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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. Очигледно, вакви хумани акции не се предвидени во сценариото за насилно
уривање на власта.   

Национална катастрофа

Водната бомба не ја
удави нечовечноста

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 продолжат одморот барем додека не се
санираат штетите.

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Н

и невреме што се случува еднаш во 1.000 години не може
да ги удави нечовечноста и
лицемерството кои зафаќаат епидемиолошки размери во општеството. Пет илјади семејства, односно
околу 20.000 скопјани неделава се
борат со последиците од катаклизмичната поплава. Во изминатите
денови ги видовме на терен војската, 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 природната 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 учествуваат 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 нехуманиот однос кон своите сограѓани
го достигнаа пензионираните платенички револуционери. Ако во
6
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изминатите две години помисливме дека видовме сѐ што може една
изопачена свест да извади од себе
– (посакуваа смрт на полицајци,
бараа крв, провоцираа инциденти, 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 изопаченост! 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 еднаш во илјада години. Дали би се
намалил бројот на жртви и причинетата материјална штета ако дрвокрадците не ги соголеа шумите на
Скопска Црна Гора, ако кобниот дел
од обиколницата беше подобро изграден, ако локалното население не
се противеше на првобитниот план
патот да минува над селото, ако во
поплавените места имаше атмосферска канализација, ако мештаните не одбиваа да отстапат место за
проширување на каналите... Од сите
овие прашања треба да се извлечат
поуки за во иднина, без да се злоупотребат за нечии партиски интереси. Но, за тоа потоа. Во моментот
прва и најважна задача на целото
општество е да им се овозможи на
преживеаните да ги упокојат починатите и да си го вратат нормалниот
www.republika.mk

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

демократи“ сега не можат да се соберат 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

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 филозофирања, обвинувања, паметосувања, покажување лажен морал на
социјалните мрежи... Потребна им е
подадена рака од нивните сограѓани 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 самодекларирани 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 Синѓелиќ, Арачиново, Инџиково...? Ако
можеа да се собираат секој ден во 18
часот пред СЈО, зошто „солидарните
www.republika.mk
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Херои и антихерои

Тињата ќе се исчисти, ќе останат луѓе и нелуѓе
водата им однела сѐ - животот,
сеќавањата, трудот, здобиеното,
радоста, иднината. Човечност да
се соочиш и да се обидеш да им ја
ублажиш болката на неутешни
те, да подадеш рака кон тие што
се доживуваат оставени сами на
себе, да се соочиш со нивниот
бес, лутина, неутеха, страв, не
трпение, необјаснивост, афект.

Пишува | Наум Стоилковски

Човечноста не додржува да гле
да од страна. Човечноста бара да
се пријде и да се помогне таму
каде што е најпотребно. Волон

Н

епишана македонска суд
бина е народот да се обе
динува во несреќа. Таа
исконски вградена моќ за пре
живување само со сплотување
во најтешкото, во најболното,
го одржала низ вековите. Ќе го
одржи и денес, кога многумина
намирисувајќи ја крвта, јаваат
врз несреќата, бесчовечно јури
шајќи во личен поход за себе
промоција. Тињата од улиците
во поплавениот регион еден
ден ќе ја снема. Ќе останат лу
ѓето, и тие што не се тоа.

ник. Многумина се потсетија
на пораките за потребата од
единство и национално обе
динување испратени неколку
дена претходно. И повторно,
не сите ја увидоа потребата од
единство за помош.

Човечност.

Човечките приказни од сабот
ната катастрофа го потопија
тоа што многумина се обиду
ваа да го извадат на површина.
Разделеноста и наметнатите
разлики потонаа за момент во
водата. Човечноста ги сплоти
луѓето во смртната опасност.
Сè уште течеа реките низ ули
ците во Скопје кога проѕуни ве
ста дека Албанец со неколку
пријатели спасил Македонка,
чијшто автомобил тонел во
водата насобрана под надвоз
8
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Човечноста ги претвора обични
те луѓе во херои. Херојот Веле е
момче што ги застануваше вози
лата на влезот на обиколница
та предупредувајќи за водната
стихија што го расцепи асфал
тот. Студентката Алмина и
нејзиниот 16-годишен брат со
часови стоел
 е во вода држејќи

бебе и тригодишно девојче на
соседите над нивото на вода
та, сè додека не ги извлекле од
Економија. Малиот Ведран три
часа пливал низ студената вода
и сè што носела со себе пред да
биде спасен од неговиот татко.
Вакви приказни има многу. За
тие херои и дела, можеби, и ни
когаш нема јавно да се слушне.
Многу од нив, како и Веле од
обиколницата, во својот чин не
гледаат подвиг, туку обична чо
вечка реакција. Сите нив сега ги
обединува жигот што таа вечер
им го остави на душата.
Водната стихија што носеше сè
пред себе ги сплоти сите што се
најдоа во средиштето на катак
лизмата. Локалните жители и
случајните минувачи ги оставија
и скромноста и нетрпеливоста;
и определбите по вера, нацио
налност, политичка припадност.
Пред себе имаа само една цел - да
ги спасат ближните од трагедија,
додека водата носеше животи.

Сега е потребно херојство и под
виг од сите за да се врати жи
вотот во нормален тек на овие
места. Херојство заеднички да
се влезе во костец, да се овоз
можи живот со тоа што остана
по стихијата. Потребна е човеч
ност. Човечност да се соочиш со
тие што им е тешко да изгово
рат што им е потребно откако
www.republika.mk
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тери, организирани и поедин
ци, деновите ги поминуваат во
опустошените места заедно со
војската, полицијата и со сите
други институции. Човечки е
да се помогне со донации или
со работа, кој како може. А по
веќе или помалку можеме сите.
Три дечиња од Маџари играта
ја замениле со работа - расто
варале помош за погодените
од поплавите. Работеле по цел
ден, носеле, истоварале, велат,
им било жал што многу луѓе ги
загубиле куќите.
Со облакот што носи несреќа
еднаш во илјада години, при
родата повторно потсети дека
ништо не е помоќно од неа. Ниту
природните феномени може со
целосна точност да се предви
дат и спречат, ниту, пак, нешто
може да застане пред силата на
природата на човекот да се по
могне на ближниот, на човека.
Доколку си човек. Помошта сега
е потребна. Таа помош нема да
го врати загубеното, таа сега е
само поткрепа за да може да се
преживее. Сочувството извира
од секој нерв и дава сила за бес
поштедна волја, порив и сила да
се спаси ближниот, колку и да е
тој непознат, далечен, инаков.

што се нижат приказни за човеч
ки судбини, за преживеан страв,
за непреболот што продолжува
да коси, дотолку повеќе расте и
злобата и газењето врз маката.
И повторно, бледнеат апелите
за сплотеност и за заедништво.
Злоупотребата на туѓата состој
ба на афект, изоставеноста, не
можност да расудува, играњето
со тој нечиј момент е чист грев,
кој нема да остане неказнет.
За жал, многумина не ја разбраа
пораката на хероите како Веле,

дека овие денови не трпат по
делби и залудни посочувања.
Овие денови не трпат полити
ка во себе. Антихероите на ова
време не разбраа дека подбуцну
вањето на луѓето да бараат ви
новници нема да им овозможи
елементарни услови за преноќу
вање. Обвинувањата што се са
мо украдени моменти за личен
фокус, сега се залудно трошење
на времето, кое е толку потреб
но за да се врати достоинството
на тие што по водата останаа
во кал. Времето не трпи ниту
шпекулации, паники и неви
стини затскриени зад божемен
хуманизам само врз тастатури
те. Таквото веење знамиња врз
тињата под која е нечија судбина
не е победа во политичка битка.
Таа битка во историјата секогаш
ја добивале хероите.
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Повеќе од 800 громови го рас
цепуваа небото над Скопје. Се
истури дожд каков што не се
памети. Облаците ја излеаја
несреќата со апокалиптич
ни последици во Стајковци,
Ченто, Синѓелиќ, Страчинци,
Булачани, Економија, Винце,
Црешово, Камник, Раштан
ски Пат.

Метеоролозите дождот го на
рекоа дождовна бомба. Овој
влажен микропукот како еден
од најопасните природни фе
номени, кој како експлозија се
појавува без предупредување.
Во момент на дување на ве
трот со 70 километри на час,
атмосферската нестабилна
маса застана, буквално заста
на на место и почна да истура
огромно количество, буквал
но една водна бомба на таа
територија, објасни Оливер
Ромевски, директор на УХМР.
На Зајчев Рид измеривме
95 литри, а еве го податокот,
кој што вели дека во Петро
вец имало само пет литри.
Значи, буквално, го загради
просторот, природата си го
направи своето и придоне
се за една ваква несакана
катастрофа. Подоцна тргна
повторно да се извлекува по
логичната траекторија, но
повторно нелогично се вра
ти и тоа беше тој втор бран
што се појави по 10,30 - 11
часот, кој придонесе ситуа
цијата да стане многу поло
ша - рече Ромевски. �
�

По невремето и водата, на повр
шина исплива и нечовечноста во
нејзината најчиста форма. Колку

10

Што се случи
таа вечер?
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Опозициски мршојадци

Место да подадат
рака, долеваат
масло на огнот

анализа

По подолго време, Македонија се обедини. Сите граѓани, сите етни
куми рамо до рамо застанаа во битката со стравотните последици од
поплавата. Трагедијата допре до секој нормален човек во државата.
Некој помагаше на терен со институциите, друг донираше храна и
облека, трет во неможност донираше од мобилен на сметките за по
мош, а тој што немаше што да даде будно следеше и сочувствуваше.
Само една група не почувствува никаква емпатија, туку виде шанса
за кариера. Макар некрофилска. Оперирани од какво и да е чувство
на емпатија и со јасна ниска намера за злоупотреба на туѓата несре
ќа, македонските некрофили оксиморонски блеснаа во најголемите
црнила, кои ги извадија од своите преценети души напатени за моќ.
Овој пат, опозициските медиумите ги засенија сопствените политича
ри. Или играа како што им беше кажано?
Пишува | Љупчо Цветановски

П

оплавите однесоа многу
човечки животи и уни
штија уште повеќе домо
ви заканувајќи се отворено врз
иднината и судбината на илјад
ници семејства. И додека цела
Македонија се сплоти за да им
помогне на настраданите и со
чувствуваше со нивната болка и
несреќа, истата таа трагедија ги
разбуди и мршојадците. За жал,
тие од сортата на хомосапиенс,
или, сепак, само слични на него
поради нечовечноста и целта.
Временските непогоди секогаш

ги предизвикувале природните
мршојадци, кои ги нарекуваат
чистачи на природата. Овие вто
рите не се природна, туку пове
ќе психијатријска појава, која се
обиде на временската непогода
да ѝ даде политичка димензија.
За чистење, пак, никогаш и не
чуле, тие живеат од валкање на
работите. И најсветите. Опери
рани од какво и да е чувство на
емпатија и со јасна ниска наме
ра за злоупотреба на туѓата не
среќа, македонските некрофили
оксиморонски блеснаа во најго

СОРОСОВАТА ШКОЛА ВО МАКЕДОНСКАТА ТРАГЕДИЈА
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лемите црнила, кои ги извадија
од своите преценети души на
патени за моќ. Можеби звучи
нелогично, но најголемиот црн
сјај го прикажаа токму по избо
рот на медиумското ад хок тело.
Дали „професионалните“ нови
нари се најдоа затечени што ги
нема на списокот, па разочарани
и во силен очај и бес го извадија
најцрното од себе? Многу веро
јатно, но како и да е, поплавата
извади на виделина многу ме
диумска и политичка грдотија.
Настрана, што е веќе видена и,
за жал, очекувана...
Дали било временска непогода, протести, поли
тичка криза или што и да е друго, недоветните
секогаш ги обединува една спојувачка нишка.
Се вика Сорос. Но не само како нивни постојан
и дарежлив финансиер и добротвор, ги обеди
нува и неговата школа на пристап кон нештата,
комбинирана со вечната желба да се биде најцрн,
најнечовечен и сензационалист во секој поглед.
Уште поперверзно е што сето тоа се прави во
името на демократијата?! Јасно е како ден дека во
редовите на Соросовите македонски медиумски
и НВО миленичиња постои вистинска битка за
тоа кој ќе биде „најинтересен“ и најжолчен, што
веднаш ви дава одлична безобразна предиспо
зиција за чекор понапред до неговите зелени
петок, 12 август 2016 година
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анализа
ЗОШТО МЕДИУМИТЕ „ОДИГРАА“ ЗА СДСМ?

