори, посебно на класната раководителка Марга и
на директорката Тања.
За Антониа појавувањето на
сцена значи да е поодговорна
кон тоа што го прави.

Mе прави среќна бидејќи
тоа што го правам, го правам
со голем мерак. Аплаузот од
публиката и, досега, убавите
критики од жирито ме прават среќна и горда Македонка бидејќи, досега, успешно
ги бранам боите на нашата
држава – вели Антониа.
�

Но, покрај огромниот успех на
„Пинкови ѕвездички“, на фестивалското деби на „Макфест“
не само што имаше одличен
настап и пофалби од јавноста,
туку и ги освои третото место
и наградата за дебитант на
фестивалот.
Таа настапи со песната „За нас“,
која е дело на Кире Костов и на
Миодраг Врчаковски.

Праќам огромен поздрав за моите две нови
сестри, Елена и Мартија од „Пинкови ѕвездички“. Ние три сме си суперподдршка една на
друга, си помагаме и мислам дека засекогаш
ќе бидеме заедно!
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Песната многу си ја сакам бидејќи ми е прва и во неа како
да се пее за мене. За музиката
и за аранжманот сѐ уште не
сум компетентна да зборувам,
но ме радува што, покрај мене,
им се допаѓа и на многу други консументи на убави ноти.
Мислам дека песната убаво ја
донесов на штипската сцена.
Жирито, колегите пејачи и
гласовите преку СМС решија
да освојам трето место и награда за најдобар дебитант на
фестивалот, што за мене претставува страшно голем успех!
Па, јас имам само 15 години,
дури и не сум свесна за тоа што
ми се случува деновиве – се
смее младата скопјанка.
�

За иднината се надева дека ќе
ѝ биде поврзана со музиката.

На „Пинкови ѕвездички“ стигнав до второто полуфинале.
До крај остануваат уште три
емисии, ако одам до крај. Се надевам на добар успех, но и ова
што го испеав досега, ме прави
горда и среќна. До крајот на
годината имам договорено, со
менаџерот Марјан Катароски,
уште три фестивали. Првиот е
во август - „Езерски бисери“ во
Струга. Потоа во септември во
Неапол, Италија и, ако се остварат плановите, во декември
во Хаифа, Израел – завршува
Антониа. �
�
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на сметка на мафијата, важно е
да знаете дека не сака секој од
локалните жители да зборува
на таа тема.

Сакате сончање и релаксација?
Сицилија ги крие и најубавите
плажи во цела Италија. Ситен
песок и кристално чиста морска
вода, идеални и за дечиња.

Речиси секој град во Сицилија,
на свој начин, зачувува дел од
историјата и од културата. Таков
е и Палермо, срцето на автентичниот животот на Сицилија.
Разиграноста и различноста на
култури и авантуристичкиот
дух на градот нема да ве остават
рамнодушни.

Сицилија, остров на морето,
виното и на портокалите...
Ако се решите за излет или летување во Сицилија важно е да знаете
дека најдобрата храна е токму уличната, затоа не е потребно да
трошите многу пари по ресторани
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Г

рчка, римска, византиска,
арапска со примеси на
германска, француска и на
шпанска, ваква комбинација
од култури има на Сицилија.
Поради ова, таа својата различност ја негува и во кујната,
за разлика од другите делови
на Италија. Позната е и по тоа
што италијанскиот специјали-
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тет, пицата, овде се прави од
поинакво тесто и се нарекува
сфинчоне. Секако, неизбежен е
и фактот дека во Сицилија говорот и дијалектот се различни.
Ако се решите да летувате на
Сицилија важно е да знаете
дека најдобрата храна е токму
уличната, затоа не е потреб-
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но да трошите многу пари по
ресторани.

Кога патувате во оваа волшебно
место, мора да знаете дека Етна
е таа што, навистина, треба да се
посети. Единствениот активен
вулкан во цела Европа. А ако сте
голем обожавател на филмови,
Сицилија е токму таа каде што се
снимаа сите делови од филмот
„Кум“, прочуените сцени се снимани во Таорминa и во селата
Форца Дагро и Савока. Уште една
атрактивна причина да се посети. Кога сакате да се пошегувате

Најпосетуваниот град на Сицилија е Таормина, познат по
одличното вино и по единствените два луксузни хотела на
целиот остров, овде загарантирано може да поминете незаборавен ноќен живот.

