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Соседските чизми на македонска земја 17
личност нА неделАтА

Никола Наумоски 20
свет

Русија и Турција вртат нов лист 26 
здрАвје

Давор Тодоровски, физиотерапевт 32
културА

Што може да се види низ европските 
метрополи ова лето? 38
културА

Големиот американски џезер  
Артуро Сандовал во Охрид 40
сценА

„Пиволенд“ по деветти пат 42
спорт

Лазар Петровиќ, македонски државен 
шампион во два спорта

53
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Пионер и лидер во класата, 

2,5 милиони соПственици  
и вие!Don't enlarge the this template.

The size of this template can be reduced.

Пакет 360° вклучува:
Nissan Connect (7" екран чувствителен на допир со комбинација на аудио, навигациски и комуникациски 
можности), Пакет сигурност (систем за автоматско препознавање на патни знаци, систем за предупредување 
при напуштање на возната лента, автоматско вклучување-исклучување на долги светла, предни и задни паркинг 
сензори, систем за одбегнување на фронтален судар, самозатемнувачки ретровизор), алуминиумски фелни 
18", затемнети стакла, интелигентен клуч со Start/Stop функција на моторот, Around view monitor - 4 камери 
околу возилото + метална боја.

скупи бр. 14, скопје, тел: 02/511 11 30 
   02/511 11 31

www.nissan.mk

ГРАТИС пакет 360° во вредност од 4.400€*!

*4.400 € - 272.800 ден.
** Комплетната понуда за моделот може да ја добиете во салонот на Nissan.
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ВоВед

Водната бомба не ја  
удави нечовечноста 

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Ни невреме што се случува ед-
наш во 1.000 години не може 
да ги удави нечовечноста и 

лицемерството кои зафаќаат епи-
демиолошки размери во општест-
вото. Пет илјади семејства, односно 
околу 20.000 скопјани неделава се 
борат со последиците од катакли-
змичната поплава. Во изминатите 
денови ги видовме на терен војска-
та, Црвениот крст, претставници на 
централната и на локалната власт, 
неколку екипи од соседните земји 
и по некој доброволец. Но, тоа ни 
од далеку не е доволно за брзо и 
ефикасно справување со природна-
та непогода. Впрочем, во услови на 
елементарна непогода, обврска на 
сите ни е да помогнеме. Обврска, а 
не добра волја! Додека овие луѓе се 
борат со последиците од поплавата, 
со разочарување гледаме како голем 
дел од нивните сограѓани сѐ уште 
седат во своите суви домови и „ги 
жалат“ со барање вина во некој трет. 
Потфрлија граѓаните, но потфрлија 
и бизнисмените (барев во првите 
четири дена по поплавата) иако, за 
волја на вистината, мал дел од нив 
уште веднаш по несреќата дадоа 
активна помош на настраданите. Не 
сакам да го потценам придонесот на 
оние кои на било кој начин учеству-
ваат во санирањето на последиците 
од големата катастрофа, туку сакам 
да укажам дека реакцијата требаше 
да биде многу посилна и побрза, 
познавајќи ја широкоградоста на 
македонскиот народ. 

Од друга страна, врвот на нехума-
ниот однос кон своите сограѓани 
го достигнаа пензионираните пла-
тенички револуционери. Ако во 

изминатите две години помисли-
вме дека видовме сѐ што може една 
изопачена свест да извади од себе 
– (посакуваа смрт на полицајци, 
бараа крв, провоцираа инциден-
ти, колнеа, плукаа, се закануваа на 
500.000 граѓани...), се излажавме. 
Ваква бездушност ретко може да се 
види каде било во светот. Во истиот 
период, опозициските паразити и 
Соросовите платеници не мрднаа со 
прст за да помогнат. Но, затоа, пак, 
искршија прсти од критикување по 
социјалните мрежи. Каква изопа-
ченост! Тие што гледаат сеир, ги 
критикуваат тие што се обидуваат 
да помогнат.

Да бидеме на чисто. Легитимно е да 
се дебатира дали УХМР и ЦУК имале 
шанси навремено да предупредат 
и покрај тоа што станува збор за 
невреме од тип што се случува ед-
наш во илјада години. Дали би се 
намалил бројот на жртви и причи-
нетата материјална штета ако дрво-
крадците не ги соголеа шумите на 
Скопска Црна Гора, ако кобниот дел 
од обиколницата беше подобро из-
граден, ако локалното население не 
се противеше на првобитниот план 
патот да минува над селото, ако во 
поплавените места имаше атмос-
ферска канализација, ако мештани-
те не одбиваа да отстапат место за 
проширување на каналите... Од сите 
овие прашања треба да се извлечат 
поуки за во иднина, без да се злоу-
потребат за нечии партиски инте-
реси. Но, за тоа потоа. Во моментот 
прва и најважна задача на целото 
општество е да им се овозможи на 
преживеаните да ги упокојат почи-
натите и да си го вратат нормалниот 

тек на живот. Барањето одговор-
ност во овој момент е само изговор 
да не се излезе на терен и да им се 
помогне на настраданите. Премно-
гу мизерно е јавноста секојдневно 
да ги гледа истите платеници во 
улоги на политички аналитичари, 
безбедносни стручњаци, градежни 
експерти, специјалисти за цивил-
на заштита, метеоролози и што ли 
уште не... Едноставно ги бидува за 
сѐ, само не за да помогнат на човек 
во неволја.  

Овие изгубени ликови во времето 
и во просторот не можат да сфатат 
дека во моментов на жителите на 
Стајковци, Синѓелиќ, Инџиково, 
Арачиново не им се потребни фи-
лозофирања, обвинувања, памето-
сувања, покажување лажен морал на 
социјалните мрежи... Потребна им е 
подадена рака од нивните сограѓа-
ни и лопата плус во поплавените 
домови. Потребна им е храна, вода, 
лекови, пелени... Очајно им треба да 
си го вратат стариот живот. 

Ова беше идеална шанса за сите са-
модекларирани хуманисти, борци 
за човекови права, „слободоумни“ 
и „правдољубиви“ да се покажат на 
дело. За жал, не успеаја. Зошто? Што 
се случи со нивната солидарност? 
Каде се невладините организации и 
платениците на Сорос организирано 
да се појават на загрозените места? 

Ако можеа со месеци да лежат во 
шатори пред Влада, зошто не можат 
неколку дена да поминат во Синѓе-
лиќ, Арачиново, Инџиково...? Ако 
можеа да се собираат секој ден во 18 
часот пред СЈО, зошто „солидарните 

НациоНалНа катастрофа

демократи“ сега не можат да се собе-
рат во истиот број под мотото „Секој 
ден во 6 часот во Стајковци сѐ додека 

не се обнови и последниот дом!“ Да, 
тоа би било интересна парола која 
сигурно би добила многу поголема 

поддршка од јавноста. Но, за разлика 
од „платеничката револуција“, овој 
пат никој не плаќа. Има и уште еден 
проблем. Сега треба да се реновира 
и да се гради, а тие знаат само да 
уриваат и да сквернават. Очиглед-
но, вакви хумани акции не се пред-
видени во сценариото за насилно 
уривање на власта.   

Нечовечкиот однос на опозицијата 
сме го виделе и почувствувале многу 
пати последните две години, но ова 
што го гледаме деновиве е врв на 
бесчувствителноста. Затоа ќе биде 
најдобро, и за нив и за жителите од 
настраданите подрачја, да си го про-
должат одморот барем додека не се 
санираат штетите. 
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актуелНоХе РОи и АН Ти Хе РОи

ти ња та ќе се ис чи сти, ќе оста нат лу ѓе и не лу ѓе

Не пи ша на ма ке дон ска суд 
би на е на ро дот да се обе
ди ну ва во не сре ќа. Таа 

искон ски вгра де на моќ за пре
жи ву ва ње са мо со спло ту ва ње 
во нај те шко то, во нај бол но то, 
го одр жа ла низ ве ко ви те. Ќе го 
одр жи и де нес, ко га мно гу ми на 
на ми ри су вај ќи ја кр вта, ја ва ат 
врз не сре ќа та, бес чо веч но ју ри
шај ќи во ли чен по ход за се бе
про мо ци ја. Ти ња та од ули ци те 
во поп ла ве ни от ре ги он еден 
ден ќе ја сне ма. Ќе оста нат лу
ѓе то, и тие што не се тоа. 

Чо веч ки те при каз ни од са бот
на та ка та стро фа го по то пи ја 
тоа што мно гу ми на се оби ду
ваа да го из ва дат на по вр ши на. 
Раз де ле но ста и на мет на ти те 
раз ли ки по то наа за мо мент во 
во да та. Чо веч но ста ги спло ти 
лу ѓе то во смрт на та опас ност. 
Сè уште те чеа ре ки те низ ули
ци те во Скоп је ко га про ѕу ни ве
ста де ка Ал ба нец со не кол ку 
при ја те ли спа сил Ма ке дон ка, 
чиј што авто мо бил то нел во 
во да та на со бра на под над воз

ник. Мно гу ми на се по тсе ти ја 
на по ра ки те за по тре ба та од 
единс тво и на ци о нал но обе
ди ну ва ње ис пра те ни не кол ку 
де на прет ход но. И по втор но, 
не си те ја уви доа по тре ба та од 
единс тво за по мош.

Чо веч ност.

Чо веч но ста ги пре тво ра обич ни
те лу ѓе во хе рои. Хе ро јот Ве ле е 
мом че што ги за ста ну ва ше во зи
ла та на вле зот на оби кол ни ца
та пре ду пре ду вај ќи за вод на та 
сти хи ја што го рас це пи асфал
тот. Сту ден тка та Ал ми на и 
неј зи ни от 16го ди шен брат со 
ча со ви сто е ле во во да др жеј ќи 

бе бе и три го диш но де вој че на 
со се ди те над ни во то на во да
та, сè до де ка не ги изв лек ле од 
Еко но ми ја. Ма ли от Ве дран три 
ча са пли вал низ сту де на та во да 
и сè што но се ла со се бе пред да 
би де спа сен од не го ви от та тко. 
Ва кви при каз ни има мно гу. За 
тие хе рои и де ла, мо же би, и ни
ко гаш не ма јав но да се слуш не. 
Мно гу од нив, ка ко и Ве ле од 
оби кол ни ца та,  во сво јот чин не 
гле да ат под виг, ту ку обич на чо
веч ка ре ак ци ја. Си те нив се га ги 
обе ди ну ва жи гот што таа ве чер 
им го оста ви на ду ша та. 

Вод на та сти хи ја што но се ше сè 
пред се бе ги спло ти си те што се 
нај доа во сре ди ште то на ка так
лиз ма та. Ло кал ни те жи те ли и 
слу чај ни те ми ну ва чи ги оста ви ја 
и скром но ста и не тр пе ли во ста; 
и опре дел би те по ве ра, на ци о
нал ност, по ли тич ка при пад ност. 
Пред се бе имаа са мо ед на цел  да 
ги спа сат ближ ни те од тра ге ди ја, 
до де ка во да та но се ше жи во ти.

Се га е по треб но хе ројс тво и под
виг од си те за да се вра ти жи
во тот во нор ма лен тек на овие 
ме ста. Хе ројс тво за ед нич ки да 
се вле зе во ко стец, да се овоз
мо жи жи вот со тоа што оста на 
по сти хи ја та. По треб на е чо веч
ност. Чо веч ност да се со о чиш со 
тие што им е те шко да из го во
рат што им е по треб но отка ко 

во да та им од не ла сѐ  жи во тот, 
се ќа ва ња та, тру дот, здо би е но то, 
ра до ста, ид ни на та. Чо веч ност да 
се со о чиш и да се оби деш да им ја 
уб ла жиш бол ка та на не у теш ни
те, да по да деш ра ка кон тие што 
се до жи ву ва ат оста ве ни са ми на 
се бе, да се со о чиш со нив ни от 
бес, лу ти на, не у те ха, страв, не
тр пе ние, не об јас ни вост, афект. 

Чо веч но ста не до др жу ва да гле
да од стра на. Чо веч но ста ба ра да 
се приј де и да се по мог не та му 
ка де што е нај по треб но. Во лон
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актуелНо

те ри, ор га ни зи ра ни и по е дин
ци, де но ви те ги по ми ну ва ат во 
опу сто ше ни те ме ста за ед но со 
вој ска та, по ли ци ја та и со си те 
дру ги ин сти ту ции. Чо веч ки е 
да се по мог не со до на ции или 
со ра бо та, кој ка ко мо же. А по
ве ќе или по мал ку мо же ме си те. 
Три де чи ња од Ма џа ри игра та 
ја за ме ни ле со ра бо та  рас то
ва ра ле по мош за по го де ни те 
од поп ла ви те. Ра бо те ле по цел 
ден, но се ле, исто ва ра ле, ве лат, 
им би ло жал што мно гу лу ѓе ги 
за гу би ле ку ќи те. 

Со об ла кот што но си не сре ќа 
ед наш во ил ја да го ди ни, при
ро да та по втор но по тсе ти де ка 
ни што не е по моќ но од неа. Ни ту 
при род ни те фе но ме ни мо же со 
це лос на точ ност да се пред ви
дат и спре чат, ни ту, пак, не што 
мо же да за ста не пред си ла та на 
при ро да та на чо ве кот да се по
мог не на ближ ни от, на чо ве ка. 
До кол ку си чо век. По мо шта се га 
е по треб на. Таа по мош не ма да 
го вра ти за гу бе но то, таа се га е 
са мо по ткре па за да мо же да се 
пре жи вее. Со чув ство то из ви ра 
од се кој нерв и да ва си ла за бес
по штед на вол ја,  по рив и си ла да 
се спа си ближ ни от, кол ку и да е 
тој не поз нат, да ле чен, ина ков.

По не вре ме то и во да та, на по вр
ши на исп ли ва и не чо веч но ста во 
неј зи на та нај чи ста фор ма. Кол ку 

што се ни жат при каз ни за чо веч
ки суд би ни, за пре жи ве ан страв, 
за не пре бо лот што про дол жу ва 
да ко си, до тол ку по ве ќе рас те и 
зло ба та и га зе ње то врз ма ка та. 
И по втор но, блед не ат апе ли те 
за спло те ност и за за ед ниш тво. 
Зло у по тре ба та на ту ѓа та со стој
ба на афект, изо ста ве но ста, не
мож ност да рас у ду ва, игра ње то 
со тој не чиј мо мент е чист грев, 
кој не ма да оста не не каз нет.

За жал, мно гу ми на не ја раз браа 
по ра ка та на хе ро и те ка ко Ве ле, 

де ка овие де но ви не тр пат по
дел би и за луд ни по со чу ва ња. 
Овие де но ви не тр пат по ли ти
ка во се бе. Ан ти хе ро и те на ова 
вре ме не раз браа де ка под буц ну
ва ње то на лу ѓе то да ба ра ат ви
нов ни ци не ма да им овоз мо жи 
еле мен тар ни ус ло ви за пре но ќу
ва ње. Об ви ну ва ња та што се са
мо укра де ни мо мен ти за ли чен 
фо кус, се га се за луд но тро ше ње 
на вре ме то, кое е тол ку по треб
но за да се вра ти до сто инс тво то 
на тие што по во да та оста наа 
во кал. Вре ме то не тр пи ни ту 
шпе ку ла ции, па ни ки и не ви
сти ни зат скри е ни зад бо же мен 
ху ма ни зам са мо врз та ста ту ри
те. Та кво то ве е ње зна ми ња врз 
ти ња та под ко ја е не чи ја суд би на 
не е по бе да во по ли тич ка би тка. 
Таа би тка во исто ри ја та се ко гаш 
ја до би ва ле хе ро и те.

Што се слу чи  
таа ве чер? 
По ве ќе од 800 гро мо ви го рас
це пу ваа не бо то над Скоп је. Се 
исту ри дожд ка ков што не се 
па ме ти. Об ла ци те ја из ле а ја 
не сре ќа та со апо ка лип тич
ни пос ле ди ци во Стај ков ци, 
Чен то, Син ѓе лиќ, Стра чин ци, 
Бу ла ча ни, Еко но ми ја, Вин це, 
Цре шо во, Кам ник, Ра штан
ски Пат.

Ме те о ро ло зи те дож дот го на
ре коа дож дов на бом ба. Овој 
вла жен ми кро пу кот ка ко еден 
од нај о пас ни те при род ни фе
но ме ни, кој ка ко експ ло зи ја се 
по ја ву ва без пре ду пре ду ва ње. 
Во мо мент на ду ва ње на ве
трот со 70 ки ло ме три на час, 
ат мо сфер ска та не ста бил на 
ма са за ста на, бу квал но за ста
на на ме сто и поч на да исту ра 
огром но ко ли чес тво, бу квал
но ед на вод на бом ба на таа 
те ри то ри ја, об јас ни Оли вер 
Ро мев ски, ди ре ктор на УХМР.

�  На Зај чев Рид из ме рив ме 
95 ли три, а еве го по да то кот, 
кој што ве ли де ка во Пе тро
вец има ло са мо пет ли три. 
Зна чи, бу квал но, го за гра ди 
про сто рот, при ро да та си го 
на пра ви сво е то и при до не
се за ед на ва ква не са ка на 
ка та стро фа. По доц на трг на 
по втор но да се изв ле ку ва по 
ло гич на та тра е кто ри ја, но 
по втор но не ло гич но се вра
ти и тоа бе ше тој втор бран 
што се по ја ви по 10,30  11 
ча сот, кој при до не се си ту а
ци ја та да ста не мно гу по ло
ша  ре че Ро мев ски. �



анализа

www.republika.mk 13петок, 12 август 2016 година

Место да подадат 
рака, долеваат  
масло на огнот
По по дол го вре ме, Ма ке до ни ја се обе ди ни. Си те гра ѓа ни, си те ет ни
ку ми ра мо до ра мо за ста наа во би тка та со стра вот ни те пос ле ди ци од 
поп ла ва та. Тра ге ди ја та до пре до се кој нор ма лен чо век во др жа ва та. 
Не кој по ма га ше на те рен со ин сти ту ци и те, друг до ни ра ше хра на и 
об ле ка, трет во не мож ност до ни ра ше од мо би лен на сме тки те за по
мош, а тој што не ма ше што да да де буд но сле де ше и со чув ству ва ше. 
Са мо ед на гру па не по чув ству ва ни ка ква ем па ти ја, ту ку ви де шан са 
за ка ри е ра. Ма кар не кро фил ска. Опе ри ра ни од ка кво и да е чув ство 
на ем па ти ја и со јас на ни ска на ме ра за зло у по тре ба на ту ѓа та не сре
ќа, ма ке дон ски те не кро фи ли окси мо рон ски блес наа во нај го ле ми те 
цр ни ла, кои ги из ва ди ја од сво и те пре це не ти ду ши на па те ни за моќ. 
Овој пат, опо зи ци ски те ме ди у ми те ги за се ни ја сопс тве ни те по ли ти ча
ри. Или играа ка ко што им бе ше ка жа но?  

Пишува | Љупчо Цветановски

ОПОЗициСки мРШОјАДци

Поп ла ви те од не соа мно гу 
чо веч ки жи во ти и уни
шти ја уште по ве ќе до мо

ви за ка ну вај ќи се отво ре но врз 
ид ни на та и суд би на та на ил јад
ни ци се мејс тва. И до де ка це ла 
Ма ке до ни ја се спло ти за да им 
по мог не на на стра да ни те и со
чув ству ва ше со нив на та бол ка и 
не сре ќа, иста та таа тра ге ди ја ги 
раз бу ди и мр шо јад ци те. За жал, 
тие од сор та та на хо мо са пи енс, 
или, се пак, са мо слич ни на не го 
по ра ди не чо веч но ста и цел та. 
Вре мен ски те не по го ди се ко гаш 

ги пре диз ви ку ва ле при род ни те 
мр шо јад ци, кои ги на ре ку ва ат 
чи ста чи на при ро да та. Овие вто
ри те не се при род на, ту ку по ве
ќе пси хи ја триј ска по ја ва, ко ја се 
оби де на вре мен ска та не по го да 
да ѝ да де по ли тич ка ди мен зи ја. 
За чи сте ње, пак, ни ко гаш и не 
чу ле, тие жи ве ат од вал ка ње на 
ра бо ти те. И нај све ти те. Опе ри
ра ни од ка кво и да е чув ство на 
ем па ти ја и со јас на ни ска на ме
ра за зло у по тре ба на ту ѓа та не
сре ќа, ма ке дон ски те не кро фи ли 
окси мо рон ски блес наа во нај го

ле ми те цр ни ла, кои ги из ва ди ја 
од сво и те пре це не ти ду ши на
па те ни за моќ. Мо же би зву чи 
не ло гич но, но нај го ле ми от црн 
сјај го при ка жаа ток му по из бо
рот на ме ди ум ско то ад хок те ло. 
Да ли „про фе си о нал ни те“ но ви
на ри се нај доа за те че ни што ги 
не ма на спи со кот, па раз о ча ра ни 
и во си лен очај и бес го из ва ди ја 
нај цр но то од се бе? Мно гу ве ро
јат но, но ка ко и да е, поп ла ва та 
из ва ди на ви де ли на мно гу ме
ди ум ска и по ли тич ка гр до ти ја. 
На стра на, што е ве ќе ви де на и, 
за жал, оче ку ва на...

Да ли би ло вре мен ска не по го да, про те сти, по ли
тич ка кри за или што и да е дру го, не до вет ни те 
се ко гаш ги обе ди ну ва ед на спо ју вач ка ни шка. 
Се ви ка Со рос. Но не са мо ка ко нив ни по сто јан 
и да реж лив фи нан си ер и до бро твор, ги обе ди
ну ва и не го ва та шко ла на при стап кон не шта та, 
ком би ни ра на со веч на та жел ба да се би де нај црн, 
нај не чо ве чен и сен за ци о на лист во се кој пог лед. 
Уште по пер верз но е што се то тоа се пра ви во 
име то на де мо кра ти ја та?! Јас но е ка ко ден де ка во 
ре до ви те на Со ро со ви те ма ке дон ски ме ди ум ски 
и НВО ми ле ни чи ња по стои ви стин ска би тка за 
тоа кој ќе би де „нај ин те ре сен“ и нај жол чен, што 
вед наш ви да ва од лич на без о браз на пре дис по
зи ци ја за че кор по на пред до не го ви те зе ле ни 

СоРоСоВата Школа Во МакеДоНСката тРаГеДИЈа
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БИтката Со ПоПлаВата Во ек, а „каРВаНот 
На СлоБоДата“ СИ ВРВИ лИ ВРВИ... 