банкноти, но некогаш треба да
се дигне рачна. Не, сега медиу
мите на СДСМ беа поагресивни
од своит е ментори.

Овој пат, по првичните испади
на Шекеринска и на дузина не
доветни, кои не издржаа да не
пишат статуси со зајадливи ко
нотации за своите приврзаници,
опозицион
 ерите ја сфатија пора
ката и контрапродуктивноста на
ваквата глупост и засрамени се
повлекоа. Радмила дури и се по
јави на терен. Заев повеќепати,
за да ќари некој поен, нели, но
дури и тој повика на единство.

Договорено или не, што многумногу и не ја менува суштина
та на прикаската, некрофилски
ороводец станаа опозициските
медиуми. Портали, телевизии,
весници. Сите орни за враќа
ње на власт на своит е мецени
во хор ги пренесуваа измисле
ните и извртени прикаски за
евентуални тепани селани од
„обезбедувањето“ на Груевски,
за лошата организација и за ха
осот на пунктовите за помош,
па и за целосната одговорност
на власта за последиците, дури
и за загинатите. Семејствата сѐ
уште ги немаа земено телата на
своит е загинати најмили, а не
крофилските пера „штанцаа ли
штанцаа“ грди прикаски. Не дека
по таквата катаклизма сѐ беше
идеално, а сето тоа си го носеше
и револтот на настраданите се
мејства за тоа што им се случи,
но со нивното филување грди
стории, кои во најголем дел се
покажаа невистини, извртени
прикаски или „сведоштва“ на
партиски активисти и поддр
жувачи, тие само дотураа масло
на и така зовриената атмосфера.
Со прикаските за лошата орга
низација и за „катастрофалната“
услуга на жителите, недоветни
те удираа директно и врз добро
волците, општинарите, војската
и полицијата, кои со сите сили се
трудеа да му помогнат на насе
лението. Од друга страна, ширеј
ќи непотребен и дополнителен
револт кај истите тие граѓани.
Сепак, најдобри како и секогаш,
беа перјаниците извртувачи, не
бадијала носачи на титулата ме
диумски јуришници...
14
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ИЗВРТУВАЊЕТО НА ВИСТИНАТА КАКО НАЈГОЛЕМА
ДОБЛЕСТ ЗА ПЛАТНИОТ СПИСОК
Една вест, насловена „Обезбедувањето
на Груевски натепа еден од поплавени
те граѓани“ беше присутна на десетици
портали. Сите тие, по принципот на
ресавската школа, ја препишаа и гордо
ја ставија како прва вест. За волја на
вистината, во ресавската школа ба
рем препишувале, а кај нас се прави
само „копи – пејст“, ништо повеќе. Ја
презедоа и пренесоа дури и дел од на
ционалните телевизии. Но каде беше
проблемот во оваа вест?
Видеото покажа дваесет-триесетго
дишно момче, кое, кога минуваше пре
тседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола
Груевски, свика дека три дена биле
оставени сами на себе. Групата со по
литичарите замина без коментар, а тој
упорно викаше по нив, по што еден од
групата се сврти и го задржа, малку
се затуркаа и завлекоа, по што следу
ваше и реакција на жителите, кои му
викаа да си замине, па момчето избега
подалеку, а лицето што опозициските
медиуми го претставија као обезбеду
вање на Груевски се возврати и опцу...

Тука завршува видеото, кое, сосема
случајно, нели, го емитуваше бугар
ската телевизија, а нашите медиуми
доблесно го презедоа. Проблемот из
легува на виделина кога ќе откриет е
кој е кој во случката.

Брадосаното момче е Гоце Маркоски,
деклариран анархист и активист на
ултраопозициската „Левица“, инвен
тар на протестите на пропаднатата
Шарена „револуција“, а „обезбедува
њето на Груевски“ е познат активист
на ДУИ, вработен во Општина „Гази
Баба.“ Толку од ревносниот аполитич
ки загрижен граѓанин и човекот од
обезбедувањето на претседателот на
ВМРО-ДПМНЕ. Вистината е многу по
www.republika.mk

разителна за творците на веста, кои си
дадоа сопствено толкување на видеото
на бугарската телевизија. Да биле на
терен ќе ја виделе вистината, но тие
седнати во удобните канцеларии и фо
телји, без трошка кал од поплавените
домаќинства и улици, функционираат
така што самозадоволно си крадат. И
извртуваат. За волја на вистината, ни
кој од Соросовите медиуми ни подоцна
не се ни обиде да ја исправи веста за
измислениот и извртен скандал меѓу
„мирното“ момче и „обезбедувањето“
на експремиерот. Уште понеслучај
но, видеото во продолжение на веста
дека нивната новинарка „не добила
одговор за лошата организација“ го
пушти бугарската телевизија „Нова“.
Го протолкуваа нашите надежни про
фесионални јуришници, кои видоа од
лична шанса за оцрнување. Невистина,
невистина, па што е тоа битно? Битна
е пораката што ќе ја пренесат до јав
носта и наградата што ќе ја добијат за
ревноста и за предизвиканиот револт.
И оп – скокнале две скалила на плат
ниот список на фондацијата на амери
канскиот „филантроп.“ Е тоа е успех,
а ако за тоа треба да лажете, тоа не е
проблем. Истата прикаска во држава
та поминува речиси 25 години, а ако
нешто не ви е јасно, видете ги дежа ви
ефектите во регионалните, како и по
деленоста во американските медиуми.
Сепак, дури и таму би се фокусирале на
единството и на помошта за настрада
ните. Иако, и во САД единствените што
ќе направат проблем се Соросовите
НВО, кои за нивна жал имаат силна
конкуренција во многуте контра НВО
во САД. Тука немаат конкуренција, го
владеат невладиниот сектор со деце
нии, па така не случајно македонската
медиумска и Соросова подружница на
НВО е меѓу најрадикалните. Што и не
е за некоја пофалба...

Другата страна на прикаската со медиумските
некрофили вели дека опозициските медиуми
не случајно ги засенија сопствените политички
ментори. Соочени со лошите реакции на пр
вичните дејства на Шекеринска и на другите,
стратезите смислиле генијален план. Заев и
Шекеринска ќе изигруваат доблесни политича
ри, иако неволно, ќе одат и на терен, а нивните
медиумски јуришници ќе го преземат товарот и
ќе плукаат ли плукаат за сѐ и сешто по институ
циит е. Најверојатно, конечно, добро процениле
дека доколку партиската врхушка удри контра,
ќе нанесе само штета на и така минорното гла
сачко конто. Вака, „професионалците“ ќе плука
ат, и така нервозни што загубија плата од 80.000
денари во ад хок телото, а СДСМ ќе го ужива
бенефитот од секојдневните атаци врз власта
од независните новинари, зависни само од па
рите на Сорос и од блискоста со опозицијата.

БИТКАТА СО ПОПЛАВАТА ВО ЕК, А „КАРВАНОТ
НА СЛОБОДАТА“ СИ ВРВИ ЛИ ВРВИ...

И додека ма
кед онс ки
те дежурни
плукачи и
некрофили
го вадеа нај
лошото, нај
грдото и најцрното од себе, а жителите и институ
циите се трудеа со сите сили да им го вратат живот
во некаква си нормала, низ истата таа држава си
се движеше „караванот на слободата“?! Да, станува
збор за еден од „проектите“ на Сорос во Македони
ја, преку подружницата „Цивил“. И додека целата
држава беше фокусирана на регионот во Скопско,
„слободарите“ со својот карван минуваа денови во
Струмица. Диџеи, концерти, музика, песни, поезија
за подигање на свеста за слободата во исто време
со пумпање вода од поплавени домови, чистење
улици, собирање донации, храна, облека и пијалак
за илјадниците настрадани. Мошне слободарски.
Сигурно дел од нив, а имало многу извикани ша
рени револуционери, Мра, Шаќири, Дерала и ред
други, носеле маички од Че Гевара. Пародија на
револуцион
 ери, ама на сериозно шарен начин.
А, можеби, и подобро што си имаа занимација со
песни, диџеи и добра забава. Поинаку, голем дел
од нив ќе им се приклучија на некрофилите, кои
обземени од несреќата ја извртуваа вистината и
го уништуваа и така од истите нив разнишано
единство во државата. Вака, можеби, не помагаа,
ама не ни одмагаа. По санирањето на штетите и
создавањето хумани услови за егзистенција на
настраданите, не е лошо владејачката партија да
размисли за некакви субвенции за карвани на
медиумските јуришници на опозицијата. Тие ќе
се занимаваат со забавни глупости, а народот ќе
здивне од нивните глупости. Мерката сериозно
ќе влијае и на намалување на стапката на некро
филија во Македонија...

СТАНКОВСКИ: ЕГОИСТИ И
ЧОВЕКОМРЗЦИ ЈА ЗЛОУПОТРЕБИЈА
БИБЛИСКАТА КАТАКЛИЗМА
Уште кога рано наутро во неделата сфа
тив дека ова е катаклизма од библиски
пропорции, вели колумнистот и умет
ник Ацо Станковски, едно од парано
ичните прашања што почнаа да ми се
мотаат низ умот беше како нацијата ќе
се соочи со овој досега невиден потоп
во Македонија и каква ќе биде реакцијата на дежурните
некрофили – монструозните јуришници на опозицијата?
СТАНКОВСКИ: Поучен од минатото, почувствував дека нив
ниот злобен карактер веќе подготвува нечовечки тактики и
стратегии за да ја искористи оваа несреќа за повторно да со
бира непринципиелни и мизерни политички поени со кои, на
нивна несреќа, повторно ќе се легитимираат како егоис ти и
човекомрзци. Утредента, следејќи ги електронските медиуми,
на моја голема жал, се уверив дека сум бил во право.
Оваа тешка трагедија со толку многу жртви треба и мора
да го извлече најдоброто од нас, најчовечното, почитта кон
ближниот и љубовта кон соседот.

Но кај овие изроди - веројатно рептили по својата природа,
зашто ниеден човек не може да биде толку бесчувствителен
и бессовесен, „надарен“ со ѕверски опортунизам, што само
ми ја потврди тезата дека тие луѓе имаат огромен проблем,
една стравотна душевна болест, страшно лудило, кое, нави
дум, шокира, но ако влеземе во една подлабинска анализа
на нивната ментална конституција, да не кажам болест, ќе
видиме дека сето тоа произлегува од страшната дегенерација
што кај нив се создава во ужасниот конфликт меѓу нивната
огромна волја за моќ и фрустрациите од неспособноста да ја
добијат и менаџираат.
По ова нивно легитимирање пред траорниот македонски
народ, мислам дека нивната судбина е, дефинитивно, предо
дредена – тие веќе никогаш нема да дојдат на власт, па макар
се реинкарнирале 1.000 пати во иднината. Жално е што Ма
кедонија има ваква опозиција, создадена од нелуѓе, од гадови
што мислат само за својот задник, а народот го множат со нула
и го гледаат како стока (цитат од Пендаровски).
И додека поголемиот, здравиот дел од нацијата со сите средс
тва и аматерски и професионални даваа натчовечки напори
за да се санира трауматската состојба, гласноговорниците и
новинарите под опозициските медиуми од типот на Калимеро
крикнаа како мршојадци со најдолни и најмизерни обвину
вања и констатации, плукаа по сите доблесни страдалници и
подвижници за грст долари, кои ќе ги добијат од својот реп
тилски Цар Сорос (Саурус на латински е гуштер).