Ако вашето решение за викенд
или за петдневен одмор биде
токму оваа убавица треба да
знаете дека летовите се организираат само преку туристичка
агенција. Повратна авионска
карта со трансфер до Палермо,
токму за продолжениот празничен викенд за двајца ќе ве чини
448 евра. Доколку сакате билет
во еден правец тоа би чинело
463 евра со економска класа.
Од агенциите советуваат дека
секогаш е подобро да се купи
авионски билет во два правци,
па дури и ако не се искористи.
Важно е и да се нагласи дека
постои и опција кога веќе сте
во еден од убавите градови во
Сицилија и имате билет само во

еден правец, да се превезете со
добро познатите брзи возови
до некој друг италијански град
и од таму во договор со агенцијата да имате резервиран
авиобилет за назад, можност за
да се помине поевтино. Секако,
за превозот со воз си плаќате
сами. Цените на аранжманите
во хотелите се зависно од тоа
колку денови останувате и за
колку лица. Цена по лице во
двокреветна соба за пет дена,
четири ноќевања со појадок е
385 евра, за дете 345 евра, попуст за трето лице имате од 25
евра, доплата за еднокреветна
соба е 115 евра. Ваков аранжман најчесто се среќава во сите
хотелски понуди за Катанија.
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Убавицата што со векови плени
со егзотика и природна убавина
има шест места заштитени од
УНЕСКО, доволно за да ги исполни очекувањата на сите тие што
сакаат активен одмор. �
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атрактивно

КОМБИНЕЗОНИТЕ СЕ ПОВТОРНО ВО МОДА

Пишува | А. М. Б.

Како да го
одберете
вистинскиот
комбинезон?
Познатите модни куќи го
редизајнираа популарниот крој
на комбинезоните кои уште се
совршено елегантно парче облека
што еднакво ефективно може да
се носи и во текот на денот, но и
на вечерни излегувања

К

омбинезоните, популарно и репрезентативно парче облека во 70-тите години на
минатиот век, пак се во мода.

Жени со големи гради
Ако имате големи гради, најдобро е да одберете
комбинезон што нема големо деколте. Зошто?
Затоа што вниманието нема да биде само на
градите, туку и на целокупниот изглед. Куси
ракави и впечатлив ѓердан ќе ви помогнат да
го одвлечете вниманието од големите гради,
а нагласениот струк ќе го врати балансот на
вашето тело. Ако комбинезонот не е струкиран,
тогаш послужете се со ремен.

Познатите модни куќи го редизајнираа популарниот крој на
комбинезоните кои уште се
совршено елегантно парче облека што еднакво ефективно
може да се носи и во текот на
денот, но и на вечерни излегувања. Од боите, доминираат белата и црната во комбинација
со ефективен накит и обувки,
кои варираат од едноставни
римјанки, до неверојатно високи потпетици. Во зависност
од определбата, секоја модна
куќа понуди свое гледање на
популарниот комбинезон – од
тексас комбинезон како тој на

Жено со мали гради

„Фенди“, до цветниот и романтичен на „Валентино“. Соња Рикел предлага комбинезонот да
се носи со пончо, а Марк Џејкобс
советува да се комбинира со
кожени чизми.
Од спортски типови до елегантни, комбинезоните се одличен избор за жените што
секогаш сакаат да изгледаат
во тренд и елегантно. Исто
така, одличен е за жените што
не сакаат да носат здолништа
или фустани. Како да го изберете совршениот комбинезон
за вас?

Дозволено е длабоко деколте
кое нема да изгледа воопшто
вулгарно. Прерамки или ракави се добредојдени бидејќи ќе
прилегаат одлично.

Високи, но слаби жени
Тие би сакале да додадат „бујност“ на својата градба, а во
тоа ќе им помогне комбинезонот со широки, комотни ногавици - во стил на ѕвонарки.
Ако е од лелеав материјал, ќе
биде идеално за лето. Полуотворен израз ќе ѝ даде женствен изглед на вашата фигура.
Избегнувајте ракави. Потребно
е да го нагласите струкот, што
ќе даде визуелен облик на песочен часовник.
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Жено со облини
Во комбинезон, облините може да ги нагласите на вистински начин. Најдобар тип
комбинезон е тој со нагласена половина
бидејќи на вашето тело ќе му даде облик на песочен часовник и ќе го нагласи
најдолгиот дел од вашето тело. Најдобра
опција е ве-израз бидејќи визуелно ќе го
издолжи вашиот врат, како и шарен дезен
на долниот или на горниот дел од комбинезонот, но никако на двата дела, така
ќе бидете премногу шарени. Најдобро ќе
ви прилега комбинезон со куси ракави.