И до де ка ма
ке дон ски
те де жур ни 
плу ка чи и 
не кро фи ли 
го ва деа нај
ло шо то, нај

гр до то и нај цр но то од се бе, а жи те ли те и ин сти ту
ци и те се тру деа со си те си ли да им го вра тат жи вот 
во не ка ква си нор ма ла, низ иста та таа др жа ва си 
се дви же ше „ка ра ва нот на сло бо да та“?! Да, ста ну ва 
збор за еден од „про е кти те“ на Со рос во Ма ке до ни
ја, пре ку по друж ни ца та „Ци вил“. И до де ка це ла та 
др жа ва бе ше фо ку си ра на на ре ги о нот во Скоп ско, 
„сло бо да ри те“ со сво јот кар ван ми ну ваа де но ви во 
Стру ми ца. Ди џеи, кон цер ти, му зи ка, пес ни, по е зи ја 
за по ди га ње на све ста за сло бо да та во исто вре ме 
со пум па ње во да од поп ла ве ни до мо ви, чи сте ње 
ули ци, со би ра ње до на ции, хра на, об ле ка и пи ја лак 
за ил јад ни ци те на стра да ни. Мош не сло бо дар ски. 
Си гур но дел од нив, а има ло мно гу из ви ка ни ша
ре ни ре во лу ци о не ри, Мра, Ша ќи ри, Де ра ла и ред 
дру ги, но се ле ма ич ки од Че Ге ва ра. Па ро ди ја на 
ре во лу ци о не ри, ама на се ри оз но ша рен на чин. 
А, мо же би, и по до бро што си имаа за ни ма ци ја со 
пес ни, ди џеи и до бра за ба ва. По и на ку, го лем дел 
од нив ќе им се прик лу чи ја на не кро фи ли те, кои 
об зе ме ни од не сре ќа та ја из вр ту ваа ви сти на та и 
го уни шту ваа и та ка од исти те нив раз ни ша но 
единс тво во др жа ва та. Ва ка, мо же би, не по ма гаа, 
ама не ни од ма гаа. По са ни ра ње то на ште ти те и 
соз да ва ње то ху ма ни ус ло ви за ег зи стен ци ја на 
на стра да ни те, не е ло шо вла де јач ка та пар ти ја да 
раз мис ли за не ка кви суб вен ции за кар ва ни на 
ме ди ум ски те ју риш ни ци на опо зи ци ја та. Тие ќе 
се за ни ма ва ат со за бав ни глу по сти, а на ро дот ќе 
здив не од нив ни те глу по сти. Мер ка та се ри оз но  
ќе вли јае и на на ма лу ва ње на стап ка та на не кро
фи ли ја во Ма ке до ни ја...    

банк но ти, но не ко гаш тре ба да 
се диг не рач на. Не, се га ме ди у
ми те на СДСМ беа по а гре сив ни 
од сво и те мен то ри. 

Овој пат, по пр вич ни те ис па ди 
на Ше ке рин ска и на ду зи на не
до вет ни, кои не из др жаа да не 
пи шат ста ту си со за јад ли ви ко
но та ции за сво и те при вр за ни ци, 
опо зи ци о не ри те ја сфа ти ја по ра
ка та и кон тра про ду ктив но ста на 
ва ква та глу пост и за сра ме ни се 
пов ле коа. Рад ми ла ду ри и се по
ја ви на те рен. За ев по ве ќе па ти, 
за да ќа ри не кој по ен, не ли, но 
ду ри и тој по ви ка на единс тво.  

До го во ре но или не, што мно гу
мно гу и не ја ме ну ва су шти на
та на при ка ска та, не кро фил ски 
оро во дец ста наа опо зи ци ски те 
ме ди у ми. Пор та ли, те ле ви зии, 
вес ни ци. Си те ор ни за вра ќа
ње на власт на сво и те ме це ни 
во хор ги пре не су ваа из мис ле
ни те и из вр те ни при ка ски за 
евен ту ал ни те па ни се ла ни од 
„обез бе ду ва ње то“ на Гру ев ски, 
за ло ша та ор га ни за ци ја и за ха
о сот на пун кто ви те за по мош, 
па и за це лос на та од го вор ност 
на вла ста за пос ле ди ци те, ду ри 
и за за ги на ти те. Се мејс тва та сѐ 
уште ги не маа зе ме но те ла та на 
сво и те за ги на ти нај ми ли, а не
кро фил ски те пер а „штан цаа ли 
штан цаа“ гр ди при ка ски. Не де ка 
по та ква та ка так лиз ма сѐ бе ше 
иде ал но, а се то тоа си го но се ше 
и ре вол тот на на стра да ни те се
мејс тва за тоа што им се слу чи, 
но со нив но то фи лу ва ње гр ди 
сто рии, кои во нај го лем дел се 
по ка жаа не ви сти ни, из вр те ни 
при ка ски или „све дош тва“ на 
пар ти ски акти ви сти и под др
жу ва чи, тие са мо до ту раа мас ло 
на и та ка зо ври е на та ат мо сфе ра. 
Со при ка ски те за ло ша та ор га
ни за ци ја и за „ка та стро фал на та“ 
ус лу га на жи те ли те, не до вет ни
те уди раа ди рект но и врз до бро
вол ци те, оп шти на ри те, вој ска та 
и по ли ци ја та, кои со си те си ли се 
тру деа да му по мог нат на на се
ле ни е то. Од дру га стра на, ши реј
ќи не по тре бен и до пол ни те лен 
ре волт кај исти те тие гра ѓа ни. 
Се пак, нај до бри ка ко и се ко гаш, 
беа пер ја ни ци те из вр ту ва чи, не 
ба ди ја ла но са чи на ти ту ла та ме
ди ум ски ју риш ни ци...

ЗоШто МеДИуМИте „оДИГРаа“ За СДСМ? 
Дру га та стра на на при ка ска та со ме ди ум ски те 
не кро фи ли ве ли де ка опо зи ци ски те ме ди у ми 
не слу чај но ги за се ни ја сопс тве ни те по ли тич ки 
мен то ри. Со о че ни со ло ши те ре ак ции на пр
вич ни те дејс тва на Ше ке рин ска и на дру ги те, 
стра те зи те смис ли ле ге ни ја лен план. За ев и 
Ше ке рин ска ќе изи гру ва ат доб лес ни по ли ти ча
ри, иа ко не вол но, ќе одат и на те рен, а нив ни те 
ме ди ум ски ју риш ни ци ќе го пре зе мат то ва рот  и 
ќе плу ка ат ли плу ка ат за сѐ и се што по ин сти ту
ци и те. Нај ве ро јат но, ко неч но, до бро про це ни ле 
де ка до кол ку пар ти ска та вр ху шка удри кон тра, 
ќе на не се са мо ште та на и та ка ми нор но то гла
сач ко кон то. Ва ка, „про фе си о нал ци те“ ќе плу ка
ат, и та ка нер воз ни што за гу би ја пла та од 80.000 
де на ри во ад хок те ло то, а СДСМ ќе го ужи ва 
бе не фи тот од се којд нев ни те ата ци врз вла ста 
од не за вис ни те но ви на ри, за вис ни са мо од па
ри те на Со рос и од бли ско ста со опо зи ци ја та.  

ИЗВРтуВаЊето На ВИСтИНата како НаЈГолеМа  
ДоБлеСт За ПлатНИот СПИСок 
Ед на вест, нас ло ве на „Обез бе ду ва ње то 
на Гру ев ски на те па еден од поп ла ве ни
те гра ѓа ни“ бе ше при сут на на де се ти ци 
пор та ли. Си те тие, по прин ци пот на 
ре сав ска та шко ла, ја пре пи шаа и гор до 
ја ста ви ја ка ко пр ва вест. За вол ја на 
ви сти на та, во ре сав ска та шко ла ба
рем пре пи шу ва ле, а кај нас се пра ви 
са мо „ко пи – пејст“, ни што по ве ќе. Ја 
пре зе доа и пре не соа ду ри и дел од на
ци о нал ни те те ле ви зии. Но ка де бе ше 
проб ле мот во оваа вест? 

Ви де о то по ка жа два е сеттри е се тго
диш но мом че, кое, ко га ми ну ва ше пре
тсе да те лот на ВМРОДПМНЕ Ни ко ла 
Гру ев ски, сви ка де ка три де на би ле 
оста ве ни са ми на се бе. Гру па та со по
ли ти ча ри те за ми на без ко мен тар, а тој 
упор но ви ка ше по нив, по што еден од 
гру па та се свр ти и го за др жа, мал ку 
се за тур каа и зав ле коа, по што сле ду
ва ше и ре ак ци ја на жи те ли те, кои му 
ви каа да си за ми не, па мом че то из бе га 
по да ле ку, а ли це то што опо зи ци ски те 
ме ди у ми го прет ста ви ја као обез бе ду
ва ње на Гру ев ски се воз вра ти и оп цу...

Ту ка за вр шу ва ви де о то, кое, со се ма 
слу чај но, не ли, го еми ту ва ше бу гар
ска та те ле ви зи ја,  а на ши те ме ди у ми 
доб лес но го пре зе доа. Проб ле мот из
ле гу ва на ви де ли на ко га ќе откри е те 
кој е кој во случ ка та.

Бра до са но то мом че е Го це Мар ко ски, 
дек ла ри ран анар хист и акти вист на 
ул тра о по зи ци ска та  „Ле ви ца“, ин вен
тар на про те сти те на про пад на та та 
Ша ре на „ре во лу ци ја“, а „обез бе ду ва
ње то на Гру ев ски“ е поз нат акти вист 
на ДУИ, вра бо тен во Оп шти на „Га зи 
Ба ба.“ Тол ку од рев нос ни от апо ли тич
ки за гри жен гра ѓа нин и чо ве кот од 
обез бе ду ва ње то на пре тсе да те лот на 
ВМРОДПМНЕ. Ви сти на та е мно гу по

ра зи тел на за твор ци те на ве ста, кои си 
да доа сопс тве но тол ку ва ње на ви де о то 
на бу гар ска та те ле ви зи ја. Да би ле на 
те рен ќе ја ви де ле ви сти на та, но тие 
сед на ти во удоб ни те кан це ла рии и фо
тел ји, без тро шка кал од поп ла ве ни те 
до ма ќинс тва и ули ци, функ ци о ни ра ат 
та ка што са мо за до вол но си кра дат. И 
из вр ту ва ат. За вол ја на ви сти на та, ни
кој од Со ро со ви те ме ди у ми ни по доц на 
не се ни оби де да ја ис пра ви ве ста за 
из мис ле ни от и из вр тен скан дал ме ѓу 
„мир но то“ мом че и „обез бе ду ва ње то“ 
на екс пре ми е рот. Уште по нес лу чај
но, ви де о то во про дол же ние на ве ста 
де ка нив на та но ви нар ка „не до би ла 
од го вор за ло ша та ор га ни за ци ја“ го 
пу шти бу гар ска та те ле ви зи ја „Но ва“. 
Го про тол ку ваа на ши те на деж ни про
фе си о нал ни ју риш ни ци, кои ви доа од
лич на шан са за оцр ну ва ње. Не ви сти на, 
не ви сти на, па што е тоа бит но? Бит на 
е по ра ка та што ќе ја пре не сат до јав
но ста и на гра да та што ќе ја до би јат за 
рев но ста и за пре диз ви ка ни от ре волт. 
И оп – скок на ле две ска ли ла на плат
ни от спи сок на фон да ци ја та на аме ри
кан ски от „фи лан троп.“ Е тоа е ус пех, 
а ако за тоа тре ба да ла же те, тоа не е 
проб лем. Иста та при ка ска во др жа ва
та по ми ну ва ре чи си 25 го ди ни, а ако 
не што не ви е јас но, ви де те ги де жа ви 
ефе кти те во ре ги о нал ни те, ка ко и по
де ле но ста во аме ри кан ски те ме ди у ми. 
Се пак, ду ри и та му би се фо ку си ра ле на 
единс тво то и на по мо шта за на стра да
ни те. Иа ко, и во САД единс тве ни те што 
ќе на пра ват проб лем се Со ро со ви те 
НВО, кои за нив на жал има ат сил на 
кон ку рен ци ја во мно гу те кон тра НВО 
во САД. Ту ка не ма ат кон ку рен ци ја, го 
вла де ат нев ла ди ни от се ктор со де це
нии, па та ка не слу чај но ма ке дон ска та 
ме ди ум ска и Со ро со ва по друж ни ца на 
НВО е ме ѓу нај ра ди кал ни те. Што и не 
е за не ко ја по фал ба...

СтаНкоВСкИ: еГоИСтИ И  
ЧоВекоМРЗЦИ Ја ЗлоуПотРеБИЈа 
БИБлИСката катаклИЗМа 
Уште ко га ра но на у тро во не де ла та сфа
тив де ка ова е ка так лиз ма од биб ли ски 
про пор ции, ве ли ко лум ни стот и умет
ник Ацо Стан ков ски, ед но од па ра но
ич ни те пра ша ња што поч наа да ми се 
мо та ат низ умот бе ше ка ко на ци ја та ќе 
се со о чи со овој до се га не ви ден по топ 
во ма ке до ни ја и ка ква ќе би де ре ак ци ја та на де жур ни те 
не кро фи ли – мон стру оз ни те ју риш ни ци на опо зи ци ја та? 
СТАНкОВСки: По у чен од ми на то то, по чув ству вав де ка нив
ни от зло бен ка ра ктер ве ќе под го тву ва не чо веч ки та кти ки и 
стра те гии за да ја иско ри сти оваа не сре ќа за по втор но да со
би ра не прин ци пи ел ни и ми зер ни по ли тич ки по е ни со кои, на 
нив на не сре ќа, по втор но ќе се ле ги ти ми ра ат ка ко его и сти и 
чо ве ко мрз ци. Утре ден та, сле деј ќи ги еле ктрон ски те ме ди у ми, 
на мо ја го ле ма жал, се уве рив де ка сум бил во пра во.

Оваа те шка тра ге ди ја со тол ку мно гу жр тви тре ба и мо ра 
да го изв ле че нај до бро то од нас, нај чо веч но то, по чит та кон 
ближ ни от и љу бо вта кон со се дот. 

Но кај овие изро ди  ве ро јат но реп ти ли по сво ја та при ро да, 
за што ни е ден чо век не мо же да би де тол ку бес чув стви те лен 
и бес со ве сен, „на да рен“ со ѕвер ски опор ту ни зам, што са мо 
ми ја по твр ди те за та де ка тие лу ѓе има ат огро мен проб лем, 
ед на стра вот на ду шев на бо лест, страш но лу ди ло, кое, на ви
дум, шо ки ра, но ако вле зе ме во ед на под ла бин ска ана ли за 
на нив на та мен тал на кон сти ту ци ја, да не ка жам бо лест, ќе 
ви ди ме де ка се то тоа про из ле гу ва од страш на та де ге не ра ци ја 
што кај нив се соз да ва во ужас ни от конф ликт ме ѓу нив на та 
огром на вол ја за моќ и фру стра ци и те од нес по соб но ста да ја 
до би јат и ме на џи ра ат.

По ова нив но ле ги ти ми ра ње пред тра ор ни от ма ке дон ски 
на род, мис лам де ка нив на та суд би на е, де фи ни тив но, пре до
дре де на – тие ве ќе ни ко гаш не ма да дој дат на власт, па ма кар 
се ре ин кар ни ра ле 1.000 па ти во ид ни на та. Жал но е што Ма
ке до ни ја има ва ква опо зи ци ја, соз да де на од не лу ѓе, од га до ви 
што мис лат са мо за сво јот зад ник, а на ро дот го мно жат со ну ла 
и го гле да ат ка ко сто ка (ци тат од Пен да ров ски).

И до де ка по го ле ми от, здра ви от дел од на ци ја та со си те средс
тва и ама тер ски и про фе си о нал ни да ваа нат чо веч ки на по ри 
за да се са ни ра тра у мат ска та со стој ба, глас но го вор ни ци те и 
но ви на ри те под опо зи ци ски те ме ди у ми од ти пот на Ка ли ме ро 
крик наа ка ко мр шо јад ци со нај дол ни и нај ми зер ни об ви ну
ва ња и кон ста та ции, плу каа по си те доб лес ни стра дал ни ци и 
под виж ни ци за грст до ла ри, кои ќе ги до би јат од сво јот реп
тил ски Цар Со рос (Са у рус на ла тин ски е гу штер).

Но му дри от ма ке дон ски на род и дру ги те што ја со чи ну ва ат 
оваа на ци ја, ве ќе до бро ги ви де и про а на ли зи ра и ре ши страш
но да ги каз ни, но не со стап или пи штол, ту ку со гла са ње на 
след ни те из бо ри, кои се на де вам ќе би дат во 2018 го ди на.

За тоа што по ва ква тра ге ди ја, ко ја од не се тол ку чо веч ки жи во
ти и на пра ви енорм на ма те ри јал на ште та, не е вре ме за из бо ри, 
ту ку е вре ме со си те си ли да им се по мог не на на стра да ни те, 
на се кој мо жен на чин. �



СОСеДСкиТе чиЗми НА мАкеДОНСкА ЗемјА

Хуманоста не може  
без политика
Хуманитарната помош што ја понудија и испратија десетина 
земји од поблиското и од поширокото соседство, покрај 
искрената желба да им се помогне на Македонија и на граѓаните 
што доживеаја катастрофа, отвори и низа други прашања, 
кои се далеку од прашањата за хуманост и за солидарност. 
Внимателен набљудувач преку медиумските најави и извештаи, 
како и преку коментарите на социјалните мрежи, може лесно 
меѓу редови да прочита и други политички, етнички и други 
историски пораки, кои секогаш се дел од балканскиот фолклор. 
Дури и кога се работи за смрт на дваесет и две лица (текстот е 
пишуван во средата), бројот на потврдени се движи до сто лица, 
а бројот на оштетени семејства се искачи на 5.000, во регионот 
неизбежни се придружни појави што на хуманизмот му даваат 
една поинаква димензија, која е далечна од искрената желба 
човек да му помогне на друг човек во невоља

Пишува | Го ран Мо ми ро ски

колумна

Србија
Владата на Србија беше првата 
што донесе одлука припадници 
на српското МУП (Министерство 
за внатрешни работи), засилени 
со дваесетина припадници на 
единицата за вонредни состојби, 
со соодветна механизација и со 
опрема да дојде во Македонија и 
да им помогне на настраданите. 
Дел од македонските граѓани 
преку социјалните мрежи, сепак, 
не се израдуваа на оваа рела-
тивно брза одлука на српската 
влада затоа што таа не беше 
придружена од активности на 
обичните граѓани, како што се 
случи пред три години за вре-
ме на катастрофалните поплави 
во Србија. Од српските „браќа“ 
се очекуваше веднаш да ја над-
минат сумата од еден милион 
евра, која ја собраа македонски-
те граѓани, кои преку донатор-
ски проекти испратија стотици 
камиони хуманитарна помош, 
како и стотици илјади евра за 
настраданите во Србија. 

Благодарноста кон потегот на 
официјален Белград донекаде 
ја помати и одлуката на Советот 
на главниот град на северниот 
сосед, кој во исто време со ката-
строфата во Скопско реши да ги 
промени имињата на две улици, 
едната „Македонска“, а другата 

Би било нечесно и небла-
годарно на помошта што 
пристигна од десетина 

земји што се пријатели на Ма-
кедонија да се гледа само како 
на обид за остварување некак-
во влијание, или на сигнал и 
желба за враќање на некои дру-
ги односи, кои владееле пред 
30, 50, 100 или повеќе години. 
Сепак благодарноста кон тие 
што искрено и човечки сака-
ле ѝ помогнале на Македонија 

во оваа и во други околности 
не треба да исклучи анализа 
на нуспојавите што речиси се-
когаш се присутни кога се во 
прашање односите меѓу наши-
те најблиски соседи. Ако не од 
други причини, тогаш поради 
можноста со ваква анализа да 
се намали можноста за погреш-
но толкување на потези што 
во минатото придонесувало за 
долгорочни негативни појави 
и односи меѓу земјите. 
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„Гоце Делчев“, при што образло-
жението за менување на името 
на втората е дека македонскиот 
револуционер се борел против 
српската држава. 

Веројатно на советниците во 
градското собрание во Бел-
град немало кој да им каже дека 
најголемиот дел од настрадани-
те во скопската поплава се од 
селото Синѓелиќ, кое сѐ уште 
го носи името на водачот на пр-
вото српско востание, војводата 
Стеван Синѓелиќ. За конспира-
тивните теории поврзани со ет-
ничките и со верските мотиви 
на помошта да бидат целосни 
се погрижи и распоредувањето 
на српските спасители во село-
то Црешево каде што живее 
православно население, место 
во селото Синѓелиќ каде што 
најголемиот дел од настрада-
ните се Албанци. Благодарноста 
кон српските спасители за дел 
од бугарофилите и од припад-
ниците на албанското малцин-
ство во Македонија не треба да 
биде голема и поради нивните 
стравови според кои брзата од-
лука на српската влада покрај 
специјалисти за вонредни си-
туации да испрати полицајци во 
Скопје е сигнал дека Белград сѐ 
уште на Македонија гледа како 
на „своја“.

стихии ја донесла само еден час 
откако го стори тоа српскиот 
премиер Александар Вучиќ, 
што не треба да се гледа како 
„парирање“ на одлуката на Бел-
град затоа што е сосема логич-
но двата најблиски соседи на 
Македонија да бидат првите 
што ќе дојдат на помош, особе-
но што и Македонија претходно 
кон двете земји покажа висока 
доза на солидарност кога тие 
имаа сериозни проблеми со 
природни непогоди. 

Сепак, со оглед на историските и 
дипломатски собитија на рела-
ција Скопје  Белград  Софија не 
може да се исклучат и политич-
ки мотивираните пораки, кои 
се насочени кон „домашната 

публика“ кон која се испраќа-
ат пораки според кои „Бугарија 
се грижи за Македонија“, што 
покрај доминантно искрените 
хуманите реакции, сепак, се про-
влекуваше низ коментарите на 
социјалните мрежи. 

Причини за сомнежи кон ис-
креноста на бугарската помош 
дојдоа и по објавена информа-
ција дека координацијата за бу-
гарската помош во бугарската 
влада ја добил началникот на 
политичкиот кабинет на пре-
миерот, а не координаторот за 
вонредни ситуации во владата 
на Бојко Борисов, кој од името 
на неговиот кабинет изрази 
„болка за загубените животи 
и емпатијата кон македонскиот 
народ во оваа тешка ситуација“.  

Веднаш потоа во Македонија 
пристигна и бугарскиот евро-
пратеник од ГЕРБ (партијата 
на Борисов) Андреј Новаков, 
како и  пратеникот и претседа-
тел на младите на ГЕРБ Георг 
Георгиев, кои во Скопје помага-
ат за отстранување на штетите 
предизвикани од невремето. 
Ако се читаат пораките на про-
филот на „Фејсбук“ на Новаков 
намерите на бугарскиот пра-

теник, навистина, се искрени 
и со желба да помогне, без ху-
маноста да се меша со полити-
ка и со „романтични“ емоции. 
За разлика од неколку негови 
бугарски колеги во Европар-
ламентот, Новаков никогаш 
не бил против резолуции што 
се однесувале на Македонија, 
ниту покажувал негативни 
чувства против земјата, што 
може да биде одличен сигнал 
дека, конечно, во Бугарија се 
засилуваат политичките сили 
едуцирани и воспитувани во 
санстефански дух. 

За жал, не може да се каже 
истото и за сите бугарски 
медиуми што пристигнаа во 
Македонија и кои, покрај ху-
манитарната катастрофа, не 
пропуштија можност (дел од 
нив) да проговорат за поли-
тички и за историски теми, 
кои, вообичаено, не се дел од 
агендата кога се работи за при-
родна катастрофа. 