Но мудриот македонски народ и другите што ја сочинуваат
оваа нација, веќе добро ги виде и проанализира и реши страш
но да ги казни, но не со стап или пиштол, туку со гласање на
следните избори, кои се надевам ќе бидат во 2018 година.
Затоа што по ваква трагедија, која однесе толку човечки живо
ти и направи енормна материјална штета, не е време за избори,
туку е време со сите сили да им се помогне на настраданите,
на секој можен начин. �

www.republika.mk
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колумна

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 | Горан Мом ироски

Б

и било нечесно и неблагодарно на помошта што
пристигна од десетина
земји што се пријатели на Македонија да се гледа само како
на обид за остварување некакво влијание, или на сигнал и
желба за враќање на некои други односи, кои владееле пред
30, 50, 100 или повеќе години.
Сепак благодарноста кон тие
што искрено и човечки сакале ѝ помогнале на Македонија

во оваа и во други околности
не треба да исклучи анализа
на нуспојавите што речиси секогаш се присутни кога се во
прашање односите меѓу нашите најблиски соседи. Ако не од
други причини, тогаш поради
можноста со ваква анализа да
се намали можноста за погрешно толкување на потези што
во минатото придонесувало за
долгорочни негативни појави
и односи меѓу земјите.

www.republika.mk

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 релативно брза одлука на српската
влада затоа што таа не беше
придружена од активности на
обичните граѓани, како што се
случи пред три години за време на катастрофалните поплави
во Србија. Од српските „браќа“
се очекуваше веднаш да ја надминат сумата од еден милион
евра, која ја собраа македонските граѓани, кои преку донаторски 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 катастрофата во Скопско реши да ги
промени имињата на две улици,
едната „Македонска“, а другата
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публика“ кон која се испраќаат пораки според кои „Бугарија
се грижи за Македонија“, што
покрај доминантно искрените
хуманите реакции, сепак, се провлекуваше низ коментарите на
социјалните мрежи.

„Гоце Делчев“, при што образложението за менување на името
на втората е дека македонскиот
револуционер се борел против
српската држава.

Веројатно на советниците во
градското собрание во Белград немало кој да им каже дека
најголемиот дел од настраданите во скопската поплава се од
селото Синѓелиќ, кое сѐ уште
го носи името на водачот на првото српско востание, војводата
Стеван Синѓелиќ. За конспиративните теории поврзани со етничките и со верските мотиви
на помошта да бидат целосни
се погрижи и распоредувањето
на српските спасители во селото Црешево каде што живее
православно население, место
во селото Синѓелиќ каде што
најголемиот дел од настраданите се Албанци. Благодарноста
кон српските спасители за дел
од бугарофилите и од припадниците на албанското малцинство во Македонија не треба да
биде голема и поради нивните
стравови според кои брзата одлука на српската влада покрај
специјалисти за вонредни ситуации да испрати полицајци во
Скопје е сигнал дека Белград сѐ
уште на Македонија гледа како
на „своја“.

Бугарија
Официјална Софија својата одлука за испраќање специјални
екипи за соочување со водни
18
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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 Белград затоа што е сосема логично двата најблиски соседи на
Македонија да бидат првите
што ќе дојдат на помош, особено 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 релација Скопје - Белград - Софија не
може да се исклучат и политички мотивираните пораки, кои
се насочени кон „домашната

Причини за сомнежи кон искреноста на бугарската помош
дојдоа и по објавена информација дека координацијата за бугарската помош во бугарската
влада ја добил началникот на
политичкиот кабинет на премиерот, 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 европратеник од ГЕРБ (партијата
на Борисов) Андреј Новаков,
како и пратеникот и претседател на младите на ГЕРБ Георг
Георгиев, кои во Скопје помагаат за отстранување на штетите
предизвикани од невремето.
Ако се читаат пораките на профилот на „Фејсбук“ на Новаков
намерите на бугарскиот пра-

теник, навистина, се искрени
и со желба да помогне, без хуманоста да се меша со политика и со „романтични“ емоции.
За разлика од неколку негови
бугарски колеги во Европарламентот, 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 хуманитарната катастрофа, не
пропуштија можност (дел од
нив) да проговорат за политички и за историски теми,
кои, вообичаено, не се дел од
агендата кога се работи за природна катастрофа.

колумна
Македонската дијаспора
„даде пет, а ако треба ќе
даде уште пет долари“
Несреќната изјава на македонскиот амбасадор во Австралија Веле
Трпевски, кој на социјалната мрежа „Фејсбук’ објави дека за 20 часа
македонската дијаспора во Австралија собрала повеќе од 1.000 долари
предизвика лавина реакции на социјалните мрежи. Педантните аналитичари 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 катастрофалните 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 граѓаните 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 повторно на шега или вистински ќе треба
да ја докажуваат својата љубов кон
татковината. Ако е за утеха, Македонците 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, земјотрес, војна или друга природна или
политичка непогода. �

Грција и западните сојузници
За разлика од Србија, Бугарија, Албанија, Косово, Црна Гора, Хрватска и
други земји што понудија и доделија
помош (или веднаш испратија свои
екипи), во случајот со Грција работата е посложена. Грчкото Министерство 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 заштиwww.republika.mk

та на ЕУ на кипарскиот Грк Христос
Стилинијадис, кој е европски комесар 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 сочувство од дел од амбасадорите, немаше
најава за конкретна значителна помош од другите западни сојузници на
Македонија, што само дополнително
го вложува имиџот на НАТО и на ЕУ
во очите на македонските граѓани.
www.republika.mk
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Рекоа, не порекоа Никола Наумоски, хиена на апокалипсата Рекоа, не порекоа
можеби, негови соборци, жр
твите на невремето речени
со партизанскиот жаргон на
„Плоштад слобода“, глибаат
во калишта до гуша, кога не
маат каде да преспијат, што
да облечат или, пак, што да
јадат, Никола и другарите
повикуваат на протести.
Бараат одговори.

Ѓорге
Иванов
Досега ваква непогода
не се случила. Штетите
се огромни, но тие ќе
се надоместат, а изгу
бените животи не може да се вратат. Ги повику
вам сите граѓани да помогнат бидејќи сега тоа
е најнеопходно. Летен перио
 д е, можни се многу
непријатности. Понудена е медицинска помош,
како и помош од сите институции. На најпого
дените места, каде што се наоѓаме моментно, се
уништени многу домови, како и инфраструктура.

Оние луѓе бараат помош,
Никола додека ти и дру
гарите организирате, па
откажувате, па презака
жувате протести.
Не ли е активизмот насочен
кон нудење поддршка и по
мош на луѓето? На овие луѓе
денеска не им се потребни
демагогија и гумена тупа
ница, статуси и емотикони
со солзи, ами гумени чизми,
пакети вода и покрив над
главата.

Тони
Трајковски
На вонредна седница
на Владата е донесена
одлука да се направи
комплетна анализа за
превентива од слични вакви непогоди. Оние
коишто беа на терен и ја видоа силината на
невремето… може слободно да се констатира
дека би можело нешто да се ублажи, но тешко
во ваква ситуац
 ија кога имаме два метра вода
над патот на обиколницата дека некој канал
може да го прифати тоа.

Гнев - зашто природните катастрофи не отвораат
писта за дефилирање
Бес - зашто алчноста е отровна
Страдање - страдалници се жртвите, а не демагозите

Илија
Димовски
Апел до сите извид
нички друштва, спорт
ски клубови, јавни
претпријатија, довол
но е еден или два дена да дојдат тука и во 2-3
куќи да помогнат затоа што внатре во куќите
ситуац
 ијата е страшна. Со интензивна работа
мислам дека со три-четири недели напорна рабо
та може да се доведе во основна функционалност,
а потоа да се поправат објектите.
20
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еделава беше вистин
ски момент рубриката
Личност на неделата
да не се објави. Наместо
тоа, да објавиме едно голе
мо БРАВО за граѓаните што
покажаа човечност, што из
легоа да помогнат и да до
нираат.
Неделава што изминува не ја
обележи настан или личност,
ами катастрофа. Ја обележи
силата над сите земни си
ли - небесната, природната.

www.republika.mk

Има жртви, има разурнати
домови, уништени животи,
луѓе на кои им е потребна
помош. Периодот што доа
ѓа е време да се биде човек.
Но, за жал, се покажа дека
и овој повод не е доволно
добра причина за тоа.

По небесната, следува земна
катастрофа. По реките дожд
следуваа реки статуси, кле
тви, прозивки, вперени пр
сти. Подготвени, на готовс,

како хиени, како во дослух
со небото, чекаа и дочекаа
небото да прати громови
за да ја обвинат Владата за
дождовите, за да се соберат
на протести. И онака е бес
мислено бесмисленото под
држување на СЈО. Сега бес
мислено ќе ги поддржуваме
поплавените зашто ним до
поддршката им дошло, не до
помошта. Без гумени чизми,
без лопати. Стерилно.

Стерилно и без сочувство
и Никола Наумоски, дете
то на партијата, повика на
протести. Помина денот на
жалоста, дојде денот на од
говорноста и тој ќе барал од
говори. Во моментите кога,

Никола Наумоски, братуче
дот на Радмила Шекеринска,
дете испилено од партиска
клетка, рано утрото по ка
тастрофата ќе напише: „15
МРТВИ!?!?!?!? Па ова е нај
големата катастрофа во
Скопје по земјотресот! Не
колкучасовен летен дожд!
Па дали сме ние нормални
луѓееее!?!?!?“
Овие две реченици ја содр
жат сета политика на невла
диниот сектор и сета тага на
опозицијата. Манипулирање
и релативизирање, празни
зборови внимателно избра
ни со силен емотивен набој:
гнев, вресоци, корнење, бес...
и на крајот протест.

Денеска секој може да орга
низира протести за сѐ и се
што. Па, дури и за природна
катастрофа против Владата.
И ако ова звучи нелогично и
бесмислено – да, така е. На
место да газиш со гумени
чизми, ти удираш со гумени
тупаници. Кого, против што,
Никола? � (Р.Р.)

Коста
Лазаревски,
УХМР
Регистрираниот ре
корден интензитет
на невремето што
во саботата ја зафати Скопската котлина е со
веројатност на појавување од 0,1 отсто или
еднаш во илјада години.

Богдан
Илиевски
(Бетмен Велит)
Ако сакате да помог
нете, има да дадете
донација или ќе про
давате по дисконтни цени, а нема да се понашате
ко последни сељачишта на планетата Земја, ко
луѓе кои кога ќе налетаат на сообраќајка со исту
рени мозоци на роднините на загинатите ќе им
продаваат палома и средство за чистење на крв
од облека. Срам е мал збор за она што го мислам
за вас. И знам дека сте на чекор да дојде некој и
тие лопатите, кои ќе си ги купи без попуст, да
почне да ги користи на лице место.

Филип
Миркуловски
Синоќа мојата Маке
донија – моето Скоп
је беше зафатено од
невидено невреме кое однесе голем број на
човечки животи и остави голем пустош зад
себе. Јас и Дејан Манасков сакамe да ве замо
лиме сите што сте во можност да донирате
на овој број и да споделите. *** 143 400 ***
На Македонија сега ѝ е потребна помош!

www.republika.mk
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Помошта бавно стасува до настраданите

Волонтерите срамежливи,
бизнисмените стегнати
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

П

оплавите што се случија во
скопскиот регион уште еднаш нѐ потсетија колкава
е моќта на природата и колку
човек може да биде немоќен, соочен со нејзините последици.
Настрадаа луѓе, имот, земјоделски 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 моментов неопходни им се лекови,
храна и вода, но за понатаму ќе
им треба парична помош за да
изградат нови или да ги обноват
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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 помош и од фирмите и граѓаните.
Во вакви моменти може да се
согледа сечија хуманост на дело
и поединечна и колективна. Сепак, 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 домашен терен. Собирањето помош
во производи и во пари оди бавно и малку по малку, за разлика
од, на пример, помошта што се
собираше кога Србија и БиХ беа
погодени од поплави. Имено то-

www.republika.mk

гаш сите се мобилизиравме, па
за неполни 24 часа беа собрани
околу 58.000 евра, за сумата да
се удвои за 48 часа, кога вкупно беа собрани 120.000 евра од
донации по телефон. Плус, беа
собрани околу 100 тони хуманитарна помош за двете земји.
Сега кога нам ни се случи поплава, прв впечаток е дека собирањето помош оди побавно
и некако со одложено дејство,
па посериозните финансиски
донации почнаа да пристигнуваат дури четири-пет дена од
поплавите. Сепак, податоците
од терен говорат дека населението и фирмите сѐ уште ја носат хуманоста во себе.
Имено Црвениот крст на Македонија до 10 август до најпогодените подрачја од саботното
невреме дистрибуираше 55 тони
вода, 5.500 пакети со храна (секој
наменет за четири лица), 190
душеци, 356 ќебиња и 210 килограми облека. Укажани се и
36 асистенции по прва помош.
Досега, на жиро-сметката на
Фондот на солидарност на Црвениот крст и преку телефон-

ските броеви собрани се повеќе
од 22 милиони денари. Од Црвениот крст информираат дека
во поддршката на погодените
подрачја се вклучени 80 волонтери, седум мобилни тимови за
прва медицинска помош, а активиран 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 хигиена и за дезинфекција, лопати,
гумени чизми и ракавици, кофи,
батериски ламби.
Асоцијациите на стопанственици веднаш по поплавите отворија 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 компаниите-членки, каде што се
дејствува во насока на помош
на тие на кои им е најнеопходна.