Жени со низок раст
Нагласете ги нозете што е можно повеќе. Колку
е пократок комбинезонот, толку подобро. Откажете се од комбинезон со долги ногавици кој
дополнително ќе ве „скрати“. Може да носите
комбинезон со долги ногавици, но само ако
носите високи потпетици. Исто така, добро е
да одберете комбинезон со полукружен израз
кој визуелно ќе го издолжи вашиот врат.
www.republika.mk
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Кејт
Бекинсејл
Име:
Кетрин Ромари Бекинсејл

Родена:
26 јули 1973 година

Професија:
актерка, моделка

Дете:
eдно
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П

о некои мали телевизиски улоги, Кејт го направи
своето деби во филмот
„Многу врева за ништо” од
1993 година, додека сѐ уште
студирала на Универзитетот
„Оксфорд“. Таа потоа се појави
во британските костумирани
драми како што се „Принцот
од Џатланд“ од 1994 година,
„Студената удобна фарма“
од 1995 година, „Ема“ од 1996
година и „Златниот пехар“
од 2000 година. Почнала да
бара работа во САД, а се проби
со главната улога во воената
епика „Перл Харбор“ и со романтичната комедија „Среќна
случајност“.
Успех постигна со филмот
„Авијатичарот” од 2004 година и со филмот „Клик“ од
2006 година. Бекинсејл доби
репутација на акциска ѕвезда
со појавување како вампирка
во филмот „Подземен свет“ од
2008 година, во филмот „Ван
Хелсинг. Подземен свет: Еволуција“ од 2006 година и во

Пoдготви | К.Н.К.

УБАВИ ЖЕНИ
„Вајтаут“ од 2009 година. Исто
така, таа продолжи да работи
на помали драмски проекти, а
за „Ништо друго освен вистината“ доби номинација за
награда од критичарите во
2008 година. Во 2012 година се
појави во четвртото продолжение на вампирската франшиза
„Подземен свет: Будење“, во
криминалниот трилер „Контрабанда“ и во научно-фантастичниот римејк „Целосен
отповик“.

Таа е единствено дете на актерите Ричард Бекинсејл и Џуди
Ло и израсна во Лондон. Имаше
осумгодишна врска со велшкиот актер Мајкл Шин, од 1995
година до 2003 година. Имаат
една ќерка. Се омажи за американскиот филмски режисер
Лен Вајсмен и живеат во Лос
Анџелес, Калифорнија. Списанијата како што се „Есквајар“ и
магазинот „Луѓе“ постојано ја
вклучуваат во своето годишно
рангирање на најсексапилни и
на најубави жени во светот. �
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МИЛЕНИЦИ

Подготви | К.Н.К

дом
Како да го заштитите
домот кога заминувате
на летување?

Л

етниот одмор е време кога повеќето
од нас заминуваат некаде. Без разли
ка дали станува збор за два-три дена
или за повеќе, од исклучителна важност е
да го заштитите вашиот дом од кражба. Еве
неколку корисни совети како да постапите.
Не разгласувајте дека заминувате некаде

Воздржете се од објави и од пријавување на
социјалните мрежи. Иако возбудата дека сте
заминале на летување е голема и сакате да
ја споделите со пријателите, не е потребно
сите да знаат дека дома нема никој. Таа ин
формација може само да им оди во прилог
на тие што работат надвор од законот.

Нека изгледа како да има некој дома

Завесите нека бидат полузатворени, оставе
те светилка да гори, ангажирајте пријател/
сосед на кого му верувате да ја собира по
штата (доколку има)… со еден збор созда
дете илузија дека има некој дома. Не мора
сè да биде средено и затворено.