Македонската дијаспора 
„даде пет, а ако треба ќе 
даде уште пет долари“

Грција и западните сојузници
За разлика од Србија, Бугарија, Алба-
нија, Косово, Црна Гора, Хрватска и 
други земји што понудија и доделија 
помош (или веднаш испратија свои 
екипи), во случајот со Грција рабо-
тата е посложена. Грчкото Минис-
терство за надворешни работи преку 
социјалната мрежа „Твитер“ искажа 
сочувство за „ужасната несреќа“, но од 
Атина не дојде понуда за помош. Оваа 
реакција е очекувана ако се знае дека 
Грција пред неколку години, за време 
на катастрофалните пожари, ја одби 
понудената помош од македонската 
влада. Очигледно е дека ниту кога се 
во прашање хуманитарни катастрофи 
јужниот сосед не може да излезе од 
сенката на спорот за името, која не 
дозволува приближување во другите 
сфери од живеењето на двата народа. 

Освен ако одлуката за активирање 
на Механизмот за цивилна зашти-

та на ЕУ на кипарскиот Грк Христос 
Стилинијадис, кој е европски коме-
сар за хуманитарна помош и кризен 
менаџмент, не ја сметаат за помош од 
грчкиот народ, Грција, очигледно, сака 
хуманитарната соработка, без разлика 
на бројот на жртвите, да остане на 
ниво на искажано сочувство.  

Вообичаено бавната ЕУ и овој пат 
прво испрати стручњаци за оцена 
на состојбите пред да ги активира 
плановите за помош, што значи дека 
конкретна активност на европските 
институции ќе можеме да видиме за 
најмалку десет дена. До испраќање 
на овој текст, освен искажано сочув-
ство од дел од амбасадорите, немаше 
најава за конкретна значителна по-
мош од другите западни сојузници на 
Македонија, што само дополнително 
го вложува имиџот на НАТО и на ЕУ 
во очите на македонските граѓани.

Несреќната изјава на македонски-
от амбасадор во Австралија Веле 
Трпевски, кој на социјалната мре-
жа „Фејсбук’ објави дека за 20 часа 
македонската дијаспора во Австра-
лија собрала повеќе од 1.000 долари 
предизвика лавина реакции на со-
цијалните мрежи. Педантните ана-
литичари пресметаа дека повеќе од 
100 илјади Македонци во Австралија 
собирале по 41,66 долари на час, а 
македонската дијаспора и на овој 
и на другите континенти заработи 
уште една предрасуда против која ќе 
мора да се бори во наредниве години. 
Без соодветното објаснување дека се 
работи за 20 часа од катастрофални-
те поплави и без јасно посочување 
дека се работи за акција не на целата 
дијаспора, туку на десетици луѓе што 
гравитираат кон македонската амба-

сада во Канбера, логично беше граѓа-
ните во Македонија, кои за истиот 
период собраа повеќе од 100 илјади 
евра, да почнат шеги на сметка на 
своите многу побогати сонародници 
на седмиот континент, кои повтор-
но на шега или вистински ќе треба 
да ја докажуваат својата љубов кон 
татковината. Ако е за утеха, Македон-
ците во дијаспората имаат шанса во 
секој момент да ги побијат шегите и 
предрасудите за својата скржавост 
кон татковината, без разлика дали 
земјата се соочува со поплава, земјо-
трес, војна или друга природна или 
политичка непогода. �

Бугарија 
Официјална Софија својата од-
лука за испраќање специјални 
екипи за соочување со водни 
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ЃОРГе  
ИВАНОВ

ИлИ ЈА  
ДИ МОВ скИ

До се га ва ква не по го да 
не се слу чи ла. Ште ти те 
се огром ни, но тие ќе 
се на до ме стат, а из гу

бе ни те жи во ти не мо же да се вра тат. Ги по ви ку
вам си те гра ѓа ни да по мог нат би деј ќи се га тоа 
е нај не оп ход но. Ле тен пер и од е, мож ни се мно гу 
не при јат но сти. По ну де на е ме ди цин ска по мош, 
ка ко и по мош од си те ин сти ту ции. На нај по го
де ни те ме ста, ка де што се на о ѓа ме мо мент но, се 
уни ште ни мно гу до мо ви, ка ко и ин фра стру кту ра.

Апел до си те из вид
нич ки друш тва, спорт
ски клу бо ви, јав ни 
прет при ја ти ја, до вол

но е еден или два де на да дој дат ту ка и во 23 
ку ќи да по мог нат за тоа што вна тре во ку ќи те 
си ту а ци ја та е страш на. Со ин тен зив на ра бо та 
мис лам де ка со триче ти ри не де ли на пор на ра бо
та мо же да се до ве де во ос нов на функ ци о нал ност, 
а по тоа да се по пра ват об је кти те.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа

кО стА  
лА зА РеВ скИ, 
уХмр

Ако са ка те да по мог
не те, има да да де те 
до на ци ја или ќе про
да ва те по ди сконт ни це ни, а не ма да се по на ша те 
ко пос лед ни се ља чи шта на пла не та та Зем ја, ко 
лу ѓе кои ко га ќе на ле та ат на со о бра ќај ка со исту
ре ни мо зо ци на род ни ни те на за ги на ти те ќе им 
про да ва ат па ло ма и средс тво за чи сте ње на крв 
од об ле ка. Срам е мал збор за она што го мис лам 
за вас. И знам де ка сте на че кор да дој де не кој и 
тие ло па ти те, кои ќе си ги ку пи без по пуст, да 
поч не да ги ко ри сти на ли це ме сто.

БОГ ДАН  
ИлИ еВ скИ  
(Бет мен ве лит)

Ре ги стри ра ни от ре
кор ден ин тен зи тет 
на не вре ме то што 
во са бо та та ја за фа ти Скоп ска та кот ли на е со 
ве ро јат ност на по ја ву ва ње од 0,1 от сто или 
ед наш во ил ја да го ди ни. 

тО НИ  
тРАЈ кОВ скИ

На во нред на сед ни ца 
на Вла да та е до не се на 
од лу ка да се на пра ви 
комп лет на ана ли за за 

пре вен ти ва од слич ни ва кви не по го ди. Оние 
ко и што беа на те рен и ја ви доа си ли на та на 
не вре ме то… мо же сло бод но да се кон ста ти ра 
де ка би мо же ло не што да се уб ла жи, но те шко 
во ва ква си ту а ци ја ко га има ме два ме тра во да 
над па тот на оби кол ни ца та де ка не кој ка нал 
мо же да го при фа ти тоа.

Си но ќа мо ја та Ма ке
до ни ја – мо е то Скоп
је бе ше за фа те но од 
не ви де но не вре ме кое од не се го лем број на 
чо веч ки жи во ти и оста ви го лем пу стош зад 
се бе. Јас и Дејан Ма на сков са камe да ве за мо
ли ме си те што сте во мож ност да до ни ра те 
на овој број и да спо де ли те. *** 143 400 *** 
На Ма ке до ни ја се га ѝ е по треб на по мош!

ФИ лИП  
МИР ку лОВ скИ

ка ко хи е ни, ка ко во дос лух 
со не бо то, че каа и до че каа 
не бо то да пра ти гро мо ви 
за да ја об ви нат Вла да та за 
дож до ви те, за да се со бе рат 
на про те сти. И она ка е бес
мис ле но бес мис ле но то под
др жу ва ње на СЈО. Се га бес
мис ле но ќе ги под др жу ва ме 
поп ла ве ни те за што ним до 
под др шка та им дош ло, не до 
по мо шта. Без гу ме ни чиз ми, 
без ло па ти. Сте рил но. 

Сте рил но и без со чув ство 
и Ни ко ла На у мо ски, де те
то на пар ти ја та, по ви ка на 
про те сти. По ми на де нот на 
жа ло ста, дој де де нот на од
го вор но ста и тој ќе ба рал од
го во ри. Во мо мен ти те ко га, 

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

НИ ко ла На у Мо СкИ, ХИ е На На аПо ка лИП Са та

Не де ла ва бе ше ви стин
ски мо мент ру бри ка та 
Лич ност на не де ла та 

да не се об ја ви. На ме сто 
тоа, да об ја ви ме ед но го ле
мо БРА ВО за гра ѓа ни те што 
по ка жаа чо веч ност, што из
ле гоа да по мог нат и да до
ни ра ат.

Не де ла ва што из ми ну ва не ја 
обе ле жи на стан или лич ност, 
ами ка та стро фа. Ја обе ле жи 
си ла та над си те зем ни си
ли  не бес на та, при род на та. 

Има жр тви, има раз ур на ти 
до мо ви, уни ште ни жи во ти, 
лу ѓе на кои им е по треб на 
по мош. Пе ри о дот што до а
ѓа е вре ме да се би де чо век. 

Но, за жал, се по ка жа де ка 
и овој по вод не е до вол но 
до бра при чи на за тоа.

По не бес на та, сле ду ва зем на 
ка та стро фа. По ре ки те дожд 
сле ду ваа ре ки ста ту си, кле
тви, про зи вки, впе ре ни пр
сти. Под го тве ни, на го товс, 

мо же би, не го ви со бор ци, жр
тви те на не вре ме то ре че ни 
со пар ти зан ски от жар гон на 
„Пло штад сло бо да“, гли ба ат 
во ка ли шта до гу ша, ко га не
ма ат ка де да прес пи јат, што 
да об ле чат или, пак, што да 
ја дат, Ни ко ла и дру га ри те 
по ви ку ва ат на про те сти. 
Ба ра ат од го во ри. 

Оние лу ѓе ба ра ат по мош, 
Ни ко ла до де ка ти и дру
га ри те ор га ни зи ра те, па 
отка жу ва те, па пре за ка
жу ва те про те сти. 

Не ли е акти виз мот на со чен 
кон ну де ње под др шка и по
мош на лу ѓе то? На овие лу ѓе 
де не ска не им се по треб ни 
де ма го ги ја и гу ме на ту па
ни ца, ста ту си и емо ти ко ни 
со сол зи, ами гу ме ни чиз ми, 
па ке ти во да и по крив над 
гла ва та. 

Ни ко ла На у мо ски, бра ту че
дот на Рад ми ла Ше ке рин ска, 
де те ис пи ле но од пар ти ска 
кле тка, ра но утро то по ка
та стро фа та ќе на пи ше: „15 
мР ТВи!?!?!?!? Па ова е нај
го ле ма та ка та стро фа во 
Скоп је по зем јо тре сот! Не
кол ку ча со вен ле тен дожд! 
Па да ли сме ние нор мал ни 
лу ѓе е ее!?!?!?“

Овие две ре че ни ци ја со др
жат се та по ли ти ка на нев ла
ди ни от се ктор и се та та га на 
опо зи ци ја та. Ма ни пу ли ра ње 
и ре ла ти ви зи ра ње, праз ни 
збо ро ви вни ма тел но из бра
ни со си лен емо ти вен на бој: 
гнев, вре со ци, кор не ње, бес... 
и на кра јот про тест. 

Де не ска се кој мо же да ор га
ни зи ра про те сти за сѐ и се
што. Па, ду ри и за при род на 
ка та стро фа про тив Вла да та. 
И ако ова зву чи не ло гич но и 
бес мис ле но – да, та ка е. На
ме сто да га зиш со гу ме ни 
чиз ми, ти уди раш со гу ме ни 
ту па ни ци. Ко го, про тив што, 
Ни ко ла?  � (Р.Р.)

ГНЕВ - за што при род ни те ка та стро фи не отво ра ат  
пи ста за де фи ли ра ње 

БЕС - за што алч но ста е отров на

СТРА ДА њЕ - стра дал ни ци се жр тви те, а не де ма го зи те
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ПОмОШТА бАВНО СТАСУВА ДО НАСТРАДАНиТе екоНоМИЈа

Волонтерите срамежливи,  
бизнисмените стегнати
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Фирмите, банките, граѓаните, образовните институции дури по 
неколку дена од поплавата се вклучија во прибирањето средства, 
а помош пристига и од надвор. Албанија реши да ѝ помогне на 
Македонија со 100.000 евра, Австрија со 500.000 евра. Жителите на 
поплавените места се уште веруваат дека ќе се разбуди хуманоста 
кај нивните сонародници. Рацете за помош се широко раширени и 
секоја помош е добредојдена
Пишува | Александрија Стевковска 

Поплавите што се случија во 
скопскиот регион уште ед-
наш нѐ потсетија колкава 

е моќта на природата и колку 
човек може да биде немоќен, со-
очен со нејзините последици. 
Настрадаа луѓе, имот, земјодел-
ски површини. Сѐ на сѐ штетите 
се огромни и тоа што сега може 
да се прави е нивна санација. Се 
работи на терен, се расчистуваат 
поплавените населени места, се 
носи храна, вода, покуќнина. Но 
уште многу треба да се направи 
за наскоро тие луѓе да застанат 
на нозе и да почнат од нула да 
го градат новиот живот. Во мо-
ментов неопходни им се лекови, 
храна и вода, но за понатаму ќе 
им треба парична помош за да 
изградат нови или да ги обноват 

оштетените куќи. Државата ќе 
исплати еднократна помош од 
300.000 денари за семејствата 
на загинатите во невремето, 
парична помош ќе исплаќа и 
градот Скопје, а се собира по-
мош и од фирмите и граѓаните. 
Во вакви моменти може да се 
согледа сечија хуманост на дело 
и поединечна и колективна. Се-
пак, сликата од терен како да 
покажува дека граѓаните на оваа 
земја знаат да бидат похумани 
кога станува збор за помош на 
некој надвор, отколку на дома-
шен терен. Собирањето помош 
во производи и во пари оди бав-
но и малку по малку, за разлика 
од, на пример, помошта што се 
собираше кога Србија и БиХ беа 
погодени од поплави. Имено то-

гаш сите се мобилизиравме, па 
за неполни 24 часа беа собрани 
околу 58.000 евра, за сумата да 
се удвои за 48 часа, кога вкуп-
но беа собрани 120.000 евра од 
донации по телефон. Плус, беа 
собрани околу 100 тони хума-
нитарна помош за двете земји. 
Сега кога нам ни се случи поп-
лава, прв впечаток е дека со-
бирањето помош оди побавно 
и некако со одложено дејство, 
па посериозните финансиски 
донации почнаа да пристигну-
ваат дури четирипет дена од 
поплавите. Сепак, податоците 
од терен говорат дека населе-
нието и фирмите сѐ уште ја но-
сат хуманоста во себе.  

Имено Црвениот крст на Маке-
донија до 10 август до најпого-
дените подрачја од саботното 
невреме дистрибуираше 55 тони 
вода, 5.500 пакети со храна (секој 
наменет за четири лица), 190 
душеци, 356 ќебиња и 210 ки-
лограми облека. Укажани се и 
36 асистенции по прва помош. 
Досега, на жиросметката на 
Фондот на солидарност на Цр-
вениот крст и преку телефон-

ските броеви собрани се повеќе 
од 22 милиони денари. Од Цр-
вениот крст информираат дека 
во поддршката на погодените 
подрачја се вклучени 80 волон-
тери, седум мобилни тимови за 
прва медицинска помош, а ак-
тивиран е и целиот логистички 
потенцијал на Црвениот крст. 
Според информациите од терен, 
најпотребни се вода за пиење, 
конзервирана храна, бебешка 
храна и пелени, средства за хи-
гиена и за дезинфекција, лопати, 
гумени чизми и ракавици, кофи, 
батериски ламби.

Асоцијациите на стопанстве-
ници веднаш по поплавите от-
ворија пунктови за собирање 
донации и нагласуваат дека 
фирмите се хумани.

�  Сојуз на стопански комори 
на македонија (ССк) од рано 
наутро на 7.8.2016 година 
отвори пункт и почна со ак
ција за донации за помош на 
граѓаните погодени од сил
ното невреме што го зафати 
скопскиот регион. Пунктот 
работи секој ден од 9,00 до 
17,00 часот на бул. м.Т.Го
логанов, бр.1 во Скопје и ќе 
продолжи со дејствување сѐ 
додека постои потреба. инаку 
компаниите што се членови 
на ССк континуирано ги до
нираат најпотребните арти
кли како конзервирана храна, 
бебешка храна и пелени, вода 
за пиење, средства за хигиена, 

средства за дезинфекција и 
сл. исто така, компаниите во 
голем дел донираа и парич
ни средства, а градежните 
компании ја ставија на рас
полагање својата механиза
ција  вели претседателката на 
Сојуз на стопански комори на 
Македонија, Данела Арсовска, 
која е на терен заедно со ком-
паниитечленки, каде што се 
дејствува во насока на помош 
на тие на кои им е најнеопходна.  

 Според неа, компаниитечлен-
ки на ССК во изминатите дено-
ви покажале дека без разлика 
на своите финансиски мож-
ности, деловната заедница во 
Македонија е хумана и сочув-
ствува со граѓаните што се по-
годени од невремето. 

� Уште е поважен фактот што 
врз основа на нашиот апел, 
но и врз основа на нивната 
самоиницијативност, компа
ниите постојано контактира
ат со нашиот пункт и се инте
ресираат како да донираат. 
Наведеното покажува дека 
македонските компании, не
сомнено, без разлика на мож
ностите, се хумани и подгот
вени да помогнат и сметаме 
дека претставуваат пример 
за општествена одговорност 
во македонија  вели Арсовска. 

Членовите на ССК, кои веќе до-
нирале, а и сите тие, чијашто 
донација е во процедура или се 

интересираат како да донира-
ат, доаѓаат од различни сектори 
како трговија, услуги, индус-
трија, туризам итн.

� Градежните компании 
ја ставија на располагање 
својата градежна механиза
ција и своите вработени, а 
компаниите од секторот ту
ризам обезбедија сместувач
ки капацитети без надомест 
за граѓаните од погодените 
подрачја, но сите сектори се 
еднакво хумани и солидарни 
за што изразуваме особена 
благодарност и продолжува
ме заеднички со акцијата за 
помош  додава Арсовска.

И Стопанската комора на Ма-
кедонија активно се вклучи во 
хуманитарната поддршка на 
настраданите подрачја од ка-
тастрофалните поплави што ги 
зафатија околината на Скопје 
и Тетово.

� По повод трагедијата што 
им се случи на жителите на 
поплавените подрачја, кои во 
еден миг останаа без своите 
домови, а некои, за жал, и без 
своите најблиски, однесени 
од поројните дождови, на на
страданите и на семејствата 
на загинатите, Стопанската 
комора на македонија орга
низира да им се упати хума
нитарна помош. изразувајќи 
ја својата солидарност и хума
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Бизнисот оваа недела
македонија

Голема заинтересираност за 
„Македонија вработува 2““
За кусо време, од стапувањето 
во сила на проектот „Македонија 
вработува 2” остварени се десет 
нови вработувања, а веќе при крај 
е реализацијата на уште дваесет, 
информираат од Центарот за вра-
ботување во Дебар, Заинтересира-
ни има, па веруваме дека бројот на 
нововработените ќе биде поголем 
од тој што беше реализиран со 
претходниот проект, информи-
раат оттаму. Со првата фаза од 
„Македонија вработува“, од април 
2015 година до април 2016 годи-
на, остварени се околу 300 нови 
вработувања, од сите шест целни 
групи. Втората фаза од проектот 
дополнително ќе придонесе за 
намалување на невработеноста.

„Фереро“ ќе поставува опитни 
парцели во Македонија
Италијанската компанија „Фере-
ро“ е заинтересирана за поставу-
вање опитни парцели лешник во 
Македонија, поради што од др-
жавата бара под концесија 10 до 
20 хектари земјоделско земјиште. 

„Фереро“, позната по кремот „ну-
тела“ и по чоколадните бонбони 
„рафаело“ и „фереро рошер“, во 
наредните четирипет години ќе 
утврдува кој вид лешник најдобро 
успева, а потоа планира производ-
ство.„Фереро“ ја реализира посе-
тата на Македонија на покана од 
фирмата „Ал јунајтед“ со која сора-
ботува, а која во Македонија има 
37 хектари засадени со лешник. 

Намалени трошоци за живот
Трошоците на живот во јули во однос 
на јуни годинава бележат пад од 0,3 
проценти, а цените на мало се зголе-
мени за 0,1 отсто. Според податоците 
на Државниот завод за статистика, и 
трошоците на животот и на цените на 
мало во однос на јули лани бележат 
намалување од 0,3 отсто. Намалување 
на индексот на трошоците на живо-
тот во јули 2016 година, во споредба 
со претходниот месец, е забележано 

Вкупната трговска размена на Маке-
донија во периодот јануари  јуни 2016 
година изнесува 5.529.439.000 амери-
кански долари. Вредноста на извозот 
изнесува 2.275.485.000 и бележи пораст 
од 4,1 отсто во однос на тој период лани, 
додека увeзената стока е 3.253.954.000 
долари или 4,8 проценти повеќе. Како 
што соопшти Државниот завод за ста-
тистика, трговскиот дефицит изне-
сува 978.469.000 долари. Трговската 
размена по производи покажува дека 
во извозот најголемо е учеството на 
катализаторите на носачи со благо-
родни метали или нивни соединенија, 
сетовите спроводници за палење, за 

Со поставување ПОСтерминали во сите 
буџетски корисници Агенцијата за ка-
тастар на недвижности ја поедноставу-
ва постапката за поднесување барање и 
за плаќање надомест без провизија за 
користење на нејзините услуги преку 
буџетските корисници. 

Спроведувањето  на ПОСтерминалите 
почна со пилотопштината Аеродром, 
во текот на месецов продолжува во 
сите скопски општини, а од 1 септем-

ври ќе бидат опфатени сите општини 
во Македонија. Сите корисници што 
имаат сметки во деловните банки 
како што се адвокатите, нотарите, 
проценителите веќе имаат платежни 
картички и го користат виртуелниот 
ПОСтерминал за плаќање на услугите 
кон Катастарот. Сите буџетски корис-
ници, пак, како што се општините, 
агенциите, управите, министерствата 
досега надоместот што го плаќаа до 
Катастарот го плаќаа на фактура.

катастарот ја поедноставува услугата преку буџетските корисници

Извозот во првите шест 
месеци со пораст од 4,1 отсто

возила, авиони или бродови, ферони-
келот и облеката. Во увозот најмногу 
се застапени платината и легурите на 
платина, необработени или во прав, 
нафтените масла и маслата добиени од 
битуменозни минерали (освен сурови), 
другите метали од платинската група 
и нивни легури, необработени или во 
облик на прав и електричната енергија.

кај свежиот и разладен зеленчук, ос-
вен компирот, за 8,2 отсто, јајцата за 
еден отсто, сирењата за 0,8 отсто, ори-
зот, замрзнатата риба и млекото за 
0,5 отсто, компирот за 0,4 отсто, дру-
гите пекарски производи, јогуртот 
и шеќерот, џемот, медот, чоколадата 
и кондиторските производи за 0,3 
отсто. Пораст на индексот на трошо-
ците на животот во јули 2016 година, 
во споредба со претходниот месец, е 
забележан кај другите прехранбени 
производи за 1,5 отсто.

ност, компаниитечленки на 
Стопанската комора на маке
донија веднаш одговорија на 
повикот што го упати комо
рата и ја покажаа својата кор
поративнa општествена одго
ворност, односно веднаш ја 
искажаа својата хуманост на 
дело. Во акцијата се вклучија 
голем број компании од цела 
македонија, особено банките, 
како и компании од различни 
производствени дејности. Со 
донирањето, стопанствени
ците, во рамките на своите 
можности, ја покажаа својата 
хуманост и желба да донира
ат за да им помогнат на тие на 
кои им е најпотребна помош 
во моментот  велат од Стопан-
ската комора на Македонија.