Според неа, компаниите-членки на ССК во изминатите денови покажале дека без разлика
на своите финансиски можности, деловната заедница во
Македонија е хумана и сочувствува со граѓаните што се погодени 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 донирале, а и сите тие, чијашто
донација е во процедура или се
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интересираат како да донираат, доаѓаат од различни сектори
како трговија, услуги, индустрија, 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 Македонија активно се вклучи во
хуманитарната поддршка на
настраданите подрачја од катастрофалните 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
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вода, која се дистрибуира до
најпогодените населби, а обезбеди и волонтерска логистичка
поддршка со 70 лица.

ност, компаниите-членки 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 Стопанската комора на Македонија.

Оттаму велат дека во хуманитарната акција, која ќе трае и
понатаму, досега се донирани
најпотребните производи за
настраданите во невидените
катастрофални поплави, односно донирани се: вода за пиење,
конзервирана храна, храна за
бебиња и пелени, производи
од кондиторската и прехранбената индустрија, млеко и млечни 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.
�
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Почнаа да пристигнуваат и поголемите донации во пари и во
производи од поголемите компании 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 катастрофалните 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 компанијата „Кока-кола“ за населението
погодено во саботното невреме. Средствата се наменети
за приоритетна поддршка на
жителите, но и за логистика во
соочување со последиците од
поплавите, а со нив ќе располагаат Црвениот крст на Република Македонија и Управниот
комитет за соочување со кризи.
„Пивара Скопје“ секој ден донира и по еден камион пакувана
www.republika.mk

И македонскиот фармацевтски
гигант „Алкалоид“ како свој
придонес во санирањето на
штетите настанати од поплавите во критичните подрачја,
веќе донираше медицински
средства, средства за хигиена, средства за чистење и дезинфекција, како и бебешки
пелени. Првиот контингент
е дистрибуиран до организацијата на Црвениот крст на
град Скопје, а Управниот одбор
на компанијата е во постојана
комуникација со надлежните
од оваа организација за испорака на следните контингенти
во согласност со конкретните
потреби на населението од погодените подрачја.
Компанијата „Витаминка“ донираше 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 Стопанската комора на Македонија,
Коста Митровски, ги повика
банките во државата да се
вклучат во акцијата за собирање хуманитарна помош за
настраданите од катастрофалната поплава. Очигледно, неговиот апел даде резултат, па
една по една, банките почнаа да
уплаќаат средства наменети за
настраданите. Банките ќе поделат и пакети со конзервирана
храна, бебешка храна и пелени,
вода за пиење, средства за хигиена, средства за дезинфекција
и други средства неопходни за
ублажување на состојбата.
И образовните институции се
вклучија во прибирањето средства за поплавените, а помош
пристига и од надвор. Албанија
реши на Македонија да ѝ помогне со 100.000 евра, Австрија со
500.000 евра. Рацете за помош
се широко раширени и секоја
помош е добредојдена. �

Катастарот ја поедноставува услугата преку буџетските корисници
Со поставување ПОС-терминали во сите
буџетски корисници Агенцијата за катастар на недвижности ја поедноставува постапката за поднесување барање и
за плаќање надомест без провизија за
користење на нејзините услуги преку
буџетските корисници.
Спроведувањето на ПОС-терминалите
почна со пилот-општината Аеродром,
во текот на месецов продолжува во
сите скопски општини, а од 1 септем-

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

Вкупната трговска размена на Македонија во периодот јануари - јуни 2016
година изнесува 5.529.439.000 американски 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 статистика, трговскиот дефицит изнесува 978.469.000 долари. Трговската
размена по производи покажува дека
во извозот најголемо е учеството на
катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија,
сетовите спроводници за палење, за

македонија

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
ПОС-терминал за плаќање на услугите
кон Катастарот. Сите буџетски корисници, пак, како што се општините,
агенциите, управите, министерствата
досега надоместот што го плаќаа до
Катастарот го плаќаа на фактура.

„Фереро“ ќе поставува опитни
парцели во Македонија

возила, авиони или бродови, фероникелот 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.

Италијанската компанија „Фереро“ е заинтересирана за поставување опитни парцели лешник во
Македонија, поради што од државата бара под концесија 10 до
20 хектари земјоделско земјиште.

„Фереро“, позната по кремот „нутела“ и по чоколадните бонбони
„рафаело“ и „фереро рошер“, во
наредните четири-пет години ќе
утврдува кој вид лешник најдобро
успева, а потоа планира производство.„Фереро“ ја реализира посетата на Македонија на покана од
фирмата „Ал јунајтед“ со која соработува, а која во Македонија има
37 хектари засадени со лешник.

Голема заинтересираност за
„Македонија вработува 2““

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 зголемени 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 животот во јули 2016 година, во споредба
со претходниот месец, е забележано

кај свежиот и разладен зеленчук, освен компирот, за 8,2 отсто, јајцата за
еден отсто, сирењата за 0,8 отсто, оризот, замрзнатата риба и млекото за
0,5 отсто, компирот за 0,4 отсто, другите пекарски производи, јогуртот
и шеќерот, џемот, медот, чоколадата
и кондиторските производи за 0,3
отсто. Пораст на индексот на трошоците на животот во јули 2016 година,
во споредба со претходниот месец, е
забележан кај другите прехранбени
производи за 1,5 отсто.

www.republika.mk

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 вработување во Дебар, Заинтересирани има, па веруваме дека бројот на
нововработените ќе биде поголем
од тој што беше реализиран со
претходниот проект, информираат оттаму. Со првата фаза од
„Македонија вработува“, од април
2015 година до април 2016 година, остварени се околу 300 нови
вработувања, од сите шест целни
групи. Втората фаза од проектот
дополнително ќе придонесе за
намалување на невработеноста.
петок, 12 август 2016 година
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Русија и Турција вртат нов лист

СВЕТ

Ердоган и Путин работат на подобрување на економските односи
Билатералните односи меѓу двете земји се влошија откако
Турција собори руски воен авион долж турско-сириска
та граница во ноември минатата година, при што загинаа
двајца пилоти. До пред малку повеќе од еден месец, Путин
го обвинуваше турскиот претседател за финансирање те
роризам, а Турција ја обвинуваше Русија за бомбардирање
болници во Сирија

Патувањето, исто така, ѝ овоз
можува на Анкара да испрати
порака до САД и до Европска
та унија во врска со, како што
смета, недостигот на емпатија
на Западот за време на обидот
за државен удар, вели Синан
Улген, претседател на истан
булската организација за над
ворешна политика „Едам“.
Турција може да се придви
жи против Западот, со тоа што
сака да ги забрза нормализа
цијата и евентуалното обно
вување на односите со Русија.
�

Н

а првата посета во странс
тво по неуспешниот држа
вен удар минатиот месец,
турскиот претседател Реџеп
Таип Ердоган закажа средба со
претседателот Владимир Путин
во Русија за да го зацврсти пре
свртот во односите.

Посетата на Ердоган доаѓа во
време на тензии со САД и со
Европската унија за масовните
апсења на осомничените заго
варачи на државниот удар што
ги спроведе неговата влада и
ги зближува двајцата лидери
чиишто односи со Западот не
се баш добри.
Според турските власти, тие,
исто така, сакаат да ја подо
брат економијата, па посетата
на Москва повеќе се фокусира
на бизнисот и на геополитиката.

рористичкиот напад што се
случи на аеродромот „Ататурк“
во Истанбул на 28 јуни. Русија,
исто така, испрати експерти за
храна, хигиен
 а и за безбедност
во Турција сигнализирајќи дека
тоа би можело да доведе и до
повлекување на економски
те санкции што ги воведе за
увозот на храна, туризмот и
градежништвото. Тој потег
кон обновување на односите
му претходеше на обидот за
државен удар и се совпадна
со обновувањето на дипло
матските односи со Израел,
при што Турција се обиду
ваше да стави крај на изо
лацијата во регионот.

Постои реален сигнал дека,
покрај трговијата, енергијата
и Сирија, Ердоган се обидува
да разговора и за други рабо
ти - вели Улген.

Некои сојузници на Турција од
Северноатлантската алијанса
изразија загриженост во врска
со драматичните чистки во вој
ската и во државните служби
и казнувањето на медиумите
што Ердоган ги спроведе по
државниот удар, предупреду
вајќи го да го почитува владе
ењето на правото.

Американските власти не сака
ат да му го предадат на Ердоган
турскиот свештеник што живее
во Пенсилванија, Фетулах Ѓулен,
кој тој го обвинува за органи
зирање на неуспешниот пуч.
Американските власти изјавија
за „Волстрит џрнал“ дека досе
гашните докази не се убедливи.
Премиерот Бинали Јилдирим ре
че дека Турција е повредена од
односот на САД.
Турските власти, пак, велат де
ка посетата на Москва е повеќе
насочена кон економската ре
алност отколку кон стратеги
ски сојузи.

Русија долго време ја поддржува
една од главните закани за наци
оналната безбедност на Турција
- курдското вооружено сепара
тистичко движење во Турција
што сака да прогласи независна
татковина од делови на Турци
ја, Ирак и на Сирија. Турција
нема намера да ја замени над
ворешната политика на НАТО
со Русија, велат тие.
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Кремљскиот советник за надво
решна политика Јуриј Ушаков
во петокот рече дека на средба
та, веројатно, ќе се дискутира
и за репарации од Турција за
соборувањето руски воен ави
он, според државната новинска
агенција ТАСС.

Ограничувањата на туропера
тори погодија клучен двигател
на економијата во Турција, со
пад од 40% на туристите во
јуни. Околу четири милиони
Руси обично ја посетуваат Тур
ција секоја година, што ги пра
ви втора по големина група, по
Германците.
Москва, сепак, можеби и нема
да ги повлече санкциит е толку
брзо како што се надева Анкара.
Можно е некои санкции да
останат за да се задржи вли
јанието врз Анкара во идни
на - рече Александар Василев,
експерт за руско-турските вр
ски на Московскиот институт
за ориентални студии.
�

Билатералните односи меѓу
двете земји се влошија отка
ко Турција собори руски воен
авион долж турско-сириската
граница во ноември минатата
година, при што загинаа двајца
пилоти. До пред малку повеќе
од еден месец, Путин го обви
нуваше турскиот претседател
за финансирање тероризам, а
Турција ја обвинуваше Русија
за бомбардирање болници
во Сирија.
Но, Ердоган на крајот на
јуни испрати писмо со
извинување до Кремљ,
што доведе до теле
фонски разговор меѓу
двајцата лидери. Путин
изрази сочувство за те

Руските и турските власти
изјавија дека средбата ќе се
фокусира на зацврстување на
економските односи и ќе се
разговара за конфликтот во
Сирија, каде што двајцата ли
дери поддржуваат спротивста
вени страни.

Разговорите за Сирија, најве
ројатно, ќе се одвиваат тешко,
велат аналитичарите, иако и
двете страни во минатото не
дозволуваат тие спорови да им
наштетат на економските врски.
Русија воено интервенираше во
Сирија минатата година за да
ги поддржи силите на претсе
дателот Башар ал Асад. Речиси
една година подоцна, руска
та воздушна поддршка е од
клучно значење во некои од
најпознатите стратешки би
тки во војната, вклучувајќи ја
и тековната офанзива на режи
мот против бунтовниците што
држат дел од Алепо.
www.republika.mk
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пренос на гас во ЕУ преку Црно Море,
што беше спречен од антимонопол
ските прописи на ЕУ.

Русија бараше да се утврдат рути со
кои ќе се избегне Украин
 а, каде што
споровите меѓу Москва и Киев го на
малија протокот на гас двапати во пос
ледната деценија.