градина

Сладок живот со
морско прасе

Најнеобичните
цвеќиња во светот
Цвеќињата со нивните бои и уникатни
форми се вистинско чудо на природата.
Било да се работи за роза или за орхидеја,
цвеќињата понекогаш изгледаат магично.
Ова се некои од најнеобичните цвеќиња
во светот:

Морското прасе е домашно милениче и
е глодар. Иако се нарекува морско, нема
никаква врска со море, ниту, пак, со неговите
пливачки способности. Името кажува дека
било донесено преку мориња

О

ва животинче e најдобро да се чува во кафез и
тоа поголем. Морските
прасиња бараат простор за да
може да трчаат за да останат
во форма. За подлога се става-

Не оставајте клучеви на скришни места

Клучот од домот оставете го кај пријател
или сосед од доверба. Не помислувајте да
наоѓате скришни места каде што би можел
да стои додека не сте дома.

Проверете ги сите врати и прозорци…
неколку пати

Звучи како клише, но, сепак, морате неколку
пати да се осигурате дека вратите и прозор
ците се добро затворени, односно заклуче
ни. Доколку некои од нив се проблематични,
стари и разлабавени, потрудете се пред да
заминете да ги поправите или зацврстите.

ат струганици, и тоа покрупни
затоа што поситните парчиња
можат да ги иритираат нивните дишни патишта. Никако не
смее да се изнесува на сонце и
на провев.

Срцето кое
крвави

Исхрана на морското прасе
Морското прасе е вегетаријанец
и се храни со јаболко поради
витаминот Ц, со морков од кој
ги остри забите, малку спанаќ не треба да се претерува со него,
цреши, јагоди, краставици, целер, круша, може сув леб, пиперка, тиквичка, домат, боранија.

Треба да се внимава со овошјето затоа што премногу слатко
може да им наштети, особено да
се внимава со бананите. Тие се
големи љубители на банани, но
поголеми дози можат да им направат проблеми при варењето
на храната.
Не е препорачливо да им се даваат слатки и бонбони што се
наменети за прасиња затоа што
се штетни за нив.�

Внимателно со парите и со
вредните предмети

Најдете соодветно место каде што може да
ги оставите парите, накитот и останатите
вредни предмети. Може да ги пренесете и на
друга локација доколку немате доволно без
бедно место во вашиот дом. Опцијата аларм
е секогаш добредојдена. Доколку можете,
поставете аларми во домот. Истражете ги
опциите и видовите аларми и одберете го
најсоодветниот безбедносен систем.

Оваа орхидеја расте во Јужна Амери
ка, Панама, Тринидад и во Коста Рика.
Внатрешната структура на цветот личи
на гулаб.

Гол човек

Се нарекува и
италијанска ор
хидеја, благода
рение на регио
нот во кој расте.

Може да се најде во
карпестите предели на
Европа, Америка и на
Северна Африка. Ли
стовите личат на лице
на змеј, а кога ќе овене,
останува семе кое личи
на череп. Античките
култури верувале дека
овој цвет имал натпри
родни моќи. �

Не навлегувајте во кавги и недоразбирања
со соседите особено пред да заминете на
одмор. Соседот може навистина да ви би
де од полза во деновите кога сте отсутни.
Затоа, доколку сте имале некаков проблем,
потрудете се да го надминете пред да отпа
тувате некаде. �
петок, 17 јуни 2016 година

Навистина убава
орхидеја која рас
те во Австралија.

Гулаб

Змејски цвет

Останете во добри односи со соседите

50

Овој цвет потек
нува од фамили
јата на афиони, а
личи на срце со
капка под него.
Може да се про
најде во Сибир,
северна Кина, Ко
реја и во Јапонија.

Балерина

www.republika.mk
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ТехнологиJа

„Феjсбук
сараунд 360“
камера што снима
целосна панорама

„Нисан“ го претстави новиот „ГТ-Р нисмо“

Автомобилизам

jапонците го имаат рецептот

за успех

Со цел да го зголеми бројот на видеа направени во радиус од 360 степени, „Фејсбук“ почнал да развива камера
што ќе може да снима такви видеа.
Камерата е отворен проект со што ги охрабрува производителите да дизајнираат свои камери по овој пример.
„Фејсбук сараунд 360“ може да снима видеа со 8К резолуција и може да се гледаат со очилата „геар ВР“ и
„окулус ВР“, преку мобилната апликација на „Фејсбук“.