Оттаму велат дека во хумани-
тарната акција, која ќе трае и 
понатаму, досега се донирани 
најпотребните производи за 
настраданите во невидените 
катастрофални поплави, однос-
но донирани се: вода за пиење, 
конзервирана храна, храна за 
бебиња и пелени, производи 
од кондиторската и прехранбе-
ната индустрија, млеко и млеч-
ни производи, лекови, облека, 
ќебиња, средства за хигиена 
и средства за дезинфекција и 
разни други производи.

� Но, имајќи ја предвид ситу
ацијата на терен, најголем 
број од компаниите донираат 
финансиски средства  велат 
од СКМ.

Почнаа да пристигнуваат и по-
големите донации во пари и во 
производи од поголемите ком-
пании и банки.

Така „Орка холдинг“ преку 
Фондацијата „Илија Камчев“ 
ќе донира 3 милиони денари за 
жртвите и за тешко повредените 
граѓани, кои останаа без домови 
или со руинирани домови од ка-
тастрофалните поплави.

� еден милион од средствата 
ќе бидат донирани на смет
ката на фондот на солидар
ност на црвениот крст на Ре
публика македонија. како 
грижа кон своите вработени, 
другиот дел од донацијата во 
висина од два милиона дена
ри компанијата ќе ја насочи 
директно на лицата, чиишто 
домови претрпеа штети од 
стравотните поплави, а се 
вработени во компаниите 
на „Орка холдинг“ – објави 
„Орка холдинг“.

Вкупно 100.000 евра донираше 
и „Пивара Скопје“ и компанија-
та „Кокакола“ за населението 
погодено во саботното невре-
ме. Средствата се наменети 
за приоритетна поддршка на 
жителите, но и за логистика во 
соочување со последиците од 
поплавите, а со нив ќе распо-
лагаат Црвениот крст на Репу-
блика Македонија и Управниот 
комитет за соочување со кризи. 
„Пивара Скопје“ секој ден дони-
ра и по еден камион пакувана 

вода, која се дистрибуира до 
најпогодените населби, а обез-
беди и волонтерска логистичка 
поддршка со 70 лица. 

И македонскиот фармацевтски 
гигант „Алкалоид“ како свој 
придонес во санирањето на 
штетите настанати од попла-
вите во критичните подрачја, 
веќе донираше медицински 
средства, средства за хигие-
на, средства за чистење и де-
зинфекција, како и бебешки 
пелени. Првиот контингент 
е дистрибуиран до организа-
цијата на Црвениот крст на 
град Скопје, а Управниот одбор 
на компанијата е во постојана 
комуникација со надлежните 
од оваа организација за испо-
рака на следните контингенти 
во согласност со конкретните 
потреби на населението од по-
годените подрачја.

Компанијата „Витаминка“ до-
нираше износ од 10.000 евра и 
храна во исто толкава вредност.

И другите поголеми компании 
се вклучија во хуманитарната 
акција за собирање средства за 
настраданите.  

Претседателот на Здружението 
на банкарството при Стопан-
ската комора на Македонија, 
Коста Митровски, ги повика 
банките во државата да се 
вклучат во акцијата за соби-
рање хуманитарна помош за 
настраданите од катастрофал-
ната поплава. Очигледно, не-
говиот апел даде резултат, па 
една по една, банките почнаа да 
уплаќаат средства наменети за 
настраданите. Банките ќе поде-
лат и пакети со конзервирана 
храна, бебешка храна и пелени, 
вода за пиење, средства за хиги-
ена, средства за дезинфекција 
и други средства неопходни за 
ублажување на состојбата.

И образовните институции се 
вклучија во прибирањето сред-
ства за поплавените, а помош 
пристига и од надвор. Албанија 
реши на Македонија да ѝ помог-
не со 100.000 евра, Австрија со 
500.000 евра. Рацете за помош 
се широко раширени и секоја 
помош е добредојдена. �  
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светРУ Си јА и ТУР ци јА ВР ТАТ НОВ ЛиСТ

На пр ва та по се та во странс
тво по не ус пеш ни от др жа
вен удар ми на ти от ме сец, 

тур ски от пре тсе да тел Ре џеп 
Та ип Ер до ган за ка жа сред ба со 
пре тсе да те лот Вла ди мир Пу тин 
во Ру си ја за да го зац вр сти пре
свр тот во од но си те.

По се та та на Ер до ган до а ѓа во 
вре ме на тен зии со САД и со 
Европ ска та уни ја за ма сов ни те 
ап се ња на осом ни че ни те за го
ва ра чи на др жав ни от удар што 
ги спро ве де не го ва та вла да и 
ги збли жу ва двај ца та ли де ри 
чи и што од но си со За па дот не 
се баш до бри.

Спо ред тур ски те вла сти, тие, 
исто та ка, са ка ат да ја по до
брат еко но ми ја та, па по се та та 
на Мос ква по ве ќе се фо ку си ра 
на биз ни сот и на ге о по ли ти ка та.

Би ла те рал ни те од но си ме ѓу 
две те зем ји се вло ши ја отка
ко Тур ци ја со бо ри ру ски во ен 
ави он долж тур скоси ри ска та 
гра ни ца во но ем ври ми на та та 
го ди на, при што за ги наа двај ца 
пи ло ти. До пред мал ку по ве ќе 
од еден ме сец, Пу тин го об ви
ну ва ше тур ски от пре тсе да тел 
за фи нан си ра ње те ро ри зам, а 
Тур ци ја ја об ви ну ва ше Ру си ја 
за бом бар ди ра ње бол ни ци 
во Си ри ја. 

Но, Ер до ган на кра јот на 
ју ни ис пра ти пис мо со 
из ви ну ва ње до Кремљ, 
што до ве де до те ле
фон ски раз го вор ме ѓу 
двај ца та ли де ри. Пу тин 
изра зи со чув ство за те

ро ри стич ки от на пад што се 
слу чи на ае ро дро мот „Ата турк“ 
во Истан бул на 28 ју ни. Ру си ја, 
исто та ка, ис пра ти екс пер ти за 
хра на, хи ги е на и за без бед ност 
во Тур ци ја сиг на ли зи рај ќи де ка 
тоа би мо же ло да до ве де и до 
пов ле ку ва ње на еко ном ски
те санк ции што ги во ве де за 
уво зот на хра на, ту риз мот и 
гра деж ниш тво то.  Тој по тег 
кон об но ву ва ње на од но си те 
му прет хо де ше на оби дот за 
др жа вен удар и се сов пад на 
со об но ву ва ње то на дип ло
мат ски те од но си со Изра ел, 
при што Тур ци ја се оби ду
ва ше да ста ви крај на изо
ла ци ја та во ре ги о нот.

Па ту ва ње то, исто та ка, ѝ овоз
мо жу ва на Ан ка ра да ис пра ти 
по ра ка до САД и до Европ ска
та уни ја во вр ска со, ка ко што 
сме та, не до сти гот на ем па ти ја 
на За па дот за вре ме на оби дот 
за др жа вен удар, ве ли Си нан 
Ул ген, пре тсе да тел на истан
бул ска та ор га ни за ци ја за над
во реш на по ли ти ка „Едам“.

� Тур ци ја мо же да се прид ви
жи про тив За па дот, со тоа што 
са ка да ги за бр за нор ма ли за
ци ја та и евен ту ал но то об но
ву ва ње на од но си те со Ру си ја. 

По стои ре а лен сиг нал де ка, 
по крај тр го ви ја та, енер ги ја та 
и Си ри ја, ер до ган се оби ду ва 
да раз го во ра и за дру ги ра бо
ти  ве ли Ул ген. 

Не кои со јуз ни ци на Тур ци ја од 
Се вер но ат лант ска та али јан са 
изра зи ја за гри же ност во вр ска 
со дра ма тич ни те чис тки во вој
ска та и во др жав ни те служ би 
и каз ну ва ње то на ме ди у ми те 
што Ер до ган ги спро ве де по 
др жав ни от удар, пре ду пре ду
вај ќи го да го по чи ту ва вла де
е ње то на пра во то.

Аме ри кан ски те вла сти не са ка
ат да му го пре да дат на Ер до ган 
тур ски от све ште ник што жи вее 
во Пен сил ва ни ја, Фе ту лах Ѓу лен, 
кој тој го об ви ну ва за ор га ни
зи ра ње на не ус пеш ни от пуч. 
Аме ри кан ски те вла сти из ја ви ја 
за „Вол стрит џр нал“ де ка до се
гаш ни те до ка зи не се убед ли ви. 
Пре ми е рот Би на ли Јил ди рим ре
че де ка Тур ци ја е по вре де на од 
од но сот на САД.

Тур ски те вла сти, пак, ве лат де
ка по се та та на Мос ква е по ве ќе 
на со че на кон еко ном ска та ре
ал ност откол ку кон стра те ги
ски со ју зи.

Ру си ја дол го вре ме ја под др жу ва 
ед на од глав ни те за ка ни за на ци
о нал на та без бед ност на Тур ци ја 
 курд ско то во о ру же но се па ра
ти стич ко дви же ње во Тур ци ја 
што са ка да прог ла си не за вис на 
та тко ви на од де ло ви на Тур ци
ја, Ирак и на Си ри ја. Тур ци ја 
не ма на ме ра да ја за ме ни над
во реш на та по ли ти ка на НА ТО 
со Ру си ја, ве лат тие.

Ру ски те и тур ски те вла сти 
из ја ви ја де ка сред ба та ќе се 
фо ку си ра на зац вр сту ва ње на 
еко ном ски те од но си и ќе се 
раз го ва ра за конф ли ктот во 
Си ри ја, ка де што двај ца та ли
де ри под др жу ва ат спро тив ста
ве ни стра ни.

Кремљ ски от со вет ник за над во
реш на по ли ти ка Ју риј Уша ков 
во пе то кот ре че де ка на сред ба
та, ве ро јат но, ќе се ди ску ти ра 
и за ре па ра ции од Тур ци ја за 
со бо ру ва ње то ру ски во ен ави
он, спо ред др жав на та но вин ска 
аген ци ја ТАСС.

Огра ни чу ва ња та на ту ро пе ра
то ри по го ди ја клу чен дви га тел 
на еко но ми ја та во Тур ци ја, со 
пад од 40% на ту ри сти те во 
ју ни. Око лу че ти ри ми ли о ни 
Ру си обич но ја по се ту ва ат Тур
ци ја се ко ја го ди на, што ги пра
ви вто ра по го ле ми на гру па, по 
Гер ман ци те.

Мос ква, се пак, мо же би и не ма 
да ги пов ле че санк ци и те тол ку 
бр зо ка ко што се на де ва Ан ка ра.

� мож но е не кои санк ции да 
оста нат за да се за др жи вли
ја ни е то врз Ан ка ра во ид ни
на  ре че Але ксан дар Ва си лев, 
екс перт за ру скотур ски те вр
ски на Мо сков ски от ин сти тут 
за ори ен тал ни сту дии.

Раз го во ри те за Си ри ја, нај ве
ро јат но, ќе се од ви ва ат те шко, 
ве лат ана ли ти ча ри те, иа ко и 
две те стра ни во ми на то то не 
доз во лу ва ат тие спо ро ви да им 
на ште тат на еко ном ски те вр ски.

Ру си ја во е но ин тер ве ни ра ше во 
Си ри ја ми на та та го ди на за да 
ги под др жи си ли те на пре тсе
да те лот Ба шар ал Асад. Ре чи си 
ед на го ди на по доц на, ру ска
та воз душ на под др шка е од 
клуч но зна че ње во не кои од 
нај поз на ти те стра те шки би
тки во вој на та, вклу чу вај ќи ја 
и те ков на та офан зи ва на ре жи
мот про тив бун тов ни ци те што 
др жат дел од Але по.
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Извор |  „Вол стрит џр нал“ 
Превод |  Ана Цветаноска

кру ше во гор до ги чу ва  
исто ри ја та, ар хи те кту ра та  
и тра ди ци ја та

Пишува | Не ве на По пов ска

НАј Ви СО ки ОТ ГРАД НА бАЛ кАН Ски ОТ ПО ЛУ О СТРОВ е НАј ПО Се ТеН ПРеД иЛиН ДеН

во гра дот на кру шев ска та ре пуб ли ка пред 
по че то кот на праз ну ва ње то на нај го ле ми от ма
ке дон ски праз ник поч наа ни за ма ни фе ста ции, 
ка ко „кру ше воет но град“, „кру ше во е по у ба во 
пеш... ко га ве во дат до ма ќи ни те“, ба за рот на 
до маш ни кру шев ски спе ци ја ли те ти...

Ме сто то ка де што тре ба да 
се би де на 2 август е Кру
ше во — гра дот на не ко

гаш на та Кру шев ска Ре пуб ли ка. 
Та му уште пред по че то кот на 
праз ну ва ње то на овој нај го лем 
ма ке дон ски праз ник поч наа ни за 
ма ни фе ста ции, ка ко „Кру ше во
ет но град“, „Кру ше во е по у ба во 
пеш... ко га ве во дат до ма ќи ни те“, 
ба за рот на до маш ни кру шев ски 
спе ци ја ли те ти... Го по се тив ме 
нај ви со ки от град на Бал кан

ски от По лу о стров не кол ку де на 
пред Илин ден. Уште на вле зот, 
над гра дот нѐ пре че ка поз на ти от 
спо ме ник „Ма ке до ни ум“, а по тоа 
вле гов ме во тес ни те кал др ме ни 
улич ки кои се ис преп ле те ни ме
ѓу се бе и во дат од ед но ма а ло во 
дру го, низ кру шев ска та чар ши ја, 
по со ка ци те ка де што се во де ле 
би тки те на илин ден ци те, по кое 
че ко ре ле ми јач ки те зо гра фи и 
гра ди те ли, Вла си тетр гов ци... 
Гра дот ди ше со исто ри ја.

� По ра ди спе ци фич на та мор
фоп ла сти ка, кру ше во се сме та 
за ти пич но пла нин ско грат че, 
кое има про сеч на над мор ска 
ви со чи на од 1.350 ме три, па 
за тоа се сме та за нај ви со ко то 
грат че на бал кан ски от По лу
о стров  ни ве лат до ма ќи ни те.

Вед наш срет ну ва ме по вор ка 
од сто ти на ко сти ми ра ни кру
шев ча ни во ко ми ти, Тур ци, 
чор ба џии, за на ет чии, во ста
ро град ска но си ја и но си ја од 
пред сто ти на го ди ни. Поч на та е 
ма ни фе ста ци ја та „Кру ше воет
но град“, по се ти те ли те кои мо
жеа да го ви дат ова со свои очи 
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Тур ци ја, ко ја ги под др жу ва не кои од 
опо зи ци ски те гру пи во Си ри ја, не ма 
да де но ни ка кви ин ди ка ции де ка е 
под го тве на да ја про ме ни сво ја та 
по зи ци ја де ка Асад мо ра да ја на пу
шти вла ста.

� Не воз мож но е да се збо ру ва за по
ли тич ка тран зи ци ја во Си ри ја до
де ка ба шар ал Асад е на власт  ре
че порт па ро лот на пре тсе да те лот на 
Тур ци ја, Ибра хим Ка лин, во ин терв ју 
за ТАСС во че твр то кот.  Оста ну ва ње то 
на Асад на власт зна чи про дол жу ва
ње на су ди ри те во Си ри ја, ре че тој.

Поб ли ски те од но си, исто та ка, мо же 
да ги ожи ве ат раз го во ри те за га со вод 
до Тур ци ја, што мо же да ја зго ле ми 
дол го го диш на та ам би ци ја на Ан ка ра 
да ста не цен тар за пре нос на при ро
ден гас во Евро па.

Пу тин ги об ја ви пла но ви те за га со во
дот, поз нат ка ко „Тур ски тек“, за вре ме 
на по се та та на зем ја та во де кем ври 
2014 го ди на.

Га со во дот има ше цел да ја за до во ли 
рас теч ка та по ба ру вач ка во Тур ци ја 
и да го за ме ни отка жа ни от про ект за 

пре нос на гас во ЕУ пре ку Цр но Мо ре, 
што бе ше спре чен од ан ти мо но пол
ски те про пи си на ЕУ.

Ру си ја ба ра ше да се утвр дат ру ти со 
кои ќе се из бег не Укра и на, ка де што 
спо ро ви те ме ѓу Мос ква и Ки ев го на
ма ли ја про то кот на гас два па ти во пос
лед на та де це ни ја.

Пол ска, ме ѓу дру ги те зем ји, се спро
тив ста ву ва ше на ба ра ње то на Мос ква 
да се про ши ри га со во дот поз нат ка ко 
„Се ве рен тек“ под Бал тич ко Мо ре до 
Гер ма ни ја, што мо же да ги зго ле ми 
шан си те за „Тур ски тек“.

� Тре ба да ја на ма ли ме на ша та за
вис ност од укра ин ски те га со во ди, 
а би деј ќи Пол ска не е мно гу среќ
на за из град ба на га со во дот пре ку 
бал тич ко мо ре, јуж на та ру та до
би ва клуч на важ ност  ре че Рус лан 
Пу ков од ор га ни за ци ја та за од бра на 
и ге о по ли ти ка КАСТ, ко ја ги истра жу
ва тур скору ски те од но си. �



има ат чув ство де ка се вра ти ле 
на зад во вре ме то, а кру шев ча
ни, ко сти ми ра ни во по вор ка та, 
се гор ди што има ат бо га та тра
ди ци ја и са ка ат да ја пре не сат 
на мла ди те.

�  мно гу сум гор да на бо га та
та кру шев ска тра ди ци ја и на 
исто ри ја та. Об ле че ни сме во 
ста ро град ска но си ја што се 
чу ва кај нас до ма во ка се ли
те од ба ба ми и на неј зи на та 
мај ка. Се га се оби ду ва ме да 
ши е ме та ква об ле ка што по
тсе ту ва од пред 100 го ди ни 
за да ја за чу ва ме тра ди ци ја
та и да ја пре не се ме на на ши

те де ца  ве ли Ага пи Чун ко ска, 
со вет нич ка во град ски от со вет 
на Кру ше во.

Гор ди се и ор га ни за то ри те  
Исто ри ски от му зеј на Кру ше во 
и ло кал на та са мо у пра ва.

�  Гор ди сме на исто ри ја та и 
на оваа ма ни фе ста ци ја што 
се одр жу ва по ос ми пат. Са ка
ме да по тсе ти ме на слав ни те 
на ста ни око лу илин ден ско
то во ста ние, но и за жи во тот 
во кру ше во то гаш за да не се 
за бо ра ви  ве ли ди ре кто рот 
на Исто ри ски му зеј – Кру ше во, 
Зо ран Бо ге ски.

Спо ред гра до на чал ни кот Ѓор
ѓи Дам че ски, ма ни фе ста ци ја та 
„Кру ше воет но град“ ста на мар
ка низ го ди ни те пре поз нат ли ва 
во зем ја та и над вор од неа.

� Ова е ед но кул тур но збид ну
ва ње со кое са ка ме да го до
ло ви ме ду хот на ед но ми на то 
вре ме од кра јот на 19 и по че то
кот на 20 век, да го до ло ви ме 
ду хот на за на е ти те и ес на фот, 
ми ри сот на чар ши ја та. исто
вре ме но да го пре зен ти ра ме 
це ло куп ни от на чин на жи ве е
ње, кул ту ра та, оби ча и те, об ле
ка та, мо да та, тра ди ци ја та, се га 
во својс тво на ед на но ва уло га 
на збо га те на ту ри стич ка по ну
да на гра дот  истак на Дам че ски.

Се упа ту ва ме во До мот на кул ту
ра та, ка де што има из лож ба на 
ра ко твор би кои ги пра ви здру
же ни е то „Цвет“ од Кру ше во, со 
са ем на кни ги и со из лож ба на 
мла ди те кру шев ча ни кои са ка ат 
да ги на у чат и усо вр шат за на е
ти те на нив ни те де дов ци и ба би. 

� За на е тот го на у чив од ба ба 
ми и од та тко ми и са кам да го 
усо вр шам. Ра бо те ње то со ср
ма е на пор но, не мо жеш да ра
бо тиш по ве ќе од 34 ча са без 
од мор, но е мно гу кре а тив но 
и инс пи ри ра  ве ли ед на мла да 
кру шев чан ка.

Ма ни фе ста ци ја та „Кру ше воет
но град“ тра е ше до 31 ју ли ко га 

бе ше пре че ка на ко ња ни ца та во 
гра дот и поч наа под го то вки те 
за од бе ле жу ва ње на Илин ден.

Во те кот на си те тие де но ви 
до 2 август, до одр жу ва ње то 
на цен трал на та прос ла ва на 
Илин ден, пре ку ни за кул тур ни 
на ста ни, го сти те беа за поз на е
ни со ар хи те кту ра та, исто ри ја
та, зна ме ни то сти те и за на е ти те 
во Кру ше во.

„Кру ше во е по у ба во пеш... ко га 
ве во дат до ма ќи ни те“ е на стан 
кој про мо ви ра но ви про ше тки 
и искус тва, за пот тик ну ва ње на 
ва ша та има ги на ци ја и спо кој. 

� Про ше тки те ве но сат во 
скри е ни те тај ни на кру ше во, 
ви овоз мо жу ва ат да би де те со
би рач на тре вки и на шум ски 
пло до ви, да доз на е те ка ко се 
одг ле ду ва аро ни ја и да ѕир не
те во ми стич но ста на цр кви те 
и на вла шка та тра ди ци ја. А, за 
вре ме на про ше тки те, мо же би 
ќе ја има те и нај у ба ва та за ку
ска во кру шев ска та ко ри ја или 
пи та ко ја са ми сте ја ме се ле со 
до ма ќин ки те во вла шка та ку
ќа  ве лат ор га ни за то ри те.

Ова не се обич ни про ше тки. Ова 
се аван ту ри во де ни од же ни те 
на Кру ше во. Пре ку по се та на 
овие ту ри, всуш ност, се под др
жу ва ми си ја та на здру же ни е то 
„Кру шев ска же на“ со цел да се 
по до бри жи вот ни от стан дард 
на же ни те и да се зго ле ми вклу
че но ста и ро до ва та ед на квост 
пре ку јак не ње на нив ни те ка па
ци те ти, пот тик ну ва ње жен ско 
прет при е маш тво и не гу ва ње на 
тра ди ци о нал ни те вред но сти.

„Кру ше во е по у ба во пеш... ко га 
ве во дат до ма ќи ни те“ е уште 
ед на ма ни фе ста ци ја ко ја на по
се ти те ли те им овоз мо жу ва да 
се при дру жат на про ше тки те, 
да ги про ба ат тра ди ци о нал ни те 
про из во ди и да ужи ва ат во уба
ви ни те на ова пла нин ско ме сто.  
Им се ну ди бо та нич ка про ше
тка низ бо ро ва шу ма и со би ра
ње ле ко ви ти бил ки, ка ко мај
чи на ду ши ца, бо зел, глу вар че... 
Сле ду ва ужи ва ње во дво рот 
на цр ква та  „Св. Пе тка“ и де
гу ста ци ја на тра ди ци о нал ни 
кру шев ски про из во ди: ви но од 
ши пин ки, чај од бо зел, до маш на 
кру шев ска пи та и де ли ка тес од 
пе чур ки. Про ше тка низ бу ко ва 
ко ри ја ко ја ну ди па но рам ски 
пог лед на Кру ше во што не ма 
да се за бо ра ви.