Турција, која ги поддржува некои од
опозициските групи во Сирија, нема
дадено никакви индикации дека е
подготвена да ја промени својата
позиција дека Асад мора да ја напу
шти власта.
Невозможно е да се зборува за по
литичка транзиција во Сирија до
дека Башар ал Асад е на власт - ре
че портпаролот на претседателот на
Турција, Ибрахим Калин, во интервју
за ТАСС во четвртокот. Останувањето
на Асад на власт значи продолжува
ње на судирите во Сирија, рече тој.
�

Поблиските односи, исто така, може
да ги оживеат разговорите за гасовод
до Турција, што може да ја зголеми
долгогодишната амбиција на Анкара
да стане центар за пренос на приро
ден гас во Европа.
Путин ги објави плановите за гасово
дот, познат како „Турски тек“, за време
на посетата на земјата во декември
2014 година.
Гасоводот имаше цел да ја задоволи
растечката побарувачка во Турција
и да го замени откажаниот проект за

Полска, меѓу другите земји, се спро
тивставуваше на барањето на Москва
да се прошири гасоводот познат како
„Северен тек“ под Балтичко Море до
Германија, што може да ги зголеми
шансите за „Турски тек“.
Треба да ја намалиме нашата за
висност од украинските гасоводи,
а бидејќи Полска не е многу среќ
на за изградба на гасоводот преку
Балтичко Море, јужната рута до
бива клучна важност - рече Руслан
Пуков од организацијата за одбрана
и геополитика КАСТ, која ги истражу
ва турско-руските односи. �
�

Извор | „Волстрит џрнал“
Превод | Ана Цветаноска

Највисокиот град на Балканскиот Полуостров е најпосетен пред Илинден

Крушево гордо ги чува
историјата, архитектурата
и традицијата

Поради специфичната мор
фопластика, Крушево се смета
за типично планинско гратче,
кое има просечна надморска
височина од 1.350 метри, па
затоа се смета за највисокото
гратче на Балканскиот Полу
остров - ни велат домаќините.
�

Во градот на Крушевската Република пред
почетокот на празнувањето на најголемиот ма
кедонски празник почнаа низа манифестации,
како „Крушево-етно град“, „Крушево е поубаво
пеш... кога ве водат домаќините“, базарот на
домашни крушевски специјалитети...
Пишува | Невена Поповска

М

естото каде што треба да
се биде на 2 август е Кру
шево — градот на неко
гашната Крушевска Република.
Таму уште пред почетокот на
празнувањето на овој најголем
македонски празник почнаа низа
манифестации, како „Крушевоетно град“, „Крушево е поубаво
пеш... кога ве водат домаќините“,
базарот на домашни крушевски
специјалитети... Го посетивме
највисокиот град на Балкан
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скиот Полуостров неколку дена
пред Илинден. Уште на влезот,
над градот нѐ пречека познатиот
споменик „Македониум“, а потоа
влеговме во тесните калдрмени
улички кои се испреплетени ме
ѓу себе и водат од едно маало во
друго, низ крушевската чаршија,
по сокаците каде што се воделе
битките на илинденците, по кое
чекореле мијачките зографи и
градители, Власите-трговци...
Градот дише со историја.
www.republika.mk

Веднаш сретнуваме поворка
од стотина костимирани кру
шевчани во комити, Турци,
чорбаџии, занаетчии, во ста
роградска носија и носија од
пред стотина години. Почната е
манифестацијата „Крушево-ет
но град“, посетителите кои мо
жеа да го видат ова со свои очи
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Според градоначалникот Ѓор
ѓи Дамчески, манифестацијата
„Крушево-етно град“ стана мар
ка низ годините препознатлива
во земјата и надвор од неа.

„Крушево е поубаво пеш... кога
ве водат домаќините“ е настан
кој промовира нови прошетки
и искуства, за поттикнување на
вашата имагинација и спокој.

Ова е едно културно збидну
вање со кое сакаме да го до
ловиме духот на едно минато
време од крајот на 19 и почето
кот на 20 век, да го доловиме
духот на занаетите и еснафот,
мирисот на чаршијата. Исто
времено да го презентираме
целокупниот начин на живее
ње, културата, обичаите, обле
ката, модата, традицијата, сега
во својство на една нова улога
на збогатена туристичка пону
да на градот - истакна Дамчески.

Прошетките ве носат во
скриените тајни на Крушево,
ви овозможуваат да бидете со
бирач на тревки и на шумски
плодови, да дознаете како се
одгледува аронија и да ѕирне
те во мистичноста на црквите
и на влашката традиција. А, за
време на прошетките, можеби
ќе ја имате и најуб
 авата заку
ска во крушевската корија или
пита која сами сте ја меселе со
домаќинките во влашката ку
ќа - велат организаторите.

�

имаат чувство дека се вратиле
назад во времето, а крушевча
ни, костимирани во поворката,
се горди што имаат богата тра
диција и сакаат да ја пренесат
на младите.

Многу сум горда на богата
та крушевска традиција и на
историјата. Облечени сме во
староградска носија што се
чува кај нас дома во касели
те од баба ми и на нејзината
мајка. Сега се обидуваме да
шиеме таква облека што по
тсетува од пред 100 години
за да ја зачуваме традиција
та и да ја пренесеме на наши
�

те деца - вели Агапи Чункоска,
советничка во градскиот совет
на Крушево.

Горди се и организаторите Историскиот музеј на Крушево
и локалната самоуправа.

Горди сме на историјата и
на оваа манифестација што
се одржува по осми пат. Сака
ме да потсетиме на славните
настани околу Илинденско
то востание, но и за животот
во Крушево тогаш за да не се
заборави - вели директорот
на Историски музеј – Крушево,
Зоран Богески.
�

Се упатуваме во Домот на култу
рата, каде што има изложба на
ракотворби кои ги прави здру
жението „Цвет“ од Крушево, со
саем на книги и со изложба на
младите крушевчани кои сакаат
да ги научат и усовршат занае
тите на нивните дедовци и баби.
Занаетот го научив од баба
ми и од татко ми и сакам да го
усовршам. Работењето со ср
ма е напорно, не можеш да ра
ботиш повеќе од 3-4 часа без
одмор, но е многу креативно
и инспирира - вели една млада
крушевчанка.
�

Манифестацијата „Крушево-ет
но град“ траеше до 31 јули кога

�

беше пречекана коњаницата во
градот и почнаа подготовките
за одбележување на Илинден.

Во текот на сите тие денови
до 2 август, до одржувањето
на централната прослава на
Илинден, преку низа културни
настани, гостите беа запознае
ни со архитектурата, историја
та, знаменитостите и занаетите
во Крушево.

Ова не се обични прошетки. Ова
се авантури водени од жените
на Крушево. Преку посета на
овие тури, всушност, се поддр
жува мисијата на здружението
„Крушевска жена“ со цел да се
подобри животниот стандард
на жените и да се зголеми вклу
ченоста и родовата еднаквост
преку јакнење на нивните капа
цитети, поттикнување женско
претприемаштво и негување на
традиционалните вредности.

„Крушево е поубаво пеш... кога
ве водат домаќините“ е уште
една манифестација која на по
сетителите им овозможува да
се придружат на прошетките,
да ги пробаат традиционалните
производи и да уживаат во уба
вините на ова планинско место.
Им се нуди ботаничка проше
тка низ борова шума и собира
ње лековити билки, како мај
чина душица, бозел, глуварче...
Следува уживање во дворот
на црквата „Св. Петка“ и де
густација на традиционални
крушевски производи: вино од
шипинки, чај од бозел, домашна
крушевска пита и деликатес од
печурки. Прошетка низ букова
корија која нуди панорамски
поглед на Крушево што нема
да се заборави.
Камилица, бозел, поддабец,
мајчина душица, липа, канта
рион, маточина.... се само мал
дел од природните билки што
растат во чистата крушевска
околина. Настанот „Крушево
�

30

петок, 12 август 2016 година

www.republika.mk

www.republika.mk

е поубаво пеш... кога ве водат
домаќините“ и за време на Бо
таничката прошетка даваат
можност сами да си наберете
билки што вам ви се потребни
или за време на Саемот на тра
диционални крушевски произ
води да си купите од потребни
от чај набран од крушевските
жени - велат организаторите.

Следува уште едно изненадува
ње. Посета на плантажа со арони
ја. Ова патување дава одговори
на многу прашања кои се важни
во време кога особено се става
акцент на здравата храна и на
консумирањето аронија. Овде
се запознавате како се одгледу
ва аронијата, има можност за
берење и дегустација на свежа
аронија, но и уживање во дворот
на плантажата и дегустација на
домашни производи од арони
ја: ликер, ракија, слатко и сок.
Уште еден ден е пред нас полн со
нови предизвици. Овојпат тоа
е саемот на традиционални
крушевски производи насло
вен „Домашно е, од Крушево е“.
На тезгите во градот изобилство
од слатка, локуми, пити, целувки,
но и практична подготовка на
крушевска пита.
По дегустацијата на традицио
налните крушевски производи,
подготвени сме за прошетка и
посета на црквите во Крушево,
традиционалната влашка куќа,
крушевската чаршија.

Во Крушево можете да ги посе
тите црквите „Св. Никола“, „Св.
Јован“ и „Успение на пресвета
Богородица“. Сите се уникат
ни дела на нивните градители,
неповторливо и мошне важно
културно-историско наследство.
Посетата, пак, на влашка куќа и
дегустацијата на традиционал
на крушевска храна - гурабии,
лаптука, крофни, пита со зелка,
сирење или спанаќ, кифли, пи
тулици со лук, кисело млеко и
овчо сирење, локум, мармалад од
шипки, слатко од малини - сите
ги оставаат без здив.
Едноставно, Крушево треба да
се посетува постојано бидејќи
секојпат нуди нови и нови из
ненадувања и убавини за сите
сетила. �
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здравје

ДАВОР ТОДОРОВСКИ, ФИЗИОТЕРАПЕВТ

Со киропрактика се лекува сколиоза, кифоза, дискус хернија...
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски

За кои болести најчесто се
применува?
ТОДОРОВСКИ: Со оваа техника
се лекуваат следниве дијагнози: сколиоза, кифоза, дискус
хернија, лумбална ишијалгија,
спондилоза.
�

К

иропрактиката 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.
�

Што е киропрактика и од кога
се применува во светот?
ТОДОРОВСКИ: На овие простори за киропрактиката сѐ уште
се зборува со скепса бидејќи
таа не спаѓа во ниту една гранка 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 специјалистичките прегледи се
дијагностицира дегенеративна промена, се препишуваат
вежби, противвоспалителни
лекови или физикална терапија, а потоа луѓето се препуштени сами на себе. Во голем
број случаи и по примената терапија, болките не попуштаат
или по привремено подобрување, повторно се појавуваат.
Причината е тоа што во примарното здравство недостига
една алка, а тоа е киропрактиката. Доктор по киропрактика
�

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

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. ’Рбетниот столб има повеќе функции. Покрај тоа што ни служи
како потпора и ни овозможува
исправено држење, одење, седење и движење, служи и како
куќиште на ’рбетниот мозок,
чиишто нерви се разгрануваат
низ отворите меѓу прешлените. ’Рбетот е комплексна градба. Се состои од прешлени,
’рскавици и лигаменти кои му
овозможуваат еластичност во
сите правци. Ако се нарушат
тие односи по траума или дегенеративни промени, настануваат проблеми што можат
да се манифестираат не само
како болка во грбот, туку и како
нарушувања на работата на одделни органи.

Како се одвива лекувањето
со киропрактика?
ТОДОРОВСКИ: При оваа техника 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 торакално се работи со притисок
на торакалниот дел и со тоа се
овозможува ослободување на
меѓупрешленскиот простор на
’рбетниот столб.
�
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Може ли со киропрактика
да им се вети на пациентите
дека болката ќе исчезне ед
наш засекогаш?
ТОДОРОВСКИ: Во моето 13-годишно искуство се утврдило
дека гарантирано има излекување, кое трае долг период,
кај некои дури до 3 и повеќе
години. Болката може да исчезне и да се намали по првиот
третман.
�

Колку траат третманите и
дали зависат од дијагнозата?
ТОДОРОВСКИ: Третманот 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 големо подобрување.
�

Кои се Вашите препораки,
како пациентите да ги зашти
тат зглобовите и ’рбетот?
ТОДОРОВСКИ: Покрај масажата, пациентите треба да
имаат физичка активност, ортопедски помагала и да примаат суплементи за заштита на
’рбетнот столб за да не дојде
до повреда и за подобро подмачкување на зглобовите. �
�
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Тајната конвенција меѓу Србија и Австро-Унгарија од
1881 година и нејзините консеквенции кон Македонија
Сѐ до завршувањето на Големата источна криза
(1875-1881), чијашто кулминација биле решенијата
на Берлинскиот конгрес во јули 1878 година, маке
донското прашање играло споредна улога во срп
ската надворешна политика
пишува | Стефан Илиевски

Т

ака во доверливиот политич
ки проект од 1844 година на
Илија Гарашанин, наречен На
чертание како области во кои срп
ската држава треба да воспостави
директно политичко влијание, се
наведени: Босна, Херцеговина, Црна
Гора, Северна Албанија, Славонија,
Хрватска, Далмација, Срем, Банат
и Бачка. Османлиска Македонија
како предмет на српската терито
ријална експанзија тука не била
конкретно спомената. Но, сепак,
со самото повикување за обнова
на средновековното царство на
Стефан Душан, иако, индиректно,
попатно се оцртувале идните те
риторијални претензии на младата
држава кон македонските области.
Во третиот квартал на XIX. век срп
ската влада поинтензивно почнала
со испраќање свои агенти со задача
сондирање на политичките ситуа
ции во Македонија. Во таа смисла е
и мисијата на фолклористот и етно
лог Стефан Верковиќ. Сепак, сопс
твеното опишување на неговата
цел како: „Македонските Словени
при решавањето на источното
прашање... да се признаат како
Словени, а не за Грци“ говори само
за тоа дека уште не постоело орга
низирано пропагандно дејствување
на Србија на територијата на Маке
донија во тој период.