Јапонскиот производител на автомобили „Нисан“ за првпат
пред очите на јавноста на патеката Нирбургринг во Германија го
претстави новиот и обновен „ГТ-Р нисмо“. Оваа патека е една од
најдолгите и најтешки за возење и за тестирање нови автомобили,
па затоа „Нисан“ се реши последните тестирања да ги изврши
токму таму за да добие врвни перформанси на новиот ГТ-Р
Подготви | Бојан Момировски

Н
Обликот на камерата изгледа како летачка чинија, која
има 17 вградени камери, кои контролираат специјален
веб-софтвер, кој овозможува снимање во 360 степени и
автоматско враќање
52

овиот спортски модел
сега има речиси ист преден дел како и серискиот
автомобил, но во него е вграден
нов браник. За да се одржи ниска
температура на моторот, предната
маска во облик на буквата „V“ овозможува поголем проток на воздух
без да ја наруши аеродинамичната
ефикасност. Капакот на моторот е
изработен од карбонски влакна со
што се овозможува дополнителна
цврстина и не се дозволува негово
деформирање при голема брзина
и со тоа повторно се задржуваат
аеродинамичните својства. Крилцата што се вградени во долниот
дел од браникот овозможуваат до-

полнителен потисок на автомобилот за
подобра приспособливост на подлогата
на патот.
Новиот „ГТ-Р нисмо“ доби и освежена внатрешност од серискиот модел,
која е луксузна како никогаш досега.
Инструменталната табла, воланот, ме-

нувачот и централната конзола се со
нов дизајн, обложени кожа алкантара
и со тоа се добива извонреден дизајн.
Бројот на прекинувачи за командите на
овој спортски автомобил значително се
намалени од 27 на 11 благодарение на
новиот мултимедијален систем преку кој
може да се управуваат навигацијата,
клима-уредот, аудиосистемот и другите
системи. Тоа се прави преку осуминчниот екран во боја чувствителен на
допир, со поголеми икони за полесна
употреба. Овој систем може да се користи и преку гласовни команди за да
се поедностави возењето при голема
брзина, кога е потребна поголема концентрација на возачот.
Карактеристиките на „ГТ-Р нисмо“ се
дополнително подобрени благодарение на поцврстата конструкција на
целиот автомобил. Тоа значи дека при
голема брзина овозможена од 3,8-литарскиот шестцилиндарски мотор со
две турбини, кој развива неверојатни
600 коњски сили, автомобилот нема да
добие извиткување и лоша управливост.
Дополнително со новиот систем, кој е
вграден во овој модел и кој ги собира

сите информации, се подобрени сите
карактеристики за дури два процента,
што е најголема разлика што успеале
инженерите на „Нисан“ да ја добијат
од серискиот автомобил.
Целото знаење и собирање информации
од трките низ светот од постојните модели е вградено во „нисмо“. Вшмукувачкиот
систем за воздухот потребен за подобро
согорување на горивото е преземен од
класата ГТ3, а целата сила добиена од
моторот се дистрибуира до тркалата
преку шестостепен менувач со две ква-

чила. На секој мотор стои алуминиумска плочка со
името на инженерот на „Нисан“, кој го конструирал
бидејќи секој агрегат е рачно произведен.
Благодарение на новите карактеристики, во новиот
„нисан ГТ-Р нисмо“ еднакво може да се ужива и на
ридска патека и на кружна.

фудбал интервjу

Давид Бабунски

Ќе дадам се од
себе и Македонија
да стигне до
завршницата на
едно големо
натпреварување

Прво ќе го доиграм циклусот квалификации за
репрезентацијата до 21 година, а потоа ќе се приклучам
и на сениорскиот состав во обидот да стигнеме до висок
пласман во следните квалификации за Светското првенство,
кои почнуваат во септември. Групата е многу тешка, но
со приклучувањето на дел од младите репрезентативци
и со искуството што го носат во себе Горан Пандев, Агим
Ибраими, Ванче Шиков, Иван Тричковски и пристапот што
го имаат раководните лица во федерацијата, реално е да
се очекува Македонија да биде вистинско изненадување
и да се добие едно освежување во составот, кој во
следните неколку години може да се надева и на борба со
конкурентите на самиот врв на табелата

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски

К

апитенот на македонската фудбалска репрезентација за играчи до 21 година, Давид Бабунски, е вистински лидер на својата
генерација. Младата селекција има
историска шанса за првпат да се пласира на едно големо натпреварување
откако игра одлично во квалификациите за Европското првенство во 2017
година под водство на селекторот Боби
Милевски. Тој е и повремен репрезентативец и член на сениорскиот состав,
а се очекува да биде и еден од носителите на играта во квалификациите за
Светското првенство, кои почнуваат
во септември.