�  ка ми ли ца, бо зел, под да бец, 
мај чи на ду ши ца, ли па, кан та
ри он, ма то чи на.... се са мо мал 
дел од при род ни те бил ки што 
рас тат во чи ста та кру шев ска 
око ли на. На ста нот „кру ше во 

е по у ба во пеш... ко га ве во дат 
до ма ќи ни те“ и за вре ме на бо
та нич ка та про ше тка да ва ат 
мож ност са ми да си на бе ре те 
бил ки што вам ви се по треб ни 
или за вре ме на Са е мот на тра
ди ци о нал ни кру шев ски про из
во ди да си ку пи те од по треб ни
от чај на бран од кру шев ски те 
же ни  ве лат ор га ни за то ри те.

Сле ду ва уште ед но из не на ду ва
ње. По се та на план та жа со аро ни
ја. Ова па ту ва ње да ва од го во ри 
на мно гу пра ша ња кои се важ ни 
во вре ме ко га осо бе но се ста ва 
ак цент на здра ва та хра на и на 
кон су ми ра ње то аро ни ја. Ов де 
се за поз на ва те ка ко се одг ле ду
ва аро ни ја та, има мож ност за 
бе ре ње и де гу ста ци ја на све жа 
аро ни ја, но и ужи ва ње во дво рот 
на план та жа та и де гу ста ци ја на 
до маш ни про из во ди од аро ни
ја: ли кер, ра ки ја, сла тко и сок.  
Уште еден ден е пред нас полн со 
но ви пре диз ви ци. Овој пат тоа 
е са е мот на тра ди ци о нал ни 
кру шев ски про из во ди нас ло
вен „До маш но е, од Кру ше во е“. 
На тез ги те во гра дот изо билс тво 
од сла тка, ло ку ми, пи ти, це лу вки, 
но и пра ктич на под го то вка на 
кру шев ска пи та.

По де гу ста ци ја та на тра ди ци о
нал ни те кру шев ски про из во ди, 
под го тве ни сме за про ше тка и 
по се та на цр кви те во Кру ше во, 
тра ди ци о нал на та вла шка ку ќа, 
кру шев ска та чар ши ја. 

Во Кру ше во мо же те да ги по се
ти те цр кви те  „Св. Ни ко ла“, „Св. 
Јо ван“ и „Ус пе ние на пре све та 
Бо го ро ди ца“. Си те се уни кат
ни де ла на нив ни те гра ди те ли, 
не по втор ли во и мош не важ но 
кул тур ноисто ри ско нас ледс тво. 
По се та та, пак, на вла шка ку ќа и 
де гу ста ци ја та на тра ди ци о нал
на кру шев ска хра на  гу ра бии, 
лап ту ка, кроф ни, пи та со зел ка, 
си ре ње или спа наќ, киф ли, пи
ту ли ци со лук, ки се ло мле ко и 
ов чо си ре ње, ло кум, мар ма лад од 
шип ки, сла тко од ма ли ни  си те 
ги оста ва ат без здив.

Ед но став но, Кру ше во тре ба да 
се по се ту ва по сто ја но би деј ќи 
се кој пат ну ди но ви и но ви из
не на ду ва ња и уба ви ни за си те 
се ти ла. �
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ги доведува вашата 

половина и зглобовите 
во оптимална 

положба и на тој 
начин ги отстранува 

механичките пречки во 
локомоторниот состав

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фо то | Дејан Станчевски

ЗДРаВЈе

�Што е киропрактика и од кога 
се применува во светот?
ТОДОРОВСки: На овие просто-
ри за киропрактиката сѐ уште 
се зборува со скепса бидејќи 
таа не спаѓа во ниту една гран-
ка од официјалната медицина, 
но во светот важи за легитимна 
гранка од медицината која на 
природен начин се обидува да 
влијае врз човечкото здравје, 
без употреба на лекови и без 
хируршки зафати. Многу често 
луѓето се жалат на болки во 
грбот или во нозете. По спе-
цијалистичките прегледи се 
дијагностицира дегенератив-
на промена, се препишуваат 
вежби, противвоспалителни 
лекови или физикална тера-
пија, а потоа луѓето се препу-
штени сами на себе. Во голем 
број случаи и по примената те-
рапија, болките не попуштаат 
или по привремено подобру-
вање, повторно се појавуваат. 
Причината е тоа што во при-
марното здравство недостига 
една алка, а тоа е киропракти-
ката. Доктор по киропрактика 

е квалификуван стручњак кој 
со манипулативни движења ги 
доведува вашата половина и 
зглобовите во оптимална по-
ложба и на тој начин ги отстра-
нува механичките пречки во 
локомоторниот состав. ’Рбет-
ниот столб има повеќе функ-
ции. Покрај тоа што ни служи 
како потпора и ни овозможува 
исправено држење, одење, се-
дење и движење, служи и како 
куќиште на ’рбетниот мозок, 
чиишто нерви се разгрануваат 
низ отворите меѓу прешлени-
те. ’Рбетот е комплексна град-
ба. Се состои од прешлени, 
’рскавици и лигаменти кои му 
овозможуваат еластичност во 
сите правци. Ако се нарушат 
тие односи по траума или де-
генеративни промени, наста-
нуваат проблеми што можат 
да се манифестираат не само 
како болка во грбот, туку и како 
нарушувања на работата на од-
делни органи. 
   
�како се одвива лекувањето 
со киропрактика?
ТОДОРОВСки:  При оваа тех-
ника на лекување, наречена 
киропрактика, се работи рачно 
ротирање на телото од лево кон 
десно и од десно кон лево за 
лумбална ротација. На истиот 
начин се ротира и вратот, а то-
ракално се работи со притисок 
на торакалниот дел и со тоа се 
овозможува ослободување на 
меѓупрешленскиот простор на 
’рбетниот столб.

�За кои болести најчесто се 
применува?
ТОДОРОВСки: Со оваа техника 
се лекуваат следниве дијагно-
зи: сколиоза, кифоза, дискус 
хернија, лумбална ишијалгија, 
спондилоза.

�Дали киропрактиката се ком
бинира и со масажа?
ТОДОРОВСки:  Во светот не 
користат масажа за киропрак-
тика затоа што тоа е ротација 
што трае помалку од пет ми-
нути. Јас работам на принцип 
рачна масажа за ослободување 
на мускулите за да може телото 
да се олабави и да се изврши 
ротацијата поуспешно.

� може ли со киропрактика 
да им се вети на пациентите 
дека болката ќе исчезне ед
наш засекогаш?
ТОДОРОВСки: Во моето 13го-
дишно искуство се утврдило 
дека гарантирано има изле-
кување, кое трае долг период, 
кај некои дури до 3 и повеќе 
години. Болката може да исчез-
не и да се намали по првиот 
третман. 

� колку траат третманите и 
дали зависат од дијагнозата?
ТОДОРОВСки: Третманот вре-
менски трае од 20 до 30 ми-
нути и зависи од проблемот и 
од дијагнозата на пациентот. 
Многу е важно во каква сос-
тојба е пациентот, дали е со 
акутна болка или без болка. 
Во принцип се прават повеќе 
третмани  најмалку 10 за да 
има големо подобрување. 

�кои се Вашите препораки, 
како пациентите да ги зашти
тат зглобовите и ’рбетот?
ТОДОРОВСки:  Покрај маса-
жата, пациентите треба да 
имаат физичка активност, ор-
топедски помагала и да прима-
ат суплементи за заштита на 
’рбетнот столб за да не дојде 
до повреда и за подобро под-
мачкување на зглобовите. �

Киропрактиката е гранка од медицината која 
на природен начин се обидува да влијае врз 
човечкото здравје, без употреба на лекови 

и без хируршки зафати. Сѐ почесто луѓето се 
жалат на болки во грбот или во нозете. Доктор 
по киропрактика е квалификуван стручњак кој 
со манипулативни движења ги доведува вашата 
половина и зглобовите во оптимална положба и 
на тој начин ги отстранува механичките пречки 
во локомоторниот состав.

� Третманот со киропрактика временски трае 
од 20 до 30 минути и зависи од проблемот и од 
дијагнозата на пациентот. многу е важно во 
каква состојба е пациентот, дали е со акутна 
болка или без болка. Во принцип се прават 
повеќе третмани  најмалку 10 за да има голе
мо подобрување. Со оваа техника се лекуваат 
следниве дијагнози: сколиоза, кифоза, дискус 
хернија, лумбална ишијалгија, спондилоза – 
вели Давор Тодоровски, физиотерапевт, кој се 
занимава и со киропрактика.

Со киропрактика се лекува сколиоза, кифоза, дискус хернија...

www.republika.mk32 петок, 12 август 2016 година www.republika.mk 33петок, 12 август 2016 година



Пишува | Стефан Илиевски

Сѐ до за вр шу ва ње то на Го ле ма та источ на кри за  
(18751881), чи ја што кул ми на ци ја би ле ре ше ни ја та 
на Бер лин ски от кон грес во ју ли 1878 го ди на, ма ке
дон ско то пра ша ње игра ло спо ред на уло га во срп
ска та над во реш на по ли ти ка
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Та ка во до вер ли ви от по ли тич
ки про ект од 1844 го ди на на 
Или ја Га ра ша нин, на ре чен На

чер та ние ка ко об ла сти во кои срп
ска та др жа ва тре ба да вос по ста ви 
ди рект но по ли тич ко вли ја ние, се 
на ве де ни: Бос на, Хер це го ви на, Цр на 
Го ра, Се вер на Ал ба ни ја, Сла во ни ја, 
Хр ват ска, Дал ма ци ја, Срем, Ба нат 
и Бач ка. Ос ман ли ска Ма ке до ни ја 
ка ко пред мет на срп ска та те ри то
ри јал на екс пан зи ја ту ка не би ла 
кон крет но  спо ме на та. Но, се пак, 
со са мо то по ви ку ва ње за об но ва 
на сред но ве ков но то царс тво на 
Сте фан Ду шан, иа ко, ин ди рект но, 
по пат но се оцр ту ва ле ид ни те те
ри то ри јал ни пре тен зии на мла да та 
др жа ва кон ма ке дон ски те об ла сти. 
Во тре ти от квар тал на XIX. век срп
ска та вла да по ин тен зив но поч на ла 
со ис пра ќа ње свои аген ти со за да ча 
сон ди ра ње на по ли тич ки те си ту а
ции во Ма ке до ни ја. Во таа смис ла е 
и ми си ја та на фолк ло ри стот и ет но
лог Сте фан Вер ко виќ. Се пак, сопс
тве но то опи шу ва ње на не го ва та 
цел ка ко: „ма ке дон ски те Сло ве ни 
при ре ша ва ње то на источ но то 
пра ша ње... да се приз на ат ка ко 
Сло ве ни, а не за Гр ци“ го во ри са мо 
за тоа де ка уште не по сто е ло ор га
ни зи ра но про па ганд но дејс тву ва ње 
на Ср би ја на те ри то ри ја та на Ма ке
до ни ја во тој пер и од.

Го ле ма та источ на кри за до не ла 
но ви ве три шта на Бал ка нот. Со 
Бер лин ски от до го вор би ло санк
ци о ни ра но по сто е ње то два од дел ни 
бу гар ски ен ти те та – Кне жев ство
то Бу га ри ја и авто ном на та об ласт 
Источ на Ру ме ли ја. Со чле нот 25 од 
до го во рот Ав строУн га ри ја до би ла 
пра во да ги оку пи ра Бос на и Хер це

тај на та кон вен ци ја ме ѓу Ср би ја и ав стро-ун га ри ја од  
1881 го ди на и неј зи ни те кон се квен ции кон Ма ке до ни ја

го ви на и да др жи гар ни зо ни и во
е ни и тр гов ски па ти шта по це ло то 
про странс тво на Но во па зар ски от 
сан џак. На со ка та на Ав строУн га ри
ја би ла јас на. По по ра зот од Пру си ја 
и гу бе ње то на ли дер ско то ме сто во 
гер ман ски от свет, ка ко и обе ди ну
ва ње то на Ита ли ја, единс тве на та 
оп ци ја за екс пан зи ја бил про дор на 
југ до Со лун, а со тоа и оне воз мо жу
ва ње на Ср би ја и на Цр на Го ра да 
се обе ди нат со што би се соз да ло 
цвр сто јуж нос ло вен ско ја дро, кое 
во ид ни на би слу же ло ка ко пи е
монт за обе ди ну ва ње то со Сло ве
ни те што до то гаш се на о ѓа ле под 
вла ста на ав строун гар ска та кру на. 
Иа ко до би ла из вес но те ри то ри јал но 
про ши ру ва ње во ни шки от сан џак 
и га ран ци ја за неј зи на та не за вис
ност, Ср би ја не би ла за до вол на од 
вос по ста ве ни от по ре док. Осо бе но 
си лен удар за срп ски те ели ти би ло 
вр те ње то грб од стра на на им пе
ри јал на Ру си ја и под др шка та кон 
нив но то но во ми ле ни че на Бал кан
ски от По лу о стров – Бу га ри ја. Ва
кви те по ли тич ки тен ден ции би ле 
жи во то за гро зу вач ки за Ср би ја. 

Изо ли ра на на ме ѓу на ро ден план, 
без под др шка та на ру ски от цар, 
прик ле ште на ме ѓу Ав строУн га
ри ја и Ос ман ли ска та Им пе ри ја, со 
нов сло вен ски фа ктор на гра ни ци те 
во име то на Кне жев ство то Бу га ри ја, 
Ср би ја би ла при ну де на на кал ку
ла ции и на дип ло мат ски ма не ври. 
Срп ски от кнез Ми лан (18681889) 
сме тал де ка единс тве на та шан са 
за оп ста нок на Ср би ја се на о ѓа ла 
во со ра бо тка та со моќ ни от со сед на 
се вер на та и на за пад на та гра ни ца 
– Ав строУн га ри ја. Во по че то кот на 
ос ма та де це ни ја од XIX. век се при

ста пи ло кон пре го во ри за ид ни от 
ав строун гар скосрп ски до го вор. 
Хабс бур шки от двор све сен де ка 
срп ски те те ри то ри јал ни ас пи ра
ции во, ду хот на На чер та ни е то, пр
венс тве но се на со че ни кон Бос на, 
Хер це го ви на и де ло ви од Ун га ри ја, 
ре шил со си ла та на дип ло ма ти ја та 
да ги спре чи овие ире ден ти стич ки 
тен ден ции. 

Ин те рес ни све дош тва за пре го во
ри те во дип ло мат ски те ку ло а ри, во 
фељ то нот „Мо ја ис по вед за тај на
та кон вен ци ја со Ав строУн га ри ја“ 
об ја вен во вес ни кот „По ли ти ка“ во 
не кол ку про дол же ни ја во 1925 го
ди на, из не су ва то гаш ни от срп ски
от ми ни стер за над во реш ни ра бо ти 
Че до мир Ми ја то виќ. Ми ни сте рот 
бил ис пра тен во Ви е на на сон ди ра
ње на мис ле ња та ме ѓу ра ко вод ни те 
кру го ви во пре стол ни на та. Та ка по 
ди ску си ја та со Бен џа мин фон Ка лај 
за пра во то на Ав строУн га ри ја да 
ја оку пи ра Бос на и Хер це го ви на 
Ми ја то виќ да ва не кол ку зна чај ни 

мо мен ти во кон текст на ос ман ли
ска Ма ке до ни ја: „Драг мој при ја
те ле (ве ли Ка лај б.н.), Евро па нам 
ни го да де пра во то да ја оку пи ра ме 
Бос на и Хер це го ви на. Тој факт Вие 
не мо же те да го из ме ни те, но ние 
раз би ра ме де ка тоа не е пра во за 
вас, и ка ко до бри по ли ти ча ри, раз
ум ни лу ѓе, ние са ка ме да сто ри ме 
сѐ што мо же ме за да ве по ми ри ме 
со тој факт. Вие сте се га ми ни стер 
за над во реш ни ра бо ти, зо што не ја 
упо тре би те мож но ста ка ко пра кти
чен по ли ти чар да про фи ти ра те од 
тој факт? Јас на тоа му од го во рив: 
Во овој мо мент јас не гле дам на чин 
ка ко мо же ме да про фи ти ра ме од 
тој факт. Јас вед наш ќе ви ка жам ка
ко. Не мој те да ни пре чи те во Бос на 
со ва ши те аги та ции, а ние не ма да 
ви пре чи ме да се ши ри те во пра вец 
на југ. На при мер, јас мис лам де ка 
ќе оди ме до тол ку да ле ку со по мо
шта што Ма ке до ни ја, на ви сти на, ќе 
ста не ва ша зем ја. Вие ќе раз бе ре те 
де ка тоа би би ло мно гу по при јат но 
откол ку да ја ви ди ме Ма ке до ни ја 
во ра це те на ру со фил ски те Бу га ри... 
на при мер, Вие да ве ти те де ка за 
из ве сен број го ди ни не ма да аги
ти ра те во Бос на, а ние ќе ве ти ме 
де ка ќе по мог не ме за ва ше ши ре ње 
во пра вец на Со лун, но со иск лу
чок на Со лун“. Слич ни ука жу ва ња 
има ло и од ба ро нот Хај мер ле, кој 
ве ту вал де ка Ав строУн га ри ја ќе 
го под др жи срп ско то ши ре ње кон 
Ма ке до ни ја, под ус лов Ср би ја да не 
ста не „ру ска са тра пи ја“. 

Пот пи шу ва ње то на Ав строун гар
скосрп ски от со ју зен до го вор би
ло ре а ли зи ра но на 16/28 ју ни 1881 
го ди на. Кне зот Ми лан, за ед но со 
ав строун гар ски те др жав ни ци Хај
мер ле и Ка лај, тек стот на до го во рот 
го под го твил сам, без по мо шта и со
ра бо тка та на ни е ден свој ми ни стер. 
Ду ри по доц на, отка ко бил на пи шан, 
по убе ду ва ње од кне зот тој бил пот
пи шан од стра на на Ми ја то виќ. За 
на ше то пи шу ва ње важ ни се чле нот 
2 и чле нот 7 во кои се ве ли: „Ср би ја 
не ма да доз во ли ни ка кви по ли тич

ки, ре ли ги оз ни и дру ги пре тен зии, 
што, воз ник на ти на неј зи на те ри
то ри ја, ќе би дат на со че ни про тив 
Ав строУн гар ска та Мо нар хи ја за 
се ка кви ас пи ра ции кон Бос на и 
Хер це го ви на и Но во па зар ски от 
сан џак...“ и „Ако во слу чај на те кот 
на окол но сти те, чиј што раз вој не 
мо же да се пред ви ди се га, Ср би ја се 
нај де во со стој ба да на пра ви те ри то
ри јал ни при до би вки во об ла ста на 
сво и те јуж ни гра ни ци, со иск лу чок 
на Но во па зар ски от сан џак, Ав стро
Ун га ри ја не ма да ѝ пре чи во тоа и 
ќе се оби де да ги при до бие дру ги те 
го ле ми др жа ви, да вос по ста ват при
ја тел ски став кон Ср би ја...“. 

До го во рот до нел го ле мо раз о ча
ру ва ње ме ѓу ру со фил ски от дел од 
по ли тич ки те гру пи во др жа ва та. 
Изг ле да ло де ка об ла сти те Бос на и 
Хер це го ви на, дла бо ко вко ре не ти 
во срп ска та на ци о нал на ми то ло
ги ја, би ле за гу бе ни за се ко гаш. Ко га 
пре ми е рот Пи ро ќа нац го про чи тал 
тек стот на до го во рот, из ја вил де ка 
„по та ква та кон вен ци ја, Ср би ја би ла 
во ист од нос кон Ав строУн га ри ја 
ка ко Ту нис кон Фран ци ја“. Че до мир 
Ми ја то виќ во сво и те ме мо а ри ве ли 
де ка низ „си те ка фе а ни и гра до ви 
(sic!)“ кру же ле при каз ни де ка кне
зот Ми лан ја про дал срп ска та вој ска 
за ми ли о ни фун ти, де ка тај но пре
ми нал во ри мока то лич ка та ве ра, 
па ду ри и де ка на па па та му би ло 
ве те но де ка срп ски от на род ќе пре
ми не под цр ков на ју рис дик ци ја на 
Ва ти кан.  Во тој кон текст раз бир ли
ви се по доц неж ни те кон ста та ции 
на срп ски от ака де мик и исто ри чар 
Че до мир По пов де ка со до го во рот 
Ср би ја ста на ла са те лит ска др жа ва, 

од нос но, ка ко што пи шу ва „..кне зот 
Ми лан ја пот чи нил срп ска та др жав
на и на ци о нал на до бро бит за сво јот 
ли чен и ди на стич ки ин те рес“.

При си ле на да за бо ра ви на Бос на 
и Хер це го ви на, до го во рот ши ро ко 
ги отво рил вра ти те за на ста пот на 
срп ска та про па ган да во ос ман ли ска 
Ма ке до ни ја. Во страв де ка по обе
ди ну ва ње то на Кне жев ство то Бу
га ри ја со Источ на Ру ме ли ја, след на 
е Ма ке до ни ја, кра лот Ми лан ду ри 
се впу штил и во аван ту ри стич ка 
вој на про тив источ ни от со сед што 
ре зул ти ра ла со ка та стро фа лен по
раз во би тка та кај Слив ни ца. Са мо 
за лож би те на офи ци јал на Ви е на го 
спре чи ле бу гар ски от про дор на срп
ска те ри то ри ја. Но тоа не зна че ло 
пре кин на ире ден ти стич ки те и про
па ганд ни дејс тва. Во на ред на та 1886 
го ди на во Бел град би ло фор ми ра но 
кул тур нопро свет но то и про па ганд
но здру же ние „Све ти Са ва“ што дејс
тву ва ло во Ма ке до ни ја и на Ко со во. 
Се пак, ши ре ње то на про па ганд на та 
актив ност нај пре циз но мо же да се 
наб љу ду ва пре ку соз да ва ње то на 
мре жа та од кон зу ла ти. Во 1887 го
ди на би ле отво ре ни кон зу ла ти те во 
Скоп је и Со лун, две го ди ни по тоа во 
Би то ла, а во 1897 го ди на и во Се рес. 
Со цел да се иско ри сти не ус пе хот 
на Илин ден ско то во ста ние и да се 
вос по ста ви што по го ле мо вли ја ние 
во ма ке дон ски те об ла сти срп ска та 
про па ган да по 1903 го ди на ќе до бие 
во о ру жен ка ра ктер. Ка ко неј зин гла
вен про тив ник на те ре нот во на ве де
ни от пер и од ќе се на мет не Ма ке дон
ска та ре во лу ци о нер на ор га ни за ци ја. 
Сле деј ќи го по ли тич ко то сфа ќа ње 
на ин те ле кту ал ци те од XIX век де
ка се ко ја др жа ва што са ка да игра 
не за вис на уло га тре ба да обез бе ди 
из лез на мо ре и со цел зав ла ду ва ње 
но ви об ла сти по ра ди еко ном ски бе
не фит, Ср би ја актив но ќе се вклу чи 
во пре го во ри те со дру ги те бал кан
ски др жа ви за по дел ба на сфе ри на 
вли ја ни ја во Ма ке до ни ја, а по доц на 
и во ди рект ни те во о ру же ни те дејс
тва за вре ме на Пр ва та бал кан ска 
вој на. Од се то на ве де но мо же да се 
зак лу чи де ка Тај на та кон вен ци ја ме
ѓу Ср би ја и Ав строУн га ри ја од 1881 
го ди на ги тра си ра ла пог ле ди те и 
па тот на срп ска та над во реш на по ли
ти ка кон ос ман ли ска Ма ке до ни ја во 
пер и о дот од не го во то пот пи шу ва ње 
до по че то кот на бал кан ски те вој ни, 
па и по тоа. �

Че до мир Ми ја то виќ, срп ски   
ми ни стер за над во реш ни ра бо ти

Би тка та кај 
Слив ни ца



По ста ву ва ње то на из лож ба та е ре зул тат на со ра бо тка та 
ме ѓу га ле ри ја та „Гра фит“ во Вар на и Му зе јот за ви зу ел
ни умет но сти „Остен“ во Скоп је

Из лож ба та „Фор ми“ со ко ја Ми
це Јан ку лов ски се прет ста ви 
пред пуб ли ка та во га ле ри ја та 

„Гра фит“ во Вар на е прог ла се на за из
лож ба на го ди на та. Из лож ба та мо же 
да се пог лед не до кра јот на август.