Големата источна криза донела
нови ветришта на Балканот. Со
Берлинскиот договор било санк
ционирано постоењето два одделни
бугарски ентитета – Кнежевство
то Бугарија и автономната област
Источна Румелија. Со членот 25 од
договорот Австро-Унгарија добила
право да ги окупира Босна и Херце
34
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говина и да држи гарнизони и во
ени и трговски патишта по целото
пространство на Новопазарскиот
санџак. Насоката на Австро-Унгари
ја била јасна. По поразот од Прусија
и губењето на лидерското место во
германскиот свет, како и обедину
вањето на Италија, единствената
опција за експанзија бил продор на
југ до Солун, а со тоа и оневозможу
вање на Србија и на Црна Гора да
се обединат со што би се создало
цврсто јужнословенско јадро, кое
во иднина би служело како пие
монт за обединувањето со Слове
ните што до тогаш се наоѓале под
власта на австро-унгарската круна.
Иако добила извесно територијално
проширување во нишкиот санџак
и гаранција за нејзината независ
ност, Србија не била задоволна од
воспоставениот поредок. Особено
силен удар за српските елити било
вртењето грб од страна на импе
ријална Русија и поддршката кон
нивното ново милениче на Балкан
скиот Полуостров – Бугарија. Ва
квите политички тенденции биле
животозагрозувачки за Србија.
Изолирана на меѓународен план,
без поддршката на рускиот цар,
приклештена меѓу Австро-Унга
рија и Османлиската Империја, со
нов словенски фактор на границите
во името на Кнежевството Бугарија,
Србија била принудена на калку
лации и на дипломатски маневри.
Српскиот кнез Милан (1868-1889)
сметал дека единствената шанса
за опстанок на Србија се наоѓала
во соработката со моќниот сосед на
северната и на западната граница
– Австро-Унгарија. Во почетокот на
осмата деценија од XIX. век се при
www.republika.mk

Чедомир Мијатовиќ, српски
министер за надворешни работи
стапило кон преговори за идниот
австро-унгарско-српски договор.
Хабсбуршкиот двор свесен дека
српските територијални аспира
ции во, духот на Начертанието, пр
венствено се насочени кон Босна,
Херцеговина и делови од Унгарија,
решил со силата на дипломатијата
да ги спречи овие иредентистички
тенденции.

Интересни сведоштва за прегово
рите во дипломатските кулоари, во
фељтонот „Моја исповед за тајна
та конвенција со Австро-Унгарија“
објавен во весникот „Политика“ во
неколку продолженија во 1925 го
дина, изнесува тогашниот српски
от министер за надворешни работи
Чедомир Мијатовиќ. Министерот
бил испратен во Виена на сондира
ње на мислењата меѓу раководните
кругови во престолнината. Така по
дискусијата со Бенџамин фон Калај
за правото на Австро-Унгарија да
ја окупира Босна и Херцеговина
Мијатовиќ дава неколку значајни

моменти во контекст на османли
ска Македонија: „Драг мој прија
теле (вели Калај б.н.), Европа нам
ни го даде правото да ја окупираме
Босна и Херцеговина. Тој факт Вие
не можете да го измените, но ние
разбираме дека тоа не е право за
вас, и како добри политичари, раз
умни луѓе, ние сакаме да сториме
сѐ што можеме за да ве помириме
со тој факт. Вие сте сега министер
за надворешни работи, зошто не ја
употребите можноста како практи
чен политичар да профитирате од
тој факт? Јас на тоа му одговорив:
Во овој момент јас не гледам начин
како можеме да профитираме од
тој факт. Јас веднаш ќе ви кажам ка
ко. Немојте да ни пречите во Босна
со вашите агитации, а ние нема да
ви пречиме да се ширите во правец
на југ. На пример, јас мислам дека
ќе одиме до толку далеку со помо
шта што Македонија, навистина, ќе
стане ваша земја. Вие ќе разберете
дека тоа би било многу попријатно
отколку да ја видиме Македонија
во рацете на русофилските Бугари...
на пример, Вие да ветите дека за
извесен број години нема да аги
тирате во Босна, а ние ќе ветиме
дека ќе помогнеме за ваше ширење
во правец на Солун, но со исклу
чок на Солун“. Слични укажувања
имало и од баронот Хајмерле, кој
ветувал дека Австро-Унгарија ќе
го поддржи српското ширење кон
Македонија, под услов Србија да не
стане „руска сатрапија“.
Потпишувањето на Австро-унгар
ско-српскиот сојузен договор би
ло реализирано на 16/28 јуни 1881
година. Кнезот Милан, заедно со
австро-унгарските државници Хај
мерле и Калај, текстот на договорот
го подготвил сам, без помошта и со
работката на ниеден свој министер.
Дури подоцна, откако бил напишан,
по убедување од кнезот тој бил пот
пишан од страна на Мијатовиќ. За
нашето пишување важни се членот
2 и членот 7 во кои се вели: „Србија
нема да дозволи никакви политич

ки, религиозни и други претензии,
што, возникнати на нејзина тери
торија, ќе бидат насочени против
Австро-Унгарската Монархија за
секакви аспирации кон Босна и
Херцеговина и Новопазарскиот
санџак...“ и „Ако во случај на текот
на околностите, чијшто развој не
може да се предвиди сега, Србија се
најде во состојба да направи терито
ријални придобивки во областа на
своите јужни граници, со исклучок
на Новопазарскиот санџак, АвстроУнгарија нема да ѝ пречи во тоа и
ќе се обиде да ги придобие другите
големи држави, да воспостават при
јателски став кон Србија...“.

Договорот донел големо разоча
рување меѓу русофилскиот дел од
политичките групи во државата.
Изгледало дека областите Босна и
Херцеговина, длабоко вкоренети
во српската национална митоло
гија, биле загубени засекогаш. Кога
премиерот Пироќанац го прочитал
текстот на договорот, изјавил дека
„по таквата конвенција, Србија била
во ист однос кон Австро-Унгарија
како Тунис кон Франција“. Чедомир
Мијатовиќ во своите мемоари вели
дека низ „сите кафеани и градови
(sic!)“ кружеле приказни дека кне
зот Милан ја продал српската војска
за милиони фунти, дека тајно пре
минал во римо-католичката вера,
па дури и дека на папата му било
ветено дека српскиот народ ќе пре
мине под црковна јурисдикција на
Ватикан. Во тој контекст разбирли
ви се подоцнежните констатации
на српскиот академик и историчар
Чедомир Попов дека со договорот
Србија станала сателитска држава,

Битката кај
Сливница
www.republika.mk

односно, како што пишува „..кнезот
Милан ја потчинил српската држав
на и национална добробит за својот
личен и династички интерес“.

Присилена да заборави на Босна
и Херцеговина, договорот широко
ги отворил вратите за настапот на
српската пропаганда во османлиска
Македонија. Во страв дека по обе
динувањето на Кнежевството Бу
гарија со Источна Румелија, следна
е Македонија, кралот Милан дури
се впуштил и во авантуристичка
војна против источниот сосед што
резултирала со катастрофален по
раз во битката кај Сливница. Само
заложбите на официјална Виена го
спречиле бугарскиот продор на срп
ска територија. Но тоа не значело
прекин на иредентистичките и про
пагандни дејства. Во наредната 1886
година во Белград било формирано
културно-просветното и пропаганд
но здружение „Свети Сава“ што дејс
твувало во Македонија и на Косово.
Сепак, ширењето на пропагандната
активност најпрецизно може да се
набљудува преку создавањето на
мрежата од конзулати. Во 1887 го
дина биле отворени конзулатите во
Скопје и Солун, две години потоа во
Битола, а во 1897 година и во Серес.
Со цел да се искористи неуспехот
на Илинденското востание и да се
воспостави што поголемо влијание
во македонските области српската
пропаганда по 1903 година ќе добие
вооружен карактер. Како нејзин гла
вен противник на теренот во наведе
ниот период ќе се наметне Македон
ската револуционерна организација.
Следејќи го политичкото сфаќање
на интелектуалците од XIX век де
ка секоја држава што сака да игра
независна улога треба да обезбеди
излез на море и со цел завладување
нови области поради економски бе
нефит, Србија активно ќе се вклучи
во преговорите со другите балкан
ски држави за поделба на сфери на
влијанија во Македонија, а подоцна
и во директните вооружените дејс
тва за време на Првата балканска
војна. Од сето наведено може да се
заклучи дека Тајната конвенција ме
ѓу Србија и Австро-Унгарија од 1881
година ги трасирала погледите и
патот на српската надворешна поли
тика кон османлиска Македонија во
перио дот од неговото потпишување
до почетокот на балканските војни,
па и потоа. �
петок, 12 август 2016 година
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[ антолог

Култура
Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Раде Силјан (1950)

Холандска
девица

Свети Спас

Маренте
де Мор

2

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

Види кој
се врати
Тимур
Вермеш

Голем успех на македонскиот уметник во Бугарија

3

Животот
почнува
во петок
Јоана
Парвулеску

4

Патешествието
до Карабах
Ака
Морчиладѕе

5

Ова е моето
последно молчење
Елена Пренџова и
Оливера Доцевска
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„Форми“ на Мице Јанкуловски
во Варна прогласена за изложба
на годината
Поставувањето на изложбата е резултат на соработката
меѓу галеријата „Графит“ во Варна и Музејот за визуел
ни уметности „Остен“ во Скопје

И

зложбата „Форми“ со која Ми
це Јанкуловски се претстави
пред публиката во галеријата
„Графит“ во Варна е прогласена за из
ложба на годината. Изложбата може
да се погледне до крајот на август.
Поставувањето на изложбата е ре
зултат на соработката меѓу галерија
та „Графит“ во Варна и Музејот за ви
зуелни уметности „Остен“ во Скопје.
Мице Јанкуловски е македонски автор, чијашто работа опфаќа пове
ќе различни полиња на уметничко
изразување, како сликарство, кари
катури и анимации. Во неговата би
ографија досега се опфатени повеќе
од 40 самостојни изложби.

„Мице Јанкуловски е уметник со
карактеристична појавност, спе

www.republika.mk

цифичен стил и со фасцинантни
истражувања, кои доведуваат до
оригинални решенија. Неговото
творештво е исполнето со хар
монија, убавина, спокојство и
со сочувство. Во него открива
ме познати животни форми, кои
се резултат на долгогодишни
те уметнички истражувања на
авторот. Тие ги отелотворуваат
идеите за еден нов свет и околи
на во кои современите сознани
ја откриваат и следат различни
културни слоеви. Воздржани,
далечни и тивки, творбите на
Јанкуловски се носители на дла
бок филозофски контекст, како
визуелна порака кон вечноста“,
напиша Деница Јанева кон излож
бата „Форми“ на Мице Јанкуловски.
� (Н.П.)

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

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Џовани
Арнолфини и
неговата жена“
на Јан ван Ајк
Холандскиот сликар Јан ван
Ајк е автор на портретот на
„Џовани Арнолфини и неговата жена“, а сликата е уште
позната и како „Свадбата на
Арнолфини“, „Двојниот портрет на Арнолфини“.