Ја искористивме можноста да поразговараме со Бабунски во периодот кога
тој ги заврши репрезентативните
настапи и отиде на заслужен одмор
пред почетокот на подготовките со
Црвена звезда со која посакува да се
пласира во групната фаза од Лигата
на шампионите.
По цели 10 години поминати во
сите категории на Барселона, го направи првиот професионален договор во твојата кариера и потпиша
со поранешниот европски шампион Црвена звезда. Веднаш, по само
шест месеци, се закити со титулата
во Србија. Како ја гледаш својата
иднина со Звезда и може ли да се
54
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очекува со твојот нов клуб веднаш
да бидеш учесник во групната фаза
од Лигата на шампионите?
Бабунски: Периодот поминат во
Барселона е огромно искуство за мене.
Покрај тоа што настапував за Б-тимот
на Барселона многу често тренирав и
со првите ѕвезди, како што се Меси,
Нејмар, Суарез, Иниеста, Пике. Одлична школа, која сакам да ја искористам
за да можам да прераснам во голем
фудбалер. Сепак сега настапувам за
Црвена звезда и мислам само на игрите на мојот нов клуб. Веќе шест
месеци сум во Белград и можам да
кажам дека целосно се пронајдов во
сениорска екипа. Одлично се вклопив
во средината и фудбалерите со кои
настапувам сега одлично ме примија.
Иако сум странец, се чувствува единство во тимот и сите функционираме
заедно и надвор од клупските обврски,
а за тоа многу сум му благодарен и на
тренерот Миодграг Божовиќ. Затоа
сакам одисејата што ја имав десет години во Барселона да ја оставам зад
себе бидејќи сега веќе сум професионалец. Тоа што го научив во Барселона
не може да се спореди, но во новата
средина се работи на поинаков начин,
нов стил, нови соиграчи, но мислам
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дека можам да успеам со Звезда и сите
заедно да се обидеме да го вратиме
клубот таму каде што припаѓа, во самиот европски врв.
Покрај титулата во српскиот шампионат, бележиш и одлични настапи
за репрезентацијата на Македонија
за играчи до 21 година, со која во
квалификациите за Европското првенство 2017 година со соиграчите
се наоѓате на чекор до историски
успех. Колку се реални шансите на
оваа генерација за пласман на едно
големо натпреварување?
Бабунски: Оваа генерација на репрезентативци, можеби, е најдобрата
досега што ја имала нашата држава
за играчи до 21 година. Играме во
одлична форма во текот квалификациите и се наоѓаме пред историски
успех. Атмосферата што се создаде
во репрезентацијата на чело со селекторот Боби Милевски е фантастична.
Искрено, и мене на почетокот не ми се
веруваше дека може да функционираме така. Подредени сме на колективот
и заедничкиот успех. Начинот на размислување и пристапот кон дресот со
репрезентативниот грб е сменет кај
сите фудбалери. Имаме голем подем

во играта и секој си ја знае својата улога
во тимот и е задоволен од с работеното.
Без разлика што и да се случи до крајот
на квалификациите, како капитен на
овој состав ветувам дека ќе се бориме
до крај и ќе се обидеме да ја израдуваме
целата фудбалска и спортска јавност во
нашата држава.

До крајот на квалификациите остануваат уште три натпревари. Колку
психилошкиот момент е значаен во
вакви моменти, ако се знае дека сте
многу блиску до предвидената цел?
Бабунски: Во текот на квалификациите одигравме неколку тешки натпревари. Пред сѐ мислам на тие со Исланд
и со Франција, кои ни се главни конкуренти за првите две места во групата.
Докажавме дека можеме да се носиме
со репрезентации што се со поголемо
фудбалско реноме од нашето и дека
сме рамо до рамо со самиот европски
крем. Знаете како, сите ние сме веќе
професионалци на некој начин, иако
некои од репрезентативците немаат
ни 20 години. Најважно е што сите настапуваме во клубови што ни даваат
можност да настапуваме и да имаме
минутажа во текот на сезоната. Физичката подготовка воопшто не доаѓа во
знак прашање, психолошкиот момент
сами го градиме. До крајот на квалификациите ни остануваат уште три меча.