По ста ву ва ње то на из лож ба та е ре
зул тат на со ра бо тка та ме ѓу га ле ри ја
та „Гра фит“ во Вар на и Му зе јот за ви
зу ел ни умет но сти „Остен“ во Скоп је. 
Ми це Јан ку лов ски е ма ке дон ски ав-
тор, чи ја што ра бо та оп фа ќа по ве
ќе раз лич ни по ли ња на умет нич ко 
изра зу ва ње, ка ко сли карс тво, ка ри
ка ту ри и ани ма ции. Во не го ва та би
о гра фи ја до се га се оп фа те ни по ве ќе 
од 40 са мо стој ни из лож би.

„ми це јан ку лов ски е умет ник со 
ка ра кте ри стич на по јав ност, спе

„Фор ми“ на Ми це Јан ку лов ски  
во Вар на прог ла се на за из лож ба 
на го ди на та

ци фи чен стил и со фас ци нант ни 
истра жу ва ња, кои до ве ду ва ат до 
ори ги нал ни ре ше ни ја. Не го во то 
тво реш тво е ис пол не то со хар
мо ни ја, уба ви на, спо којс тво и 
со со чув ство. Во не го откри ва
ме поз на ти жи вот ни фор ми, кои 
се ре зул тат на дол го го диш ни
те умет нич ки истра жу ва ња на 
авто рот. Тие ги оте ло тво ру ва ат 
иде и те за еден нов свет и око ли
на во кои со вре ме ни те соз на ни
ја откри ва ат и сле дат раз лич ни 
кул тур ни сло е ви. Воз др жа ни, 
да леч ни и ти вки, твор би те на 
јан ку лов ски се но си те ли на дла
бок фи ло зоф ски кон текст, ка ко 
ви зу ел на по ра ка кон веч но ста“, 
на пи ша Де ни ца Ја не ва кон из лож
ба та „Фор ми“ на Ми це Јан ку лов ски. 
� (Н.П.)
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ОдредОт на ОтПишаните
Suicide Squad

Заработка: 135.100.000 $

Жанр: акција
режија: Дејвид Ајер

актери: Вил Смит,  
Џаред Лето,  

Маргот Роби

ЏејсОн БОрн
JaSon Bourne

Заработка: 22.700.000 $

Жанр: акција
режија: Пол Гринграс

актери: Мет Дејмон,  
Томи Ли Џонс,  

Алиша Викандер

лОши мајКи
Bad momS

Заработка: 14.200.000 $

Жанр: комедија
режија: Џон Лукас, Скот Мур

актери: Мила Кунис, 
Кетрин Хан, 

Кристен Бел

The SecreT life of PeTS
The SecreT life of PeTS

Заработка: 11.600.000 $

Жанр: анимација
режија: Крис Рено, Јероу Чејни

актери: Луис С.К., 
Кевин Харт, 

Ерик Стоунстрит

ЅВеЗдени ПатеКи:  
Од другата страна
STar Trek: Beyond

Заработка: 10.200.000 $

Жанр: авантура
режија: Џастин Лин

актери: Крис Пин,  
Захари Квинто,  

Карл Урбан

тОП 5 НАЈГлеДАНИ ФИлМА  
          во САД викендов

„Џовани 
Арнолфини и 
неговата жена“  
на Јан ван Ајк

СВЕТИ СПАС

На Свети Спас 
Ќе нè спасиш ли Господе 
Од злото на ова време 
Или секавиците и ровјата 
Ќе се скараат со небото сино 
Потоа плачот на земјата црна 
Ќе биде последна утеха 
На народот со славно име

На Свети Спас 
Ќе нè спасиш ли Господе 
Од беснилото на волците стрвни 
Или од жарчето што тлее 
Ќе пламнат очите твои 
Како очите на нашата младост 
Потоа ќе нè голтне 
Устата на облакот темен

На Свети Спас 
Ќе нè спасиш ли Господе 
Од копитата на коњите жедни 
Или во глува доба 
Под пазувите на векот 
Ќе ни ја завешташ самотијата 
Да тагуваме за нашите рожби

На Свети Спас 
Ќе нè спасиш ли Господе 
Од белата чума 
Или силни ветришта ќе дувнат 
И во ноќта темна 
Може магли ќе снема 
А со нив ќе го снема и нашето семе

На Свети Спас 
Ќе нè спасиш ли Господе 
Или ќе нè заборавиш 
Како што ги заборави Хазарите 
Во едно дамнешно време

Холандскиот сликар Јан ван 
Ајк е автор на портретот на 
„Џовани Арнолфини и него-
вата жена“, а сликата е уште 
позната и како „Свадбата на 
Арнолфини“, „Двојниот порт-
рет на Арнолфини“.

Ова дело е насликано во 1434 
година. Сликата е откупена 
од националната галерија на 
Лондон во 1842 година. �

ГО Лем УС ПеХ НА мА ке ДОН Ски ОТ УмеТ Ник ВО бУ ГА Ри јА
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Кра јот на ле то то и по че то кот на есен та се иде ал
но вре ме за про дол жен ви кенд во не кој европ ски 
град. Низ Евро па има мно гу кул тур ноумет нич ки 
на ста ни што вре ди да се по се тат

култуРа

Што мо же да се ви ди во Па риз, Бер лин, ам стер дам и во Ви е на ова ле то?
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кУЛ ТУР НО-УмеТ Нич ки НА СТА Ни НиЗ еВ РОП Ски Те ГРА ДО Ви

Гра дот на свет ли на та е еден од 
европ ски те гра до ви со најм но гу 
му зеи (пре ку 300) и умет нич
ки га ле рии (пре ку 1.100). Освен 
по стој ни те по ста вки во „Лувр“, 
„Ор сеј“, цен та рот „Пом пи ду“, дво
ре цот „Вер сај“, му зе и те на Пи
ка со и на Ро ден и по се та та на 
Ај фе ло ва та ку ла, Три ум фал на та 
ка пи ја и Бо го ро дич на та цр ква, 
до кра јот на го ди на ва во Па риз 
има не кол ку хитиз лож би. Освен 
тоа, во Во е ни от му зеј е по ста вен 
нај поз на ти от коњ на На по ле он, 
Ве зир. Во му зе јот „Ор сеј“ до 11 
сеп тем ври трае из лож ба та на 
Шарл Глер, „По кај нич ки ро ман
ти чар“, еден од најв ли ја тел ни
те сли ка ри во сре ди на та на 19 

век од ко го уче ле Клод Мо не и 
Фре де рик Ба зил. Во „Гранд Па
ле“ на пр ви сеп тем ври за вр шу ва 
из лож ба та за Бел ги е цот Ер же, 
та тко то на европ ски от стрип и 
автор на „Аван ту ри те на Тин
тин“. Во цен та рот „Пом пи ду“ 
од 21 сеп тем ври до 23 ја ну а ри 
ид на та го ди на ќе има из лож ба 
на бел ги ски от на дре а лист Ре не 
Мар гит, ко ја е со ста ве на од де ла 
од при ват ни и од јав ни збир ки. 
Во „Па ле де То кио“ до 12 сеп тем
ври трае из лож ба та за жи во тот и 
вна треш ни те све то ви на Ми шел 
Уел бек, кој ја ос мис ли са ми от 
пи са тел. Ме ѓу екс по на ти те има 
не го ви фо то гра фии, ин ста ла ции 
и ви де о за пи си.

БеР лИН
Со 18 на ци о нал ни му зеи, Бер лин е трет град во све тот, зад 
Шан гај и Па риз. Иа ко по ве ќе то се фо ку си ра ни на ли ков на та 
умет ност, има и та кви што се по све те ни на исто ри ја та, по ли ти
ка та, на у ка та и на кул ту ра та, а по кри ва ат пер и од од древ ни от 
Еги пет, пре ку Вто ра та свет ска вој на и хо ло ка у стот до вре ме то 
по Сту де на та вој на и па ѓа ње то на Бер лин ски от ѕид. Со бер лин
ска та про пус ни ца ќе до би е те бесп лат но ко ри сте ње на јав ни от 
пре воз и на ту ри стич ки те авто бу си, ка ко и влез во 45 му зеи и 
10 атрак ции по це на од 79 евра за два де на, од нос но 97 евра за 
три де на. Де вет то то Бер лин ско би е на ле се одр жу ва на по ве ќе 
ло ка ции до 18 сеп тем ври. Од пр во то из да ние во 1998 го ди на 
оваа смо тра на со вре ме на та умет ност ста ну ва сѐ по ква ли тет на 
и раз но вид на. Ово го ди шен ку стос е њу јор шки от ар тко ле ктив 
ДИС, поз нат по јас ни от умет нич ки при стап. Во га ле ри ја та на 
сли ки во Бер лин до 30 октом ври е во тек обем на та из лож ба 
„Злат ни от век. Вре ме на Ве ла скез“. Из лож ба та на шпан ско то 
сли карс тво и ва јарс тво од 17 век во сво ја та фас ци нант на раз

аМ СтеР ДаМ
Во спо ред ба со рас цеп ка ни от Па риз или Лон
дон, оваа европ ска пре стол ни на по ве ќе ли чи 
на ма ло ме сто кое за не кол ку де на мо же да 
го оби ко ли те со ве ло си пед. „Рајкс му зе јум“ е 
нај го ле ма та умет нич коисто ри ска збир ка 
во Хо лан ди ја и е ту ри стич ка атрак ци ја ко ја 
не се про пу шта. По тоа сле ду ва му зе јот на 
со вре ме на умет ност „Сте де лек“, му зе и те по
све те ни на Рем брант и на Ван Гог, ку ќа та на 
Ана Франк, но и Му зе јот на секс и Му зе јот на 
про сти ту ци ја та. Освен тоа, гра дот го ну ди нај
го ле ми от ули чен па зар во Евро па, мно гу ки на 
на отво ре но, бесп лат ни те а три во пар ко ви те, 
ре сто ра ни на скри е ни остров чи ња, ка фу ли
ња... Со град ски би лет ќе до би е те бесп ла тен 
влез во нај важ ни те му зеи, бесп лат но кр сто
су ва ње по ка на ли те и ко ри сте ње на јав ни от 
пре воз и мно гу по пу сти по це на од 55 евра за 
еден ден, 65 за два де на, 75 за три де на или 85 
евра за че ти ри де на. До че твр ти сеп тем ври 
во Евреј ски от исто ри ски му зеј трае из лож
ба та „Еј ми Вајн ха ус: Се ме ен пор трет“, ко ја 
овоз мо жу ва ин ти мен пог лед на жи во тот на 
ед на од нај ус пеш ни те поп и џезму зи чар ки 
во но во то вре ме. Во „Ер ми таж“ до 15 ја ну а ри 
ид на та го ди на трае из лож ба та „Ка те ри на, 
нај го ле ма та“, ко ја со др жи ко лек ци ја од пре ку 
300 сли ки, скулп ту ри и лич ни пред ме ти на 
Ка та ри на Ве ли ка. Из лож ба та, ко ја дој де од 
Санкт Пе тер бург, ну ди из во нре ден пог лед на 
жи во тот на ру ска та кра ли ца со нај долг стаж 
(17621796). Во Му зе јот на фо то гра фи ја е во 
тек го ле ма та из лож ба на мод ни от и пор тре
тен фо то граф Хел мут Њутн (19202004), со 
пре ку 200 екс по на ти. 

Ре чи си си те ту ри стич ки атрак ции на 
глав ни от град на Ав стри ја се на о ѓа ат 
вна тре или око лу „Ринг штра се“, исто
ри ски от цен тар со ед на од нај го ле ми те 
пе шач ки зо ни во Евро па, та ка што си те 
по го ле ми му зеи, па ла та та „Хоф бург“, 
ка те дра ла та „Све ти Сте фан“, поз на та
та шпан ска шко ла за ја ва ње, поз на ти 
ре сто ра ни и ка фу ли ња се во бли зи на. 
Оваа го ди на Ви е на ор га ни зи ра спе ци јал
ни из лож би по по вод не кол ку ју би леи: 
125. ро ден ден на Умет нич коисто ри ски
от му зеј, 250 го ди ни од отво ра ње то на 
„Пра тер“, го ле ми от ви ен ски парк, еден 
век од смрт та на ца рот Франц Јо зеф, 500 
го ди ни од ра ѓа ње то на Хи је ро ни мус Бош. 
Со град ска кар та ќе до би е те бесп лат но 
ко ри сте ње на јав ни от пре воз и по пу сти 
за 210 му зеи, ре сто ра ни, те а три, кон
церт ни са ли и дру ги атрак ции за це на од 
21,9 евро за 48 ча са, од нос но 24,9 евра за 
72 ча са. Во Му зе јот на Зиг мунд Фројд до 
пр ви октом ври трае из лож ба та „Зна чи, 
тоа е по сил ни от пол: Же ни те во пси хо
а на ли за“. На из лож ба та е прет ста ве но 
зна чај но то вли ја ние кое го има ле же ни
те Ема Ек штајн, Ма ри Бо на пар та, Хе лен 
Дојч, Лу Ан дресСа лом, Ана Фројд и Са

би не Шпи лрајн врз ра бо та та на Сиг мунд 
Фројд, пси хо а на ли за та и про у чу ва ње то 
на пот свес но то. Во му зе јот „Бел ве де ре“ 
до 20 но ем ври трае из лож ба та „Ај Веј веј: 
транс ло ка ци ја – транс фор ма ци ја“. „Сѐ е 
умет ност. Сѐ е по ли ти ка“, ве ли Ај Веј веј, 
кон цеп ту а лен умет ник, до ку мен та рист 
и акти вист. Во Ви е на, пред му зе јот „Бел
ве де ре“ на пра ви ини ци јал „Ф“ од 1.005 
по ја си за спа су ва ње од остро вот Лез бос 
кои зад се бе ги оста ви ја ими гран ти те. 
Во Ви ен ски от му зеј има из лож ба „Ка
па та до лу“, ко ја ја про у чу ва ви ен ска та 
исто ри ја на но се ње ка пи од 1848 го ди на 
до де нес. Ка пи те, шап ки те и дру ги те 
до да то ци за по кри ва ње на гла ва та слу
же ле не са мо ка ко за шти та, ту ку и ка ко 
вид лив знак на оп штес тве ни от ста тус, 
по ли тич ка та при пад ност, вер ска та ори
ен та ци ја и иден ти тет. Во му зе јот „Ал
бер ти на“ до март 2017 го ди на ќе трае 
из лож ба та по све те на на Ен ди Вор хол, 
Ан селм Ки фер, Гер хард Рих тер, Алекс 
Кац и дру ги. Око лу 80 де ла го илу стри
ра ат ли це то на пост мо дер низ мот поч ну
вај ќи од фи гу рал на та до ап стракт на та 
умет ност и од ко ло рит на та есте ти ка до 
по ли тич ки те те ми.

РИМ
Веч ни от град чу ва исто ри
ја ко ја се про те га на око лу 
30 ве ка и е еден од нај ста
ри те европ ски гра до ви 
што се по сто ја но на се ле ни. 
Мо же би не ну ди атра ктив
ни из лож би ка ко оста на
ти те европ ски гра до ви, но 
не го ви те по сто ја ни по ста
вки во му зе и те, цр кви те, 
па ла ти те ну дат по ве ќе 
уба ви на и ре мекде ла од 
се та дру га „кон ку рен ци ја“ 
за ед но. Со град ски би лет 
до би ва те бесп лат но ко ри
сте ње на јав ни от пре воз, 
сло бо ден влез во еден или 
два му зеи и по пу сти во си
те дру ги му зеи, га ле рии, 
ар хе о ло шки на о ѓа ли шта. 
Це на та на овој би лет е 28 
евра за два де на, 38,5 евра 
за три де на. Во га ле ри ја та 
на мо дер на та умет ност до 
30 октом ври е во тек из
лож ба та „Рим, три е сет ти
те“, ко ја оп фа ќа ек ле ктич
на збир ка на ита ли јан ски 
ре мекде ла на умет ни ци 
кои соз да ва ле во Ита ли ја 
ме ѓу две те вој ни. На осум 
ки ло ме три од Рим, ка де 
што се на о ѓа поз на то то 
филм ско сту дио „Чи не
чи та“, има по ста вка ко ја 
нѐ во ди зад ку ли си те на 
филм ски те хи то ви во кои 
глу ме ле Ели за бет Теј лор, 
Ри чард Бар тон, Одри Хеп
берн, Ава Гард нер, Со фи
ја Ло рен, Клинт Ис твуд и 
мно гу дру ги.

БаР Се ло На
Град со со вр ше на ком би на ци ја на 
пла жа, умет ност, до бра хра на, но ќен 
жи вот, кре а тив ни лу ѓе, спорт и на 
ме ди те ран ска кли ма. Освен му зе и те 
по све те ни на Пи ка со, на Ми ро, на 
чо ко ла до то, му зи ка та, мо ре то, на 
фуд бал ски от клуб Бар се ло на, пре
стол ни на та на Ка та ло ни ја е ме сто 
ка де што се на о ѓа ат најм но гу де ла 

на поз на ти от ар хи тект Га у ди. Со 
град ски би лет бесп лат но мо же да 
вле зе те во 25 му зеи и атрак ции и 
во град ски от пре воз, а ќе до би е те 
по пуст на 70 дру ги ло ка ции. Це на та е 
45 евра за три де на, 55 за че ти ри де на 
и 60 евра за пет де на. Во На ци о нал
ни от му зеј на ка та лон ска та умет ност 
до 25 сеп тем ври трае из лож ба та на 
Лу ис де Мо ра лес „Ме ѓу чо веч ко то и 
бо жес тве но то“. Иа ко име то на овој 

умет ник не е пла не тар но поз на то 
ка ко она на не го ви от со вре ме ник 
Ел Гре ко, тој е еден од нај до бри те 
шпан ски сли ка ри на 16 век. Во Му
зе јот на со вре ме на умет ност до 25 
сеп тем ври е из лож ба та по све те на на 
пан кот „Тра ги во со вре ме на та умет
ност“, ко ја се за ни ма ва со вли ја ни е то 
на пан кот врз со вре ме на та умет ност 
пре ку ин ста ла ции, фо то гра фии, ви
де о за пи си и сли ки.

но вид ност прв пат е над вор од гра ни ци те на Шпа ни ја. 
Из ло же ни се 150 ре мекде ла на Ве ла скез, Ел Гре ко, 
Бар то ло ме Есте бан Му ри јо, Фран ци ско де Зур ба ран...

Па РИЗ
ВИ е На
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ар ту ро Сан до вал: 
ужи вам ко га ги 
гле дам лу ѓе то  
ка ко ре а ги ра ат на 
мо ја та му зи ка!

Не ВРе ме ТО Не ГО СПРе чи ГО Ле ми ОТ Аме Ри кАН Ски џе ЗеР ДА НА СТА Пи ВО ОХРиД

За на ста пот на „Охрид ско ле то“ нај зас луж на е се ле ктор
ка та на му зич ка та про гра ма на Фе сти ва лот, Гор да на  
Јо си фов ска  Не дел ков ска, ко ја со го ди ни се оби ду ва ше 
да ме до ве де во Ма ке до ни ја. Оби ди те тра ат од 2001 го
ди на, ре че Сан до вал

Пишува | Не ве на По пов ска

култуРа

И по крај не вре ме то, кое го 
спре чи аме ри кан ски от џе
зер со ку бан ско по тек ло 

Ар ту ро Сан до вал да на ста пи на 
6 август во Ан тич ки от те а тар 
во Охрид, тој ѝ се прет ста ви на 
пуб ли ка та на сце на та на Цен
та рот на кул ту ра „Гри гор Пр
ли чев“ во Охрид след ни от ден. 

� До бра ве чер ма ке до ни ја! 
Сре ќен сум што сум ов де! По
ра ди не вре ме то не мо жев да 
на ста пам на Ан тич ки от те а
тар, ве чер ва во оваа са ла, под 
реф ле кто ри ве е мош не топ
ло, но ние, се пак, ќе сви ри ме, 
би деј ќи вие го зас лу жу ва те 
тоа!  ре че Ар ту ро Сан до вал из
ле гу вај ќи на сце на та во До мот 
на кул ту ра та во Охрид. 

Сан до вал ва жи за еден од нај
поз на ти те из ве ду ва чи на тру ба 
во све тот и со сво јот на стап го 
по твр ди сво е то ре но ме. Ха
риз ма ти чен, про фе си о на лен, 
та лен ти ран и мош не за ба вен 
му зи чар, кој по сто ја но ко му ни
ци ра ше со пуб ли ка та, пра веј ќи 
ше ги, ре ци ти рај ќи сти хо ви спе
ци јал но на пи ша ни за на ста пот 
во Ма ке до ни ја... Ар ту ро Сан до
вал на ста пи со сво ја та гру па 
и из ве де поз на ти џезком по
зи ции од свет ски авто ри. Две 
ну ме ри из ве де за ед но со ма ке
дон ски от му зи чар Вла ди мир 
Ва си лев ски  Че ткар, кој бе ше 
не гов го стин на кон цер тот.

Кон цер тот во Охрид бе ше пос ле
ден од не кол ку те што ова ле то 
ги имал во Евро па. Пред до а ѓа
ње то во Ма ке до ни ја на ста пу вал 
во Пра га, ка де што пре ми ер но го 
из вел но ви от кон церт за тру ба 
за кој, ка ко што ре че, по са ку ва 
да го из ве де и во Ма ке до ни ја со 
сим фо ни ски ор ке стар и на мно гу 
дру ги ме ста. 

Сан до вал во Охрид одр жа и 
се ми нар за сту ден ти и за про
фе со ри по тру ба и за џезму
зи ча ри од Ма ке до ни ја, на кој 
при сус тву ваа и му зи ча ри од 
окол ни те зем ји: Бу га ри ја, Хр
ват ска, Ср би ја и Ро ма ни ја.  

� Са кам да гле дам ка ко лу ѓе то 
ре а ги ра ат на мо ја та му зи ка. 
Сви рам ве ќе 55 го ди ни, сум 
бил на го лем број ме ста и ве ќе 
за бо ра вам ка де сѐ сум на ста пу
вал. Пре ку це ла го ди на имам 
кон цер ти и, на ви сти на, би са
кал да дој дам ту ка по втор но 
и да го сви рам мо јот нај нов 
кон церт за тру ба со сим фо ни
ски ор ке стар. Пре ми е ра та бе
ше на мо јот кон церт во Пра га, 

по ми на од лич но и, на ви сти на, 
би са кал да го сви рам на што 
по ве ќе ме ста, со што по ве ќе 
ор ке стри. Во октом ври кон
цер тот ќе го из ве дам со Лон
дон ски от сим фо ни ски ор ке
стар, со кој ве ќе имам сни ме но 
две пло чи  ре че Сан до вал.