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

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 135.100.000 $

Одредот на отпишаните
Suicide squad

Жанр: акција
Режија: Дејвид Ајер
Актери: Вил Смит,
Џаред Лето,
Маргот Роби
Заработка: 22.700.000 $

Џејсон Борн
Jason Bourne

Жанр: акција
Режија: Пол Гринграс
Актери: Мет Дејмон,
Томи Ли Џонс,
Алиша Викандер
Заработка: 14.200.000 $

Лоши мајки
Bad moms

Жанр: комедија
Режија: Џон Лукас, Скот Мур
Актери: Мила Кунис,
Кетрин Хан,
Кристен Бел
Заработка: 11.600.000 $

The secret life of Pets
The secret life of Pets

Жанр: анимација
Режија: Крис Рено, Јероу Чејни
Актери: Луис С.К.,
Кевин Харт,
Ерик Стоунстрит
Заработка: 10.200.000 $

Ѕвездени патеки:
Од другата страна
Star trek: Beyond

www.republika.mk

Жанр: авантура
Режија: Џастин Лин
Актери: Крис Пин,
Захари Квинто,
Карл Урбан
петок, 12 август 2016 година
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КУЛТУРА

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ НАСТАНИ НИЗ ЕВРОПСКИТЕ ГРАДОВИ

Крајот на летото и почетокот на есента се идеал
но време за продолжен викенд во некој европски
град. Низ Европа има многу културно-уметнички
настани што вреди да се посетат

АМСТЕРДАМ

ПАРИЗ
Градот на светлината е еден од
европските градови со најмногу
музеи (преку 300) и уметнич
ки галерии (преку 1.100). Освен
постојните поставки во „Лувр“,
„Орсеј“, центарот „Помпиду“, дво
рецот „Версај“, музеите на Пи
касо и на Роден и посетата на
Ајфеловата кула, Триумфалната
капија и Богородичната црква,
до крајот на годинава во Париз
има неколку хит-изложби. Освен
тоа, во Воениот музеј е поставен
најпознатиот коњ на Наполеон,
Везир. Во музејот „Орсеј“ до 11
септември трае изложбата на
Шарл Глер, „Покајнички роман
тичар“, еден од највлијателни
те сликари во средината на 19

век од кого учеле Клод Моне и
Фредерик Базил. Во „Гранд Па
ле“ на први септември завршува
изложбата за Белгиецот Ерже,
таткото на европскиот стрип и
автор на „Авантурите на Тин
тин“. Во центарот „Помпиду“
од 21 септември до 23 јануари
идната година ќе има изложба
на белгискиот надреалист Рене
Маргит, која е составена од дела
од приватни и од јавни збирки.
Во „Пале де Токио“ до 12 септем
ври трае изложбата за животот и
внатрешните светови на Мишел
Уелбек, кој ја осмисли самиот
писател. Меѓу експонатите има
негови фотографии, инсталации
и видеозаписи.

Во споредба со расцепканиот Париз или Лон
дон, оваа европска престолнина повеќе личи
на мало место кое за неколку дена може да
го обиколите со велосипед. „Рајксмузејум“ е
најголемата уметничко-историска збирка
во Холандија и е туристичка атракција која
не се пропушта. Потоа следува музејот на
современа уметност „Стеделек“, музеите по
светени на Рембрант и на Ван Гог, куќата на
Ана Франк, но и Музејот на секс и Музејот на
проституцијата. Освен тоа, градот го нуди нај
големиот уличен пазар во Европа, многу кина
на отворено, бесплатни театри во парковите,
ресторани на скриен
 и островчиња, кафули
ња... Со градски билет ќе добиет е бесплатен
влез во најважните музеи, бесплатно крсто
сување по каналите и користење на јавниот
превоз и многу попусти по цена од 55 евра за
еден ден, 65 за два дена, 75 за три дена или 85
евра за четири дена. До четврти септември
во Еврејскиот историски музеј трае излож
бата „Ејми Вајнхаус: Семеен портрет“, која
овозможува интимен поглед на животот на
една од најуспешните поп и џез-музичарки
во новото време. Во „Ермитаж“ до 15 јануари
идната година трае изложбата „Катерина,
најголемата“, која содржи колекција од преку
300 слики, скулптури и лични предмети на
Катарина Велика. Изложбата, која дојде од
Санкт Петербург, нуди извонреден поглед на
животот на руската кралица со најдолг стаж
(1762-1796). Во Музејот на фотографија е во
тек големата изложба на модниот и портре
тен фотограф Хелмут Њутн (1920-2004), со
преку 200 експонати.

БЕРЛИН
Со 18 национални музеи, Берлин е трет град во светот, зад
Шангај и Париз. Иако повеќето се фокусирани на ликовната
уметност, има и такви што се посветени на историјата, полити
ката, наук
 ата и на културата, а покриваат период од древниот
Египет, преку Втората светска војна и холокаустот до времето
по Студената војна и паѓањето на Берлинскиот ѕид. Со берлин
ската пропусница ќе добиете бесплатно користење на јавниот
превоз и на туристичките автобуси, како и влез во 45 музеи и
10 атракции по цена од 79 евра за два дена, односно 97 евра за
три дена. Деветтото Берлинско биен
 але се одржува на повеќе
локации до 18 септември. Од првото издание во 1998 година
оваа смотра на современата уметност станува сѐ поквалитетна
и разновидна. Овогодишен кустос е њујоршкиот артколектив
ДИС, познат по јасниот уметнички пристап. Во галеријата на
слики во Берлин до 30 октомври е во тек обемната изложба
„Златниот век. Време на Веласкез“. Изложбата на шпанското
сликарство и вајарство од 17 век во својата фасцинантна раз
38
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новидност првпат е надвор од границите на Шпанија.
Изложени се 150 ремек-дела на Веласкез, Ел Греко,
Бартоломе Естебан Муријо, Франциско де Зурбаран...
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РИМ

ВИЕНА
Речиси сите туристички атракции на
главниот град на Австрија се наоѓаат
внатре или околу „Рингштрасе“, исто
рискиот центар со една од најголемите
пешачки зони во Европа, така што сите
поголеми музеи, палатата „Хофбург“,
катедралата „Свети Стефан“, позната
та шпанска школа за јавање, познати
ресторани и кафулиња се во близина.
Оваа година Виена организира специјал
ни изложби по повод неколку јубилеи:
125. роденден на Уметничко-историски
от музеј, 250 години од отворањето на
„Пратер“, големиот виенски парк, еден
век од смртта на царот Франц Јозеф, 500
години од раѓањето на Хијеронимус Бош.
Со градска карта ќе добиете бесплатно
користење на јавниот превоз и попусти
за 210 музеи, ресторани, театри, кон
цертни сали и други атракции за цена од
21,9 евро за 48 часа, односно 24,9 евра за
72 часа. Во Музејот на Зигмунд Фројд до
први октомври трае изложбата „Значи,
тоа е посилниот пол: Жените во психо
анализа“. На изложбата е претставено
значајното влијание кое го имале жени
те Ема Екштајн, Мари Бонапарта, Хелен
Дојч, Лу Андрес-Салом, Ана Фројд и Са

БАРСЕЛОНА
Град со совршена комбинација на
плажа, уметност, добра храна, ноќен
живот, креативни луѓе, спорт и на
медитеранска клима. Освен музеите
посветени на Пикасо, на Миро, на
чоколадото, музиката, морето, на
фудбалскиот клуб Барселона, пре
столнината на Каталонија е место
каде што се наоѓаат најмногу дела

бине Шпилрајн врз работата на Сигмунд
Фројд, психоанализата и проучувањето
на потсвесното. Во музејот „Белведере“
до 20 ноември трае изложбата „Ај Вејвеј:
транслокација – трансформација“. „Сѐ е
уметност. Сѐ е политика“, вели Ај Вејвеј,
концептуален уметник, документарист
и активист. Во Виена, пред музејот „Бел
ведере“ направи иницијал „Ф“ од 1.005
појаси за спасување од островот Лезбос
кои зад себе ги оставија имигрантите.
Во Виенскиот музеј има изложба „Ка
пата долу“, која ја проучува виенската
историја на носење капи од 1848 година
до денес. Капите, шапките и другите
додатоци за покривање на главата слу
желе не само како заштита, туку и како
видлив знак на општествениот статус,
политичката припадност, верската ори
ентација и идентитет. Во музејот „Ал
бертина“ до март 2017 година ќе трае
изложбата посветена на Енди Ворхол,
Анселм Кифер, Герхард Рихтер, Алекс
Кац и други. Околу 80 дела го илустри
раат лицето на постмодернизмот почну
вајќи од фигуралната до апстрактната
уметност и од колоритната естетика до
политичките теми.

на познатиот архитект Гауди. Со
градски билет бесплатно може да
влезете во 25 музеи и атракции и
во градскиот превоз, а ќе добиете
попуст на 70 други локации. Цената е
45 евра за три дена, 55 за четири дена
и 60 евра за пет дена. Во Национ
 ал
ниот музеј на каталонската уметност
до 25 септември трае изложбата на
Луис де Моралес „Меѓу човечкото и
божественото“. Иако името на овој
www.republika.mk

Вечниот град чува истори
ја која се протега на околу
30 века и е еден од најста
рите европски градови
што се постојано населени.
Можеби не нуди атрактив
ни изложби како остана
тите европски градови, но
неговите постојани поста
вки во музеите, црквите,
палатите нудат повеќе
убавина и ремек-дела од
сета друга „конкуренција“
заедно. Со градски билет
добивате бесплатно кори
стење на јавниот превоз,
слободен влез во еден или
два музеи и попусти во си
те други музеи, галерии,
археолошки наоѓалишта.
Цената на овој билет е 28
евра за два дена, 38,5 евра
за три дена. Во галеријата
на модерната уметност до
30 октомври е во тек из
ложбата „Рим, триес етти
те“, која опфаќа еклектич
на збирка на италијански
ремек-дела на уметници
кои создавале во Италија
меѓу двете војни. На осум
километри од Рим, каде
што се наоѓа познатото
филмско студио „Чине
чита“, има поставка која
нѐ води зад кулисите на
филмските хитови во кои
глумеле Елизабет Тејлор,
Ричард Бартон, Одри Хеп
берн, Ава Гарднер, Софи
ја Лорен, Клинт Иствуд и
многу други.

Подготви | А.М.Б.

Што може да се види во Париз, Берлин, Амстердам и во Виена ова лето?

уметник не е планетарно познато
како она на неговиот современик
Ел Греко, тој е еден од најдобрите
шпански сликари на 16 век. Во Му
зејот на современа уметност до 25
септември е изложбата посветена на
панкот „Траги во современата умет
ност“, која се занимава со влијанието
на панкот врз современата уметност
преку инсталации, фотографии, ви
деоз аписи и слики.
петок, 12 август 2016 година
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КУЛТУРА

Невремето не го спречи големиот американски џезер да настапи во Охрид

Артуро Сандовал:
Уживам кога ги
гледам луѓето
како реаг ираат на
мојата музика!

И

За настапот на „Охридско лето“ најзаслужна е селектор
ката на музичката програма на Фестивалот, Гордана
Јосифовска - Неделковска, која со години се обидуваше
да ме доведе во Македонија. Обидите траат од 2001 го
дина, рече Сандовал

Сандовал важи за еден од нај
познатите изведувачи на труба
во светот и со својот настап го
потврди своето реноме. Ха
ризматичен, професион
 ален,
талентиран и мошне забавен
музичар, кој постојано комуни
цираше со публиката, правејќи
шеги, рецитирајќи стихови спе
цијално напишани за настапот
во Македонија... Артуро Сандо
вал настапи со својата група
и изведе познати џез-компо
зиции од светски автори. Две
нумери изведе заедно со маке
донскиот музичар Владимир
Василевски - Четкар, кој беше
негов гостин на концертот.

Пишува | Невена Поповска
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покрај невремето, кое го
спречи американскиот џе
зер со кубанско потекло
Артуро Сандовал да настапи на
6 август во Античкиот театар
во Охрид, тој ѝ се претстави на
публиката на сцената на Цен
тарот на култура „Григор Пр
личев“ во Охрид следниот ден.
Добра вечер Македонија!
Среќен сум што сум овде! По
ради невремето не можев да
настапам на Античкиот теа
тар, вечерва во оваа сала, под
рефлекториве е мошне топ
ло, но ние, сепак, ќе свириме,
бидејќи вие го заслужувате
тоа! - рече Артуро Сандовал из
легувајќи на сцената во Домот
на културата во Охрид.
�

Концертот во Охрид беше после
ден од неколкуте што ова лето
ги имал во Европа. Пред доаѓа
њето во Македонија настапувал
во Прага, каде што премиерно го
извел новиот концерт за труба
за кој, како што рече, посакува
да го изведе и во Македонија со
симфониски оркестар и на многу
други места.
Сандовал во Охрид одржа и
семинар за студенти и за про
фесори по труба и за џез-му
зичари од Македонија, на кој
присуствуваа и музичари од
околните земји: Бугарија, Хр
ватска, Србија и Романија.