Свесни сме и знаеме дека со евентуални
три триумфи ќе бидеме многу блиску
до баражот за Европското првенство,
ако не и први во групата за директно
да се пласираме на завршницата. Пред
секој собир, пред секои подготовки и
натпревар сите знаеме дека може да
победиме на секој натпревар. Тоа не се
случило одамна во некој национален
состав. Таков е пристапот кај моите
колеги и оттука добрите резултати.
Можеше лесно да се случи да стигнеме
и до уште некоја победа, но сме презадоволни од досегашните успеси. Можам
да ветам пред целата јавност, во мое
име како капитен и во името на сите
репрезентативци, дека ќе се бориме до
крај и до последната минута од квалификациите, ќе се обидеме да стигнеме
до огромниот историски успех, а тоа е
пласман на една завршница на големо
натпреварување, за првпат во историјата на македонскиот фудбал.
Паралелно со настапите за репрезентацијата до 21 година, доби повик и од селекторот Ангеловски за
пријателските натпревари за сениорската репрезентација. Од следната
есен веќе се очекува да настапуваш
и за сениорската репрезентација во
квалификациите за Светското првенство. Што може да се очекува во
следниот циклус?
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Бабунски: Искрено ми е драго што
двајцата селектори во меѓусебна комуникација сериозно сметаат на мене
во иднина. По натпреварот во Украина, кога остваривме значајна победа,
за само два дена одиграв натпревар и
за сениорите во Австрија на пријателскиот натпревар против Азербејџан.
Многу е напорно особено по крајот на
една тешка сезона на клупски план,
да одиграш и неколку натпревари за
репрезентацијата. Сепак никако неможе да се одбие повикот од селекторот за А-репрезентацијата иако само
два дена претходно играв за квалификациски натпревар во Украина.
Голема чест за секој спортист е повик за настап во националниот дрес.
Според разговорите што ги водевме
со двајцата селектори, јас прво ќе го
доиграм циклусот квалификации
за репрезентацијата до 21 година, а
потоа ќе се приклучам и на сениорскиот состав во обидот да стигнеме
до висок пласман во следните квалификации за Светското првенство,
кои почнуваат во септември. Групата
е многу тешка, но со приклучувањето
на дел од младите репрезентативци
и со искуството што во себе го носат
Горан Пандев, Агим Ибраими, Ванче
Шиков, Иван Тричковски и пристапот
што го имаат раководните лица во
федерацијата, реално е да се очекува
Македонија да биде вистинско изненадување и да се добие едно освежување во составот, кој во следните
неколку години може да се надева и
на борба со конкурентите на самиот
врв на табелата. Сепак, има време
за такво нешто бидејќи ние допрва
треба да се воигруваме заедно и да
покажеме дека нашата држава има
квалитет и не го заслужува местото
што сега ѝ припаѓа на ранг-листата
на ФИФА.Во федерацијата веќе имаат сосема поинаков пристап, имаат
идеја, имаат визија, имаат добро
дефинирана филозофија, начин на
работење, одлична организација
и пристап, што е најважно за еден
добар почеток бидејќи без сите тие
базични подготовки не може да функционира еден клуб, еден тим и една
репрезентација.
петок, 17 јуни 2016 година
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 19 јуни 1913 година
Почнало Тиквешкото востание, прв организиран масовен народен вооружен отпор
против српската власт, која
ја окупирала Вардарска Македонија по повлекувањето
на турските сили по Првата
балканска војна. Востанието
почнало на 19 јуни1913 година, во Тиквешко и траело
седум дена. Тиквешкото население, спонтано и самостојно
го организирало, а било раководено од локалните дејци,
револуционери и војводи на
Организацијата, а потпомогнато од четите на ВМРО.

Прдеж и мрсул
Здраво телефанатици. Прдеж и мрсул се литературни македонски зборови. Верувале или не, и зборот пичка е. Не ми верувате? Јас имам две лекторки, кои сигурно
не би ме оставиле да го напишам зборот пичка десет пати, ако тоа не е така.
За доказ: пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка!
Македонскиот јазик ни е супер, со сите негови стари зборови, турцизми и неоцизми. Мене лично, рубриката „Ризница“ ми е омиленото ќоше во еден наш весник.
Се враќам на темата. Токму затоа што прдеж и мрсул си се наши зборови, нема
причина зошто да не се најдат во квиз, посебно во полуфинале, кога прашањата
треба да бидат малку позбунувачки и потешки. Нема причина зошто тоа некому би
му пречело (но, каков Македонец ќе си ако нешто не ти пречи, па ти знаеш сѐ!)
Ако веќе треба нешто да ви пречи тоа е кога Ирена Спировска ќе рече Армáгедон
место Армагедóн, Áнри место Анрѝ, Чајковски место Чајковскѝ итн.
Требаше да си ги запишам сите, но тоа е тоа. Кој сака да сфати ќе сфати.
Кој не, нека продолжи да се срами од зборот прдеж.