За не го ви от на стап во Охрид 
нај зас луж на е се ле ктор ка та на 
му зич ка та про гра ма на „Охрид
ско ле то“, Гор да на Јо си фов ска 
 Не дел ков ска, ко ја, ка ко што 
ре че, со го ди ни се оби ду ва ла да 
го до ве де во Ма ке до ни ја. Таа, 
пак, до да ва де ка оби ди те да 
до го во ри не гов кон церт тра ат 
од 2001 го ди на. 

� Сан до вал е еден од нај екск
лу зив ни те го сти на го ди наш
но то 56. из да ние на „Охрид ско 
ле то“. Пуб ли ка та, мно гу број
ни те го сти и ту ри сти во ма ке
дон ски от би сер Охрид, имаа 
мож ност и при ви ле ги ја да 
ужи ва ат во екск лу зив ни от 
на стап на свет ски от џезиз ве
ду вач. На ви сти на ми е дра го 
што уште еден вр вен му зи чар 

со свет ска сла ва ка ко Ар ту ро 
Сан до вал ни го сту ва во ма ке
до ни ја, а по се ти те ли те имаа 
ед но не се којд нев но му зич ко 
ужи ва ње  истак на ми ни стер
ка та за кул ту ра Ели за бе та Кан
че ска  Ми лев ска. 

Ар ту ро Сан до вал е до бит ник 
на десeт на гра ди „Гре ми“, шест 
на гра ди „Бил борд“ и ед на на
гра да „Еми“. Ре дов но на ста пу ва 
со во дач ки сим фо ни ски ор ке
стри низ све тот и со ра бо ту ва 
со нај го ле ми те му зич ки ѕвез ди, 
би деј ќи ком по ни ра и филм ска 
му зи ка. Во сво ја та ка ри е ра со
ра бо ту вал со: Френк Си на тра,  
Се лин Ди он, Џа стин Тим бер лејк 
и Али ша Кис. Има сни ме но над 
200 ком по зи ции и аранж ма ни 
пре зен ти ра ни во не кол ку из
да ни ја на ком пакт ни ди ско ви. 

Ар ту ро Сан до вал на кон цер тот 
во Охрид на ста пи со сво ја та гру
па: Џон Бел за гај (бас), Дејв Си
гел (кла ви ја ту ри), Џо ни Фрај деј 
(уди рал ки), Ке му ел Ро иг (пи ја
но) и Ти ки Па си љас, кој е за дол
жен за ри тамсек ци ја та. �
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„ПиВОЛеНД“ ПО ДеВеТТи ПАТ

„Дојди, види, испиј“
За првпат оваа година ќе учествуваат и 
микропиварници од Македонија, односно мали 
пиварници, кои произведуваат свое домашно 
пиво по светски терк

СЦеНа

Пишува | Марина Костовска

Под мотото „Дојди, види, 
испиј“, од 31 август до 4 
септември, Скопје пет дена 

ќе биде центар на сите љубите-
ли на јачменовиот напиток. На 
„Пиволенд“  ќе учествуваат дел 
од  најдобрите македонски пи-
варници, како и околу 100 вида 
странски пива, за сите тие што 
сакаат да дегустираат нешто 
ново, по промотивна цена.  

Посетителите ќе може да про-
баат пива од сите страни на 
светот, од познатите англис-
ки пива, преку белгиските, па 
сѐ  до пивата „трапист“, кои ги 
произведуваат калуѓери. Ќе 
има пченични, овошни, матни, 
темни, црвени пива, едностав-
но кажано, пиво за сечиј вкус, 
ветуваат организаторите.

За првпат оваа година ќе учест-
вуваат и микропиварници од 
Македонија, односно мали пи-
варници, кои произведуваат 

свое домашно пиво по светски 
терк. Посетителите ќе имаат 
можност да го пробаат пивото 
од првата македонска микро-
пиварница, кое го има во де-
вет различни вкусови. Бидејќи 
произведуваат пиво во помали 
количини, а со тоа се обрнува 
повеќе внимание на процесот 
на производство, микропивар-
ниците насекаде низ светот се 
познати како производители на 
најквалитетно пиво. 

Освен класичните пива, сите 
тие што ќе дојдат на скопско 
Кале ќе може да се освежат и со 
пивски коктели, интересен спој 
на пиво во комбинација со друг 
алкохол и со свежи сокови. Овој 
вид пивска напивка е омилен 
меѓу странските туристи што 
го посетуваат „Пиволенд“. 

Доброто пиво не оди без добро 
мезе, па затоа и оваа година во 
рамки на фестивалот ќе може да 
се вкусат многу гурмански де-
ликатеси приготвени на скара, 
како и мезиња и интернацио-
нални специјалитети.

Освен пивото, како главен „ви-
новник“ за овој фестивал, за што 
подобра атмосфера на скопското 
Кале ќе се погрижат и голем број 
музичари. Фестивалот в среда 
ќе го отвори Влатко илиевски 
со „Акустик дивижн“, а по него 
ќе настапат вечно актуелните 
рокери „Рибља чорба“. Свој 
концертен настап на „Пиво
ленд“ ќе имаат и „Нокаут“, Дани 

Димитровска, Тијана Дапче
виќ, ефто Пупиновски, јаков 
Дренковски, Тамара Тодевска, 
српската женска група „минис
тарке“, „Фолтин“, „Тотално 
опуштање“, италијанската ат-
ракција „Трибјут ту колдплеј“, 
диџеј Славе и многу други.  

Покрај главната сцена ќе  има 
уште две на кои ќе биде презен-
тирана алтернативна музика, 
како и млади музичари што за-
служуваат да се промовираат 
пред македонската публика. 

Сцената „Бла бла“  ќе ги „вдо-
ми“ сите млади урбани таленти 
 диџеи, металски и панкерски 
групи, пејачи, рапери што ќе до-

бијат шанса да бидат чуени од 
голем број луѓе. Неодминлива  
е и игротеката за возрасни, која 
ќе понуди разни забавни пивски 
игри за сите посетители, меѓу 
кои, секако, најпопуларна игра 
е „пивопонг“ (Beer Pong).

Фестивалот, како и секоја годи-
на, е поддржан од градот Скопје 
и од градоначалникот Коце 
Трајановски.

Влезот е бесплатен, а фестивал-
ските врати ќе бидат отворени 
секој ден од 18,00 часот. 

Организаторите ги предупреду-
ваат сите тие што сакаат да дегус-
тираат пиво да не возат, туку да 
користат јавен превоз или, пак, 
да се искачат пеш до скопско 
Кале.„ Пиволенд “ и град Скопје 
се  придружуваат кон кампањата 
 „Не пиј додека возиш“.�
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Целиот остров е прекриен со богата шума од црн и 
македонски бор. Овде ќе  сретнете пријателски настроени 
луѓе, квалитетно вино и убав мед
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Побегнете од градскиот метеж и одморете на островот на сирените

Еден од најубавите грчки 
острови Тасос, препознат-
лив по преубавите природ-

ни пејзажи, сликовити морски 
заливи и голем број песочни 
плажи. Островот  привлекува 
и со изобилството од зеленило.

Тасос е најсеверниот остров на 
Егејско Море и е 10 километри 
оддалечен од брегот.

Лименас е главен  и најголем 
град во Тасос. Лименарија и 
преубавиот Потос се најјужни-
те места на островот и никогаш 
нема да ве остават рамнодушни. 
Таму ќе сретнете пријателски 
настроени луѓе,  квалитетно 
вино и убав мед. 

Препознатлива за Тасос е уба-
вината на остатоците на антич-
киот град, кои се вклопуваат во 
современиот Лименас, кој, исто 
така, е познат како Тасос.

Тасос во грчката митологија е 
наречен остров на сирените.  
Должината на брегот е околу 

100 километри , што овозможува 
да го прошетате целиот остров 
и да ги посетите многубројни-
те плажи, кои ќе ве остават без 
здив. Taсос е најблискиот остров 
до нашата територија (некаде 
околу 410 километри  од Скопје).

На јужниот дел од островот 
се наоѓаат поживите селца – 
Лименарија, Потос, Псили Амос, 
но каде и да сте сместени, за-
должително посетете ги сите 
делови на островот.

Многубројните природни уба-
вини, боровите шуми, чистите 
песочни плажи се тие што ќе ве 
привлечат да го посетите овој 
преубав остров.

„Златната плажа“, која никако не 
смеете да ја одминете, се наоѓа 
во северниот дел на Тасос, на 
само 12 километри оддалече-
ност од Лименас. Ситниот бел 
песок, тиркизното и кристално 
чисто море се адутите што ја 
прават една од најубавите пла-
жи во Европа.

Покрај песочните плажи, несе-
којдневно би било ако еден ден 
од вашиот летен одмор поми-
нете на „Мермерната плажа“, 
која е сместена во посеверниот 
дел на Тасос. Патот до неа не е 
асфалтиран, но е прооден. Пла-
жата е со ситни бели мермерни 
камчиња, а морето неверојатно 
кристално сино.

Доколку сакате и малку сенка од 
природни дрвја на плажа, посете-
те ја Алики, сместена во јужниот 
дел на островот, во близина на 

гратчето Лименарија. Борови-
те и маслиновите дрвја, како и 
мермерните камчиња создаваат 
извонреден и уникатен пејзаж.

За тие што сакаат спортови на 
вода во Тасос ќе ви ја препора-
чаат плажата што е на  40 кило-
метри   југозападно од Лименас, 
„Псили Амос “. Нејзиниот мек 
бел песок совршено се совпаѓа 
со кристалната боја на морето. 
Нејзината убавина привлекува 
многу туристи подготвени за 
адреналин и забава.

Несекојдневна природна уба-
вина може да се види и на пла-
жата „Tрипити“, која  се состои 
од стрмни карпи покриени со 
густа вегетација и со високи 
дрвја. Taa се наоѓа на 35 кило-
метри  југозападно од градот 
Лименас. Белиот песок и сината 
боја на морето создаваат фан-
тастична средина, која ги плени 
посетителите.

Но, покрај убавите плажи има и 
прекрасни мали ресторанчиња, 
барови со убава музика, продав-
ници за сувенири, но и за облека. 
Овде можете да сретнете и добро 
снабдени продавници за храна.  
А кога шетате низ тесните улич-
ки чекорот ви го застанува ми-
рисот од пекарниците и, секако, 
неизбежните продажни места за 
гиро и за вкусни палачинки, кои 
ве привлекуваат да се решите да 
купите и да ги вкусите.

Ако сакате да го прошетате це-
лиот остров, а сте дојдени со 
автобус, а не со сопствено вози-
ло, местото има и фирми што 
нудат изнајмување мотоцикл, 
автомобил,  четирицикл, па и 
велосипед.

За десет ноќевања агенциско 
сместување во вила за пери-
од од 21 август до 31 чини 179 

евра. Во цената е вклучено 
сместување и за деца на воз-
врат од 2 до 14 години, но не е 
вклучен превозот. Ако патувате 
сами, сместувањето по лице за 
истиот период ќе ве чини 129 
евра. Од 31 август, пак, цената 
се снижува на 139 евра, фами-
лијарен пакет,  а од 10 септем-
ври на Тасос во вила ќе може да 
летувате десет дена за 69 евра 
по лице.  Познато е дека во ва-
квите сместувачки капацитети 
користењето на клима уредот 
се доплаќа по пет евра на ден.  

Ако, пак, се решите на овој 
остров да летувате со сопстве-
но возило, тогаш за гориво под-
гответе си околу педесет евра, 
патарина 2 ,40 евра и, секако, 
превозот со траект, кој, исто 
така, треба да си планирате во 
трошокот.

Никако нема да згрешите ако 
ова лето одморот го поминете 
на островот на сирените, овде 
карактеристично е и тоа што 
секогаш ќе бидете послужени и 
со штотуку уловена риба, свежи 
салати и со голем број грчки 
специјалитети. Овој сликовит 
остров се препорачува за фами-
лијарен одмор или за тие што 
сакаат да побегнат од градската 
врева. �
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Парчињата облека со тантела 
не се многу омилени кај жените, 
но оваа сезона е задолжително 
да имате најмалку едно парче во 
вашиот гардеробер

атрактивно

Моден хит – 
тантела

Ова лето тантелата е една од оние ткаенини 
што требаше да ги имате во пописот на 
задолжителни парчиња облека. Тие, 

можеби, не се многу омилени кај поголемиот 
број жени, но затоа, пак, се впечатливи и со нив 
не можете да поминете незабележано.

Што се однесува до видот на парчињата облека, 
најмногу има фустани, кои делумно или целосно 
се со тантела, па кратки панталони, кошули, 
разни кратки летни панталони, како и други 
парчиња облека. Пи

ш
ув

а 
|  А

. М
. Б

.

Фустани со 
тантела
Долги, кратки, 
широки, тесни, ед-
нобојни, шарени 
во комбинација со 
други материјали, 
изборот на фус-
тани со тантела е 
навистина голем. 
Секако, важно е 
тантелата да биде 
изработена со 
што е возможно 
поголем процент 
на природен ма-
теријал. Истото 
важи и за постава-
та ако ја има.

Здолништа и кратки 
панталони
Веројатно здолништата со тан-
тела и кратките панталони ќе 
бидат прв избор на голем број 
жени бидејќи одлично се ком-
бинираат со други парчиња 
облека и може да се носат во 
лежерни летни комбинации.

топ од тантела и 
комплет
За жешките летни денови најед-
ноставно е да одберете топ од 
тантела или, пак, дводелен ком-
плет со тантела во некоја светла 
боја, што гарантира проѕирност 
и удобност. �
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Име:  
Та јра Лин Бенкс
Родена:  
4 де кем ври 1973 го ди на
Ингл вуд, Ка ли фор ни ја, САД
Професија:  
мо дел ка, актер ка,  
во ди тел ка

та ЈРа  
БеНкС Пo

дг
от

ви
 |  

К.
Н.

К.

Та јра Бенкс е аме ри кан ска 
мо дел ка, јав на лич ност, 
актер ка, по вре ме на пе

јач ка и биз нис мен ка. Таа пр во 
ста на поз на та ка ко ма не кен
ка во Па риз, Ми ла но, Лон дон, 
То кио и во Њу јорк, но пре ку 
те ле ви зи ја та ста на уште по
поз на та. Бенкс е глав на уред
нич ка и до ма ќин ка на ре ал но
то шоу „След но то но во ли це 
на Аме ри ка“, про ду цен тка на 
„Ви стин ска уба ви на“ и до ма
ќин ка на неј зи но то шоу „Шоу 
то на Та јра бенкс“.

Во 2009 го ди на таа е на гра
де на со на гра да за ус пеш но 
учес тво во јав ни те ме ди у ми 
од „Здру же ни е то на хо мо
сек су ал ци и лез биј ки про
тив кле ве та“.

Та јра Бенкс ја поч на ла ма не
кен ска та ка ри е ра ко га би ла 
во 11 од де ле ние. По доц на 
за ми на ла за Па риз, Фран ци
ја, за да че ко ри на мод ни те 

пи сти ка ко ма не кен ка. За 
са мо ед на не де ла во Па риз, 
мод ни те ди зај не ри би ле 
во о ду ше ве ни од неј зи но то 
при сус тво на мод ни те пи сти, 
па за тоа таа би ла ан га жи ра
на за око лу 25 еми сии, а тоа 
би ло ре корд за не кој што е 
по чет ник во тој биз нис.

Те ле ви зи ска та ка ри е ра ѝ 
поч ну ва со че твр та та се зо на 
на се ри ја та „мла ди от принц 
од бел ерл”, во ко ја таа има
ше глав на уло га глу меј ќи ја 
ста ра та при ја тел ка на акте
рот Вил Смит. 

Таа свoја та нај до бра и нај го
ле ма уло га ја до би играј ќи 
во дра ма та „Ви со ко обра
зо ва ние“.  Се по ја ви и во ви
де о за пи си на Мајкл Џе ксон, 
Ти на Тар нер, Моб Диб и на 
Џорџ Мајкл. Се оби де и во му
зич ки те во ди ко га ја сни ми 
сво ја та пр ва пес на „Shake Ya 
Body“. �

УБАВИ ЖеНИ
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На ПРа Ве те Го До Мот  
ПРИ Јат Но Ме Сто

дом
По

дг
от

ви
 |  

К.
Н.

К
мИЛеНИЦИ

Иа ко ста но ви те уре де ни во ше би шик
стил или во вин таж има ат по се бен шарм, 
сми ру вач ки изг ле да ат чи сти те ли нии и 
отво ре ни от све тол про стор

Уре ду ва ње на про сто рот во еден стил 
под  раз би ра чи сти ли нии и ми ни мал но 
ко ли чес тво ме бел за да се отво ри про
стор, што ќе ни овоз мо жи да се от пу шти
ме. Со рас чи сту ва ње то на про сто рот и 
со ко ри сте ње то при род ни ма те ри ја ли 
и ме ко освет лу ва ње мо же те да го пре
тво ри те до мот во оа за на ми рот. За тоа, 
ко га го уре ду ва те до мот, во де те се од 
изре ка та ха ос во со ба та, ха ос во гла ва та. 

1. Ми ни ма ли стич ко уре ду ва ње
 Ако го уре ду ва те до мот ми ни ма ли стич
ки и ако го одр жу ва те уре ден, ќе соз да
де те при јат на и сми ру вач ка ат мо сфе ра 
ко ја не ма да пре диз ви ку ва стрес.

2. Све тол ен те ри ер
Ен те ри е рот во бе ла бо ја ќе го пре тво
ри се кој дом во при бе жи ште од над во
реш ни от свет и ќе го на пра ви ви зу ел но 
по го лем и по при ја тен, ду ри и ако е мал. 
Бе ла та бо ја игра важ на уло га во уре ду
ва ње то ма ли ста но ви.

3. Зем је ни то но ви
Со ко ри сте ње ка фе ни и пор то ка ло ви 
то но ви и при род ни ма те ри ја ли ќе на
пра ви те до мот да изг ле да по не у трал но 
и во до пир со при ро да та. 

4. Ра сте ни ја во до мот
Не из бе жен еле мент на се кој при ја тен дом 
се при род ни те рас те ни ја за тоа што е поз
на то де ка го про чи сту ва ат воз ду хот, го на
ма лу ва ат стре сот и го зго ле му ва ат ела нот. 

5. Ред во до мот
Оби де те се по сто ја но да одр жу ва те ред 
во до мот. Ова осо бе но ва жи за по ли ци
те и за пул то ви те, па ду ри и за ба ња та, 
а дре бу ли и те што не ги ко ри сти те се
којд нев но, скла ди рај те ги на не вид ли во. 

6. Гра ди на
Уре ду ва ње то на пе со кот во ми ни ја тур ни 
пеј заж ни гра ди ни сми ру ва и от пу шта, а 
во исто вре ме ги пот тик ну ва и фан та зи
ја та и кре а тив но ста.

7. При род ни ма те ри ја ли
Упо тре ба та на при род ни те ма те ри ја ли 
ќе го на пра ви ва ши от дом по при ја тен, 
а мо же те да ги вне се те во по стој ни от 
про стор и без ре но ви ра ње или по го ле
ми за фа ти.  �

ку че
Во за вис ност од го ле ми на та на 
ку че то, тро шо ци те ва ри ра ат. 
За одр жу ва ње ку че, на при мер 
од рас а та ши цу, нај го ле ми те 
тро шо ци ќе пад нат на хра на та, 
за ко ја во те кот на ме се цот се 
по треб ни око лу 1.000 де на ри. 
Ва ква та сор та ба ра се којд нев
на не га по ра ди не го во то дол го 
влак но, па за ме сеч на не га се 
по треб ни око лу 500 де на ри. 
Сопс тве ни ци те што во про сек 
го стри жат два па ти го диш но, 
мо ра да изд во јат око лу 1.500 
де на ри. Важ но е до маш но то 
ми ле ни че ед наш во го ди на та 
да при ми две вак ци ни, а тоа 
чи ни око лу 1.000 де на ри.

Ма че
Го диш ни те тро шо ци за чу ва ње 
мач ка, на при мер пер си ска, се 
мно гу по ма ли во од нос на тро
шо ци те за ку чи ња та. Пер си ска та 
мач ка ко ри сти спе ци јал на хра на 
за ко ја во те кот на ме се цот се 
по треб ни око лу 500 де на ри. За 
че тки те, кои мо же да се ко ри стат 
во те кот на ед на го ди на, сопс
тве ни ци те пла ќа ат око лу 300 
де на ри, но до кол ку се по ја ват 
бол ви, ќе ви би де по тре бен по
се бен спреј, кој ќе ве чи ни уште 
тол ку. По жел но е мач ка та да се 
но си на ве те ри нар и на вак ци на 
ба рем ед наш во го ди на та, а тоа 
ќе ве чи ни 500 де на ри.

Па па гал
Тие чи е што до маш но ми ле ни
че им е па па га лот, ја има ат таа 
сре ќа да има ат нај ми ни мал ни 

тро шо ци, за раз ли ка од тро
шо ци те за ку чи ња и за мач ки. 
Сопс тве ни ци те на па па га ли 
ве лат де ка нај го лем и единс
твен тро шок во го ди на та им 

грАдИНА

Цвета во кое било време на летото, 
меѓутоа, главно, цвета во јуни, а потоа 
повторно и во септември

Хоја (Hoya carnosa) или уште позната како 
восочен цвет, потекнува од источна Ин-
дија, Јужна Кина и Бурма. Тоа е ползечко 
растение, кое достига пет метри должина. 
Листовите се темнозелени и со сребре-
нобели дамки и се многу декоративни, 
меѓутоа цветот е вистинска атракција.

Цветот по боја е жолтеникав или бледо-
розов. Во средината на цветот има пет 
месести жлезди, кои имаат бледорозова 
или црвена боја. Хојата се качува по ѕид 
или некоја потпора. Може да цвета во 
кое било време на летото, меѓутоа, глав-
но, цвета во јуни, а потоа повторно и во 
септември. Цветните рачки на овенатите 
цветови не треба да се откинуваат би-
дејќи од нив излегуваат нови цветови. 
Тие испуштаат медоносна течност со која 
цветот мириса пријатно.

Растението не е пребирливо во поглед 
на земја и на вода. Се чува во земја за 
цвеќиња повремено збогатена со хумус. 
Ова растение ужива во огромно количе-
ство светилина, но не трпи сонце. Затоа 
за негово одгледување како најпогодна 
се наведува источната страна. Хојата во 
зимските месеци треба да се заштитува 
од замрзнување. �

ВоСоЧНа И ДекоРатИВНа ХоЈа, 
какВа Што СекоЈ БИ ПоСакал

е хра на та, за ко ја во те кот на 
ме се цот се од во ју ва ат 300 де
на ри. Ка фе зот во кој пре сто ју
ва па па га лот, во про сек, чи ни 
око лу 1.0003.000 де на ри, при 

што се ку пу ва са мо ед наш. Не 
тре ба да се за бо ра ват и сит ни
те играч ки за па па га лот за кои 
во те кот на 12 ме се ци се да ва ат 
око лу 1.000 де на ри.�

кол ку ќе ве чи ни 
да има те до маш но 
ми ле ни че?

Ко га раз мис лу ва те ка кво ми ле ни че да ку пи те, си гур но 
ве ќе пла ни ра те и кол кав ќе би де тро шо кот за не го. Ако 
са ка те да има те ми ле ник, а не са ка те да да де те мно гу 
па ри за не го, то гаш нај до бро е да си зе ме те па па гал 
би деј ки тро шо ци те за мач ка и за ку че се по го ле ми. Нај
го ле ма та ста вка за се кое до маш но ми ле ни че е хра на та, 
по тоа одр жу ва ње то, кое оп фа ќа стри же ње, сре ду ва ње 
на кан џи те и фе ни ра ње, до де ка по се та та кај ве те ри на
рен ле кар за еден ле кар ски прег лед во те кот на го ди на
та не е го лем тро шок
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Подготви | бојан момировски

Летна забава

Сон на секое дете е да може да лета 
без помош на крилjа, мотори, или 
други алтернативни помагала. 

Нешто слично за исполнување на ва-
квите желби е токму овaa направа, која 
ја користи силата на водата за да го 
издигне човекот на одредена висина и 
да му овозможи вистинско лебдење во 
воздух, но над некоја водна површина.

Пред повеќе од седум години енту-
зијастот и љубител на екстремни 
спортови Рејмонд Ли реши да про-
ектира и изгради уред што со помош 
на силен мотор што ќе црпи вода од 
некоја водна површина ќе може да 
лебди и лета над површината на не-
кое езеро или река.

Вотерџетпакот е понов вид 
адреналинска забава за љубителите 
на водните лудории

По безброј обиди успеа да го констру-
ира вотерџетпакот, кој содржи три 
главни елементи. 

Моторот, кој е задолжен за испумпу-
вање вода под силен притисок по пат 
на чиста физика е главниот елемент 
во овој сет. Тој по пат на акција и ре-
акција вшмукува вода од еден влез и 
со сила поголема од 215 коњски сили 
ја пренасочува кон црево со пречник 
поголем од 200 милиметри, кое е долго 
20 метри. Ова е еден вид модификуван 
џетскимотор, кој се користи на скуте-
рите. Целиот мотор е сместен во мал 
пловен објект, кој плива на површина-
та на водата. Силата на притисокот е 
многу силен и изнесува повеќе од 15 
бари. Целиот систем е многу сличен 
со авионските млазни мотори, кои 
работат на сличен принцип и имаат 
турбина за да добијат поголема сила.

Цревото преку кое се пренесува сил-
ниот млаз вода до целиот систем за 
управување, кој е закачен за човекот, 
мора да биде од висококвалитетен 
материјал, кој издржува огромен 
притисок, за да не се дојде до пу-
кање, а истовремено мора да биде 
и флексибилен, еластичен и лесен 
за да може да се управува, односно 
лесно да се движи зад човекот. Нај-
често за изработка на ваквото црево 

се користат полиестер и гума, кои 
се лесни и цврсти материјали.Тре-
тиот дел, кој е закачен за телото на 
човекот, е конструиран во облик на 
латничната буква „Y“ и е составен од 
повеќе делови. Има голем приклучок 
за цревото, кој потоа се дели на два 
дела, од левата и од десната страна, за 
да се добие симетрија на движењата 
и на целиот систем. На овој дел се 
конструирани рачки за управување 
на кои се монтирани копчиња преку 
кои се контролира силата на моторот, 
односно пумпата. 

Во светот постојат повеќе производи-
тели на вакви вотерџетпакови, а меѓу 
попознатите се јапонските гиганти 
„Јамаха“ и „Кавасаки“. Освен ваквиот 
класичен модел, постојат и модели 
што се врзуваат за глуждовите на но-
зете и на рацете за многу поекстремно 
уживање во летниот период.

Ваквиот тип на летно уживање сѐ уште 
го нема во нашата држава, а вљубени-
ците во екстремни водни спортови, 
кои посакуваат да лебдат и да летаат 
над водна површина, ќе треба да отпа-
туваат во некое монденско светско ме-
сто каде што се достапни вакви уреди.
Тие со подлабок џеб целиот систем 
можат да го имаат и дома за сума по-
голема од 10.000 евра. �

Вотерџетпак – 
лебдење со  
помош на Вода

Македонски државен 
шампион во два спорта

иН ТеРВ јУ: Ла зар Пе тро виќ, ша хист

Раз го ва ра ше | Бојан Момировски
Фо то | Де јан Стан чев ски

сПоРт

Во пос лед ни те го ди ни 
ша хот до жи ву ва екс пан
зи ја во на ша та зем ја. Сѐ 
по ве ќе мла ди де ца се 
оби ду ва ат да тре ни ра ат 
и да игра ат шах. Та ков 
е слу ча јот и со Ла зе, 
кој ка ко рас те сѐ по ве
ќе со зре ва и сѐ по ве ќе 
са ка и по про фе си о нал
но да се за ни ма ва со 
шах. Не го ва та жел ба е 
на прет стој но то Европ
ско пр венс тво да освои 
по ве ќе од 50 про цен ти 
по е ни од оди гра ни пар
тии. За не го тоа би би ло 
огро мен ус пех
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Ла зар Пе тро виќ е најм ла ди от др жа
вен пр вак во шах во ка те го ри ја на 
игра чи до 14 го ди ни. Тој во пер и

о дот од 17 до 28 август ќе учес тву ва на 
офи ци јал но то Европ ско пр венс тво во 
шах, кое ќе се одр жи во Пра га, Че шка. 
Ла зар на овој шам пи о нат ќе се нат
пре ва ру ва со сво и те врс ни ци од це ла 
Евро па и се на де ва де ка до стој но ќе ја 
прет ста ви на ша та зем ја. По крај Ла зе, 
на ова Европ ско пр венс тво Ма ке до
ни ја ќе има свои прет став ни ци пре ку 
др жав ни те пр ва ци во ка те го ри и те до 
16 и до 18 го ди ни.

Лет ни от пер и од мла ди от ша хист го 
ко ри сти за на пор но да тре ни ра и се ри
оз но да се под го тву ва за пр венс тва та 
што сле ду ва ат. По крај пр венс тво то на 
ста ри от кон ти нент во август, Ла зе ќе 
на ста пи и на Свет ско то пр венс тво кое 
ќе се одр жи во сеп тем ври во Ру си ја.

Не го ви от по че ток е мно гу ин те ре сен и 
вред но е да се спом не де ка не го ви те ро
ди те ли се за чу де ни од не го ва та жел ба 
уште од нај ма ла во зраст да игра шах. За 
сед ми от ро ден ден тој до би ва по да рок 
сет од игри во кои има и шах. Та тко му 
му по ка жал ка ко се ре дат фи гу ри те и 
му го пре нел сво е то зна е ње, кое би ло 
са мо по чет нич ко. 

� Ша хот го за са кав вед наш отка ко ги 
ви дов фи гу ри те. ми беа ин те рес ни 
би деј ќи се во две бои, па пра шав што 
е тоа. Та тко ми ми ги на ре ди фи гу ри
те на таб ла та и ме на у чи на ос нов ни

те пра ви ла и дви же ња. Се то дру го 
го на у чив сам од са ми от по че ток, а 
по доц на играј ќи и во клуб – ни ве ли 
на са ми от по че ток Ла зе.

Од сво ја та де сет та го ди на тре ни ра 
и на ста пу ва за ша хов ска та шко ла на 
ве ле мај сто рот Вла тко Бог да нов ски и 
на ин тер на ци о нал ни от мај стор Де јан 
Сто ја нов ски. Оваа шко ла, ко ја се на о ѓа 
во оп шти на Кар пош, е под ди рект но 
по кро ви телс тво на ша хов ски от клуб 
„Ал ка ло ид“, кој, пак, по крај оваа шко ла, 
има шко ли што се на о ѓа ат на те ри то
ри ја та на це ла Ма ке до ни ја и се гри жи 
за мла ди те ка те го рии.

� играј ќи до ма со род ни ни и со при
ја те ли, мо и те ро ди те ли раз браа за 
шко ла та на бог да нов ски и на Сто
ја нов ски и ме од не соа та му за да се 
оби дам да се раз ви јам во играч. Од 
пр ви от мо мент двај ца та на ши истак
на ти ша хи сти им пре до чи ја на мо и те 
ро ди те ли де ка имам та лент за оваа 
игра. По са мо ед на го ди на тре ни ра
ње во клу бот бев из бран во нив на та 
про гра ма и ре ши ја да ми по ну дат да 
оста нам кај нив и под це лос но по кро
ви телс тво на „Ал ка ло ид“ да про дол
жам да се раз ви вам и да на пре ду вам 
– до да ва мла ди от ша хист.

Бог да нов ски и Сто ја нов ски, по ра ди го
ле ми те об вр ски што ги има ат де ца та 
над вор од ша хов ска та шко ла, од лу чи ја 
тре нин зи да има ат са мо два па ти не
дел но, во по не дел ник и во пе ток, но со 

за да де ни об вр ски и за да чи во те кот на 
це ла сед ми ца. По крај актив ни те тре
нин зи за уче ње на те о ри ја та на ша хот 
и ана ли зи те на ми на ти те пар тии, Ла зар 
Пе тро виќ сво јот та лент го усо вр шу ва 
и со игра ње до ма, од нос но со нај поз на
ти те ша хов ски про гра ми на ин тер нет, 
чи та ње стран ска струч на ли те ра ту ра 
и со игра ње шах со по ста ри те ша хи сти 
од не го ва та шко ла.

� На тре нинг одам два па ти не дел но. 
Тоа се по ве ќе ча сов ни тре нин зи, кои 
се мно гу ин те рес ни. Со тре не ри те 
ана ли зи ра ме пар тии, игра ме шах, 
учи ме те о ри ја, а во де но ви те ме ѓу 
до би ва ме и за да чи кои мо ра да ги 
из вр ши ме до след ни от тре нинг. Се
кое сло бод но вре ме го ко ри стам да 
играм и на ин тер нет про тив се ри оз
ни и ре но ми ра ни игра чи од це ли от 
свет – об јас ну ва Ла зе.

сПоРт

ШК „Ал ка ло ид“ ги по кри ва учес тва та 
на Ла зе и на оста на ти те мла ди ша хи сти 
на го лем број тур ни ри во на ша та зем ја 
и во странс тво, ка ко и при сус тво то на 
ма ке дон ски те шам пи о ни на европ ски
те и на свет ски те пр венс тва за си те 
ка те го рии. Та лен тот и зна е ње то што 
ги по се ду ва вле ва ат на деж во клу бот 
де ка ток му Ла зе би мо жел да би де ид
ни от ма ке дон ски ре пре зен та ти вец на 
пр ва та таб ла.

� мно гу е ра но да збо ру вам за тоа. 
Не са кам сам за се бе да ка жам кол ку 
сум ква ли те тен и до бар. Тоа што го 
имам на у че но до се га е бла го да ре
ние на ша хов ска та шко ла на бог да
нов ски и на Сто ја нов ски и, се ка ко, 
на Шк „Ал ка ло ид“. На ви сти на сум 
за до во лен, ги имам си те ус ло ви, се 
во ди сме тка за ме не во клу бот. Не се 
оста ва ни што на слу чај но ста. имам 
свој тре нер, ко му ни ци рам со не го и 
над вор од тре нин зи те и ба рам мис ле
ња и ана ли зи и во оста на ти те де но ви 
ко га тре ни рам и играм сам до ма. Си
те па ту ва ња се по кри е ни од клу бот. 
За да се ста не го лем вр вен свет ски 
ша хист, по треб ни се мно гу по све те
ност, труд и ра бо та. Се на де вам де
ка еден ден јас ќе би дам тој што ќе 
би де пред вод ник на ма ке дон ска та 
ре пре зен та ци ја – за до вол но збо ру ва 
мла ди от Пе тро виќ.

На др жав ни от шам пи о нат за ка те го
ри ја до 14 го ди ни учес тву ва ат нај до
бри те ша хи сти од це ла Ма ке до ни ја. 
Се кој клуб мо же да при ја ви и по по ве ќе 
учес ни ци, но од лу че но е пр венс тво то 
да до бие на ква ли тет и да учес тву ва
ат са мо нај под го тве ни те и нај перс пе
ктив ни игра чи. Ла зе на до маш но то 
пр венс тво во ју ни се нат пре ва ру ва ше 
про тив 10 игра чи од це ла Ма ке до ни ја 
и убед ли во го освои пр во то ме сто. 

� кон ку рен ци ја та е мно гу сил на. ка
ко рас там, ква ли те тот на про тив
ни ци те се зго ле му ва, а се на ма лу ва 
бро јот на актив ни игра чи. Тоа зна чи 
де ка за не ко ја го ди на ќе играм и про
тив се ни о ри, и мо же би не ма да мо
жам вед наш да по стиг ну вам врв ни 
ре зул та ти. Се ка ко, огром на по мош 
во ка ри е ра та е и учес тво то на европ
ски и на свет ски пр венс тва, и на тур
ни ри од ран гот на „кар пош опен“. 
Тоа е нај го ле ми от тур нир на овие 
про сто ри и на не го играм про тив 
се ри оз ни игра чи. Оваа го ди на имав 
мож ност да играм про тив ве ле мај
сто рот Адри ја на Ни ко ло ва од бу га
ри ја, ин тер на ци о нал ни те мај сто ри 
Жу пе ми ран од Сло ве ни ја и Але кса
дер Дон чен ко од Гер ма ни ја. Тоа бе ше 
огром но искус тво за ме не би деј ќи 
си те про тив ни ци се со реј тинг по ви
сок од 2.400 по е ни. На „кар пош опен“ 
го зе мав и пр ви от про фе си о на лен 
реј тинг кој се га из не су ва по ве ќе од 
1.700 по е ни. Осво ју вам по ве ќе од 
три по е ни, што е од лич но за мо ја та 
во зраст – про дол жи Ла зе.

Во пос лед ни те го ди ни ша хот до жи ву ва 
екс пан зи ја во на ша та зем ја. Сѐ по ве ќе 
мла ди де ца се оби ду ва ат да тре ни ра ат 
и да игра ат шах. Та ков е слу ча јот и со 
Ла зе, кој ка ко рас те сѐ по ве ќе со зре ва 
и сѐ по ве ќе са ка и по про фе си о нал но да 
се за ни ма ва со шах. Не го ва та жел ба е 
на прет стој но то Европ ско пр венс тво да 
освои по ве ќе од 50про цен ти по е ни од 
оди гра ни пар тии. За не го тоа би би ло 
огро мен ус пех. 

Тре не ри те му пре по ра ча ле да се за
ни ма ва и со спорт што ба ра фи зич ка 
актив ност за да мо же да го из др жи на
по рот што е со ста вен дел од игра ње то 
шах. Ис цр пу ва ње то или на ма ле на та 
фи зич ка кон ди ци ја не ко гаш мо же да 

би дат и пре суд ни за по бед ни кот. Сла
ба та фи зич ка под го тве ност пов ле ку ва 
и умс твен за мор, а тоа зна чи и пад во 
кон цен тра ци ја та во те кот на ед на дол га 
пар ти ја шах. Пред ност има ат ин ди ви
ду ал ни те спор то ви, а Ла зе со по мош 
на ро ди те ли те из брал пла нин ски ве
ло си пе ди зам. Та лен тот за спорт што 
го по се ду ва овој млад чо век исп ли ву ва 
на по вр ши на со тоа што тој е пр вак на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во пла нин ски 
ве ло си пе ди зам, се ка ко во не го ва та 
ка те го ри ја. Член е на ве ло си пед ски от 
клуб Окси жен, кој ре дов но кр сто су ва 
по ма ке дон ски те пла ни ни. 

� Со пла нин ски ве ло си пе ди зам се 
за ни ма вам са мо ед на го ди на. мно гу 
е ин те рес но и има од лич но дру гарс
тво. јас сум еден од пом ла ди те, но 
тре не рот Ане та Ан тов ска ин си сти
ра ше да ме при ја ви на др жав но то 
пр венс тво и ми на та та и оваа го ди на. 
По са мо еден ме сец актив но тре ни
ра ње, ми на та та се зо на бев трет во 
ка те го ри ја та за ве ло си пе ди сти до 16 
го ди ни, што е огро мен ус пех би деј ќи 
имав са мо 13 го ди ни. Ве ќе по са мо 
ед на го ди на тре нинг, на др жав но то 
пр венс тво во пла нин ски ве ло си пе
ди зам во 2016 го ди на убед ли во го 
осво ив пр во то ме сто, исто та ка про
тив нат пре ва ру ва чи кои се по ста ри 
од ме не и по не кол ку го ди ни. Тие се 
и фи зич ки по сил ни и по под го тве
ни и со по ве ќе го диш но искус тво и 
тре нинг. Се пак, не се пре да дов од
на пред и до ка жав де ка мо жам да 
се но сам и со по ста ри од ме не. Во 
ве ло си пе диз мот вле гов со се ма слу
чај но, а ве ќе сум мно гу акти вен. Тоа, 
се ка ко, мно гу ми по ма га и во ша хот 
– за до во лен е Ла зе.

Иа ко е др жа вен пр вак во сво и те ка те
го рии и во два та спор та, за Ла зе, се пак, 
ша хот оста ну ва пр ва љу бов. 

� иа ко имам ус пех и во шах и во ве
ло си пе ди зам, ни ко гаш не ма да се 
отка жам од ша хот би деј ќи ми е пр
ва љу бов и од мно гу ма ла во зраст 
ја за са кав оваа игра. Си те спорт ски 
ус пе си што ќе ги имам во ид ни на се 
по вр за ни со ша хот. Со пла нин ски
от ве ло си пе ди зам ќе про дол жам да 
се за ни ма вам би деј ќи фи зич ки сум 
мно гу акти вен, а по се ту ва ње то на 
при ро да та до пол ни тел но ме сми ру ва 
и ми по ма га за зго ле му ва ње на кон
цен тра ци ја та пред ша хов ска та таб
ла – до пол ни мла ди от ша хист кој ќе ја 
прет ста ву ва Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
на Европ ско то пр венс тво во Че шка. �
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�  12 август 30 г. пр. н. е.
 Клеопатра VII, последен владетел 

на Египет од Птоломејската ди-
настија, извршила самоубиство 
по поразот на Марко Антониј од 
страна на Октавијан. 

�  13 август 1961 година
 Властите на Источна Германија 

ја затвораат границата меѓу 
Источен и Западен Берлин 
кај Бранденбуршката порта 
и почнуваат со изградба на 
ѕидот долг 155 километри по 
границата со Западен Берлин. 
Ѕидот е урнат во ноември 1989 
година, по што Германија пов-
торно се обединува.

�  14 август 1868 година
 На 14 август 1868 година во 

Богомила е роден Петар Поп 
Арсов, македонски национален 
херој, филолог, револуционер, 
еден од основоположниците 
на Македонската револуцио-
нерна организација, долгого-
дишен член на ЦК, задграничен 
претставник на организацијата, 
автор на Првиот устав на Вна-
трешната организација и автор 
на „Стамболовштината во Ма-
кедонија и нејзините претстав-
ници“, идеолог, книжевник, пуб-
лицист, борец за национално, 
културно и духовно издигање 
намакедонскиот народ. Побор-
ник за македонската самобит-
ност. Борец за воспоставување 
на самостојна независна држа-
ва Македонија, за изградување 
на независна македонска црква 
и образование и македонскиот 
литературен јазик и правопис.

�  17 август 986 година
 Во Ихтиманскиот Премин (Траја-

нова врата), византискиот цар Ва-
силиј Втори претрпува пораз во 
борба со војската на цар Самуил, 
кој продолжува со нови освоју-
вања сè до 991 година.

�  18 август 1943 година
 На Славеј Планина, Дебарца, 

формиран e првиот македон-
ски партизански баталјон Мир-
че Ацев. Овој ден се слави како 
Ден на Армијата на Република 
Македонија (АРМ).

ВремеПЛоВ

 

–  Кого повеќе слушаш, мајка ти 
или татко ти?

–   Мајка ми.
–  Зошто?
–  Повеќе збори.

–  Четири литри пиво на точење, 
ве молам!

–   А носите ли си сад, за да ви го 
наточaм?

–  Со садот разговарате!

–  You're gonna die.
–  Шо?
–  You're gonna die.
–  Како?
–  Абе ЈОРГАНО ДАЈ, ЗАМРЗНАВ!

Vox nihili (ГлАс НА НИкОЈ)

Здраво телефанатици. Историјата се повторува, ама никогаш на арно.

Поминаа само една година и три месеци од случката што никогаш на никој не сака-
ме да му се повтори. Македонија остана без осум храбри синови, животот на многу 

семејства засекогаш остана расипан, срцето на секој од нас рането.

И тогаш се чекаше дури следниот ден некаде напладне за да се замолат телевизиите 
да емитуваат програма соодветна на денови на трагедија.

И тогаш, а и сега, беше потребно толку време, доволно и гулаб-писмоносец да ја 
донесеше таа порака – АЛО, ИСКЛУЧИ ПЕСНИТЕ!

Зар чекате некоја наредба? Не сте армија, уредници сте.

Барем малку душа ви останала ли непродадена? Се плашевте ли да не ви се  
расипе гледаноста? Па, и така никој не ве гледа. Вие сте само „интернет експлорер“, 

кој се отвора само за од кај него да се спушти „гугл хром“.

За вас и од дното има подолу.

Малиот брат 

тВтекА

Зошто жените не играат фудбал?
 Па кај се видело бе 11 жени да облечат нешто исто...

Од летни попусти издвоила би га попуст на мои 
живци..

Само кај нас не е битно што нема плата,  
битно има здравје.

Спиев како да даваат пари за тоа.

Ми рекоа да го исфрлам благото од животот.Ама 
имам добра душа и не можам туку така да исфрлам 
некој шо ништо ми нема згрешено.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_VII
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1989
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BF_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BF_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%A0%D0%9E
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%98%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%98%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%98%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98_II
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98_II
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%98_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%98%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%90%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%98%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%90%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%98%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0


•		1 шолја сок од круши

•		1	кесичка	желатин

•		2	големи	круши

•		сок	од	половина	лимон

•		1	шолја	млеко

•		1/3	шолја	шеќер

•		малку	сол

•		екстракт	од	ванила

•		2	шолји	крем-павлака

# Во садот за сос ставете една шолја сок од круши и една 
кесичка желатин. Оставете настрана да стои 10 минути.

# Од крушите извадете го само месестиот дел, без лушпи. 
Ставете ги во големата чаша од блендер и блендирајте.

# Загрејте го сокот од круши до пред зовривање. Додајте 
го пирето од круши и сокот од лимон. По желба, додајте 
малку прехранбена боја или куркума за поинтензивна 
боја. Смесата сипете ја во чашите во кои ќе служите и 
оставете ги во фрижидер околу два часа. Доколку сакате 
пократко, ставете ги во замрзнувач. Користете модли за 
мафини за да ги зацврстите чашите.

# Во садот ставете го млекото, додајте го желатинот и 
ставете го на тивок оган 10 минути. Додајте го шеќерот 
и мешајте додека не се растопи. Додајте ги екстрактот од 
ванила и кремпавлаката. Мешајте да се соединат убаво.

# Извадете ги чашите, наполнете ги со млечната смеса и 
вратете во фрижидер додека да се стегне желатинот.

# Декорирајте и сервирајте!

ПОДгОтОвка: 
СОСтОJкИ:

Место круши, може да користите друго овошје по желба, 
кое ви одговара со млечниот вкус на панакотата.

Панакота со круши
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