� 20 јуни 1922 година
Во Галичник е роден Александар Сариевски, македонски
народен пејач и композитор.
Тој е еден од основачите на
ансамблот „Танец“, а е композитор и текстописец на
песната „Зајди, зајди јасно
сонце“. Почина во Скопје, на
19 декември 2002 година.

Малиот брат

� 22 јуни 168 г. пр. н.е.
Почнала Четврта македонско-римска војна. Во битката
кај Пидна, Римската Република
ја поразила војската на македонскиот крал Персеј од антигонидската династија.

Се хранам здраво ама после тоа обавезно јадам.

� 22 јуни 1889 година
Под водство на канцеларот
Ото фон Бизмарк Германија
прва во светот вовела пензиски систем за работниците,
земјоделците, занаетчиите и за
слугите постари од 70 години.

Многу мразам кога сметката ми е 520 денари и бркам по
џебовите и никаде не можам да најдам уште 500 денари.

� 22 јуни 1941 година
Втора светска војна: Почеток
на операцијата „Барбароса“ —
Германија го нападна СССР.

Брак? Тоа е модерно име за посвојување на
пораснато машко дете а мајка му не може да се
грижи повеќе за него.

� 23 јуни 1915 година
Во Прилеп е роден Кузман
Јосифовски - Питу, македонски правник, комунист, еден
од главните организатори на
антифашистичкото движење
(1938-1941) и на НОБ во Македонија (1941-1944). Поради
својата неуморна народно-ослободителна дејност многу
луѓе го нарекуваат Гоце Делчев
на НОБ (Вториот Гоце Делчев).
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Жена е кога и фали се.

Месецов сум ко ураниум. Осиромашен.
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Психијатарот му вели на
пациентот:
– Значи твојот проблем е тоа
што премногу бес има во тебе.
Напиши писмо до тој што те
нервира, искажи се и после
запали го.
– Добро. А со писмото што да
правам?
Ја прашува Зоки Поки мајка си:
– Мамо, летаат ли ангелите?
– Да сине летаат.
– Вчера тато и рече на дадилката „ангелче“, кога ќе можам да
видам како лета?
– Утре, душо.
Трпана му вели на Трпе:
– Ноќеска пак зборуваше во сон.
– Па нормално кога дење не
можам да дојдам на ред!

петок, 17 јуни 2016 година
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КуJнски тефтер

Мус од лимета
СостоJки:
• 6 лажици путер на
собна температ ура
• 1+1/3 шолји шеќер
• 2 големи јајца
• 2 жолчки
• сок од 1/2 лимон
• 2 лажици сок од лимета
• рендана кора од лимета +
1 лажица за декорација
• 1+1/2 шолја павлака
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Подготовка:
# Вклучете ја ринглата на средна температура. Во са
дот за сос ставете ги путерот, шеќерот, јајцата, жолч
ките, сокот од лимета и сокот од лимон. Мешајте
постојано четири-пет минути додека не ја добиете
посакуваната густина. Внимавајте да не зоврие. До
колку зоврие рецептот не е успешен. Почнете од по
четок со нови состојки.
# Тргнете го кремот од рингла и додајте една лажица
кора од лимон. Кремот ставете го во сад за крем и пре
кријте го со фолија за да не фати кора. Оставете го да
се лади во фрижидер еден час.
# Во сад за матење изматете ја павлаката со шеќерот.
Кремот изматете го повторно и полека соединете го
со белиот крем употребувајќи шпатула.
Смесата сипете ја во шест чаши, прекријте ги со нај
лонска фолија и ставете ги во фрижидер да се оладат.
# Декорирајте со свежо рендана кора од лимета или
од лимон.
# Сервирајте!
СОВЕТ: За кремот да не фати кора, фолијата залепете ја
по површината на кремот.
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