Сакам да гледам како луѓето
реагираат на мојата музика.
Свирам веќе 55 години, сум
бил на голем број места и веќе
заборавам каде сѐ сум настапу
вал. Преку цела година имам
концерти и, навистина, би са
кал да дојдам тука повторно
и да го свирам мојот најнов
концерт за труба со симфони
ски оркестар. Премиерата бе
ше на мојот концерт во Прага,
�

помина одлично и, навистина,
би сакал да го свирам на што
повеќе места, со што повеќе
оркестри. Во октомври кон
цертот ќе го изведам со Лон
донскиот симфониски орке
стар, со кој веќе имам снимено
две плочи - рече Сандовал.
За неговиот настап во Охрид
најзаслужна е селекторката на
музичката програма на „Охрид
ско лето“, Гордана Јосифовска
- Неделковска, која, како што
рече, со години се обидувала да
го доведе во Македонија. Таа,
пак, додава дека обидите да
договори негов концерт траат
од 2001 година.

Сандовал е еден од најекск
лузивните гости на годинаш
ното 56. издание на „Охридско
лето“. Публиката, многуброј
ните гости и туристи во маке
донскиот бисер Охрид, имаа
можност и привилегија да
уживаат во ексклузивниот
настап на светскиот џез-изве
дувач. Навистина ми е драго
што уште еден врвен музичар
�
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со светска слава како Артуро
Сандовал ни гостува во Маке
донија, а посетителите имаа
едно несекојдневно музичко
уживање - истакна министер
ката за култура Елизабета Кан
ческа - Милевска.
Артуро Сандовал е добитник
на десeт награди „Греми“, шест
награди „Билборд“ и една на
града „Еми“. Редовно настапува
со водачки симфониски орке
стри низ светот и соработува
со најголемите музички ѕвезди,
бидејќи компонира и филмска
музика. Во својата кариера со
работувал со: Френк Синатра,
Селин Дион, Џастин Тимберлејк
и Алиша Кис. Има снимено над
200 композиции и аранжмани
презентирани во неколку из
данија на компактни дискови.

Артуро Сандовал на концертот
во Охрид настапи со својата гру
па: Џон Белзагај (бас), Дејв Си
гел (клавијатури), Џони Фрајдеј
(удиралки), Кемуел Роиг (пија
но) и Тики Пасиљас, кој е задол
жен за ритам-секцијата. �
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сцена

„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
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“.

Пишува Марина Костовска
|

П

од мотото „Дојди, види,
испиј“, од 31 август до 4
септември, Скопје пет дена
ќе биде центар на сите љубители на јачменовиот напиток. На
„Пиволенд“ ќе учествуваат дел
од најдобрите македонски пиварници, како и околу 100 вида
странски пива, за сите тие што
сакаат да дегустираат нешто
ново, по промотивна цена.

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

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

Освен пивото, како главен „виновник“ 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 атракција „Трибјут ту колдплеј“,
диџеј Славе и многу други.

Покрај главната сцена ќе има
уште две на кои ќе биде презентирана алтернативна музика,
како и млади музичари што заслужуваат да се промовираат
пред македонската публика.

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

Фестивалот, како и секоја година, е поддржан од градот Скопје
и од градоначалникот Коце
Трајановски.

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

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

Организаторите ги предупредуваат сите тие што сакаат да дегустираат 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“.�

За првпат оваа година ќе учествуваат и микропиварници од
Македонија, односно мали пиварници, кои произведуваат
42

петок, 12 август 2016 година

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 „пиво-понг“ (Beer Pong).
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Побегнете од градскиот метеж и одморете на островот на сирените
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

Е

ден од најубавите грчки
острови Тасос, препознатлив по преубавите природни пејзажи, сликовити морски
заливи и голем број песочни
плажи. Островот привлекува
и со изобилството од зеленило.

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

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

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

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

Препознатлива за Тасос е убавината на остатоците на античкиот 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
44
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На јужниот дел од островот
се наоѓаат поживите селца –
Лименарија, Потос, Псили Амос,
но каде и да сте сместени, задолжително посетете ги сите
делови на островот.

„Златната плажа“, која никако не
смеете да ја одминете, се наоѓа
во северниот дел на Тасос, на
само 12 километри оддалеченост од Лименас. Ситниот бел
песок, тиркизното и кристално
чисто море се адутите што ја
прават една од најубавите плажи во Европа.
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Покрај песочните плажи, несекојдневно би било ако еден ден
од вашиот летен одмор поминете на „Мермерната плажа“,
која е сместена во посеверниот
дел на Тасос. Патот до неа не е
асфалтиран, но е прооден. Плажата е со ситни бели мермерни
камчиња, а морето неверојатно
кристално сино.

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

гратчето Лименарија. Боровите и маслиновите дрвја, како и
мермерните камчиња создаваат
извонреден и уникатен пејзаж.

За тие што сакаат спортови на
вода во Тасос ќе ви ја препорачаат плажата што е на 40 километри 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 убавина може да се види и на плажата „Tрипити“, која се состои
од стрмни карпи покриени со
густа вегетација и со високи
дрвја. Taa се наоѓа на 35 километри југозападно од градот
Лименас. Белиот песок и сината
боја на морето создаваат фантастична средина, која ги плени
посетителите.

Но, покрај убавите плажи има и
прекрасни мали ресторанчиња,
барови со убава музика, продавници за сувенири, но и за облека.
Овде можете да сретнете и добро
снабдени продавници за храна.
А кога шетате низ тесните улички чекорот ви го застанува мирисот 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 целиот остров, а сте дојдени со
автобус, а не со сопствено возило, местото има и фирми што
нудат изнајмување мотоцикл,
автомобил, четирицикл, па и
велосипед.

За десет ноќевања агенциско
сместување во вила за период од 21 август до 31 чини 179
www.republika.mk

евра. Во цената е вклучено
сместување и за деца на возврат 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, фамилијарен пакет, а од 10 септември на Тасос во вила ќе може да
летувате десет дена за 69 евра
по лице. Познато е дека во ваквите сместувачки капацитети
користењето на клима уредот
се доплаќа по пет евра на ден.
Ако, пак, се решите на овој
остров да летувате со сопствено возило, тогаш за гориво подгответе 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 фамилијарен одмор или за тие што
сакаат да побегнат од градската
врева. �
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атрактивно

Моден хит –
тантела
Парчињата облека со тантела
не се многу омилени кај жените,
но оваа сезона е задолжително
да имате најмалку едно парче во
вашиот гардеробер

Фустани со
тантела
Долги, кратки,
широки, тесни, еднобојни, шарени
во комбинација со
други материјали,
изборот на фустани со тантела е
навистина голем.
Секако, важно е
тантелата да биде
изработена со
што е возможно
поголем процент
на природен материјал. Истото
важи и за поставата ако ја има.

О

ва 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.

Пишува | А. М. Б.

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.

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

Топ од тантела и
комплет

За жешките летни денови наједноставно е да одберете топ од
тантела или, пак, дводелен комплет со тантела во некоја светла
боја, што гарантира проѕирност
и удобност. �
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Тајра
Бенкс
Име:
Тајра Лин Бенкс
Родена:
4 декември 1973 година
Инглвуд, Калифорнија, САД
Професија:
моделка, актерка,
водителка

Т

ајра Бенкс е американска
моделка, јавна личност,
актерка, повремена пе
јачка и бизнисменка. Таа прво
стана позната како манекен
ка во Париз, Милано, Лондон,
Токио и во Њујорк, но преку
телевизијата стана уште по
позната. Бенкс е главна уред
ничка и домаќинка на реално
то шоу „Следното ново лице
на Америка“, продуцентка на
„Вистинска убавина“ и дома
ќинка на нејзиното шоу „Шоу
то на Тајра Бенкс“.
Во 2009 година таа е награ
дена со награда за успешно
учество во јавните медиуми
од „Здружението на хомо
сексуалци и лезбијки про
тив клевета“.

Тајра Бенкс ја почнала мане
кенската кариера кога била
во 11 одделение. Подоцна
заминала за Париз, Франци
ја, за да чекори на модните
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УБАВИ ЖЕНИ
писти како манекенка. За
само една недела во Париз,
модните дизајнери биле
воодушевени од нејзиното
присуство на модните писти,
па затоа таа била ангажира
на за околу 25 емисии, а тоа
било рекорд за некој што е
почетник во тој бизнис.

Телевизиската кариера ѝ
почнува со четвртата сезона
на серијата „Младиот принц
од Бел ерл”, во која таа има
ше главна улога глумејќи ја
старата пријателка на акте
рот Вил Смит.

Таа свoјата најдобра и најго
лема улога ја доби играјќи
во драмата „Високо обра
зование“. Се појави и во ви
деозаписи на Мајкл Џексон,
Тина Тарнер, Моб Диб и на
Џорџ Мајкл. Се обиде и во му
зичките води кога ја сними
својата прва песна „Shake Ya
Body“. �
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МИЛЕНИЦИ

Подготви | К.Н.К

дом
Направете го домот
пријатно место
Иако становите уредени во шебишикстил или во винтаж имаат посебен шарм,
смирувачки изгледаат чистите линии и
отворениот светол простор
Уредување на просторот во еден стил
подразбира чисти линии и минимално
количество мебел за да се отвори про
стор, што ќе ни овозможи да се отпушти
ме. Со расчистувањето на просторот и
со користењето природни материјали
и меко осветлување можете да го пре
творите домот во оаза на мирот. Затоа,
кога го уредувате домот, водете се од
изреката хаос во собата, хаос во главата.

1. Минималистичко уредување

Ако го уредувате домот минималистич
ки и ако го одржувате уреден, ќе созда
дете пријатна и смирувачка атмосфера
која нема да предизвикува стрес.

2. Светол ентериер

Ентериерот во бела боја ќе го претво
ри секој дом во прибежиште од надво
решниот свет и ќе го направи визуелно
поголем и попријатен, дури и ако е мал.
Белата боја игра важна улога во уреду
вањето мали станови.

3. Земјени тонови

Со користење кафени и портокалови
тонови и природни материјали ќе на
правите домот да изгледа понеутрално
и во допир со природата.

4. Растенија во домот

Неизбежен елемент на секој пријатен дом
се природните растенија затоа што е поз
нато дека го прочистуваат воздухот, го на
малуваат стресот и го зголемуваат еланот.

5. Ред во домот

Обидете се постојано да одржувате ред
во домот. Ова особено важи за полици
те и за пултовите, па дури и за бањата,
а дребулиите што не ги користите се
којдневно, складирајте ги на невидливо.

6. Градина

Уредувањето на песокот во минијатурни
пејзажни градини смирува и отпушта, а
во исто време ги поттикнува и фантази
јата и креативноста.

7. Природни материјали

Употребата на природните материјали
ќе го направи вашиот дом попријатен,
а можете да ги внесете во постојниот
простор и без реновирање или поголе
ми зафати. �
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Колку ќе ве чини
да имате домашно
милениче?
Куче
Во зависност од големината на
кучето, трошоците варираат.
За одржување куче, на пример
од расата шицу, најголемите
трошоци ќе паднат на храната,
за која во текот на месецот се
потребни околу 1.000 денари.
Ваквата сорта бара секојднев
на нега поради неговото долго
влакно, па за месечна нега се
потребни околу 500 денари.
Сопствениците што во просек
го стрижат двапати годишно,
мора да издвојат околу 1.500
денари. Важно е домашното
милениче еднаш во годината
да прими две вакцини, а тоа
чини околу 1.000 денари.

трошоци, за разлика од тро
шоците за кучиња и за мачки.
Сопствениците на папагали
велат дека најголем и единс
твен трошок во годината им

Кога размислувате какво милениче да купите, сигурно
веќе планирате и колкав ќе биде трошокот за него. Ако
сакате да имате миленик, а не сакате да дадете многу
пари за него, тогаш најдобро е да си земете папагал
бидејки трошоците за мачка и за куче се поголеми. Нај
големата ставка за секое домашно милениче е храната,
потоа одржувањето, кое опфаќа стрижење, средување
на канџите и фенирање, додека посетата кај ветерина
рен лекар за еден лекарски преглед во текот на година
та не е голем трошок

е храната, за која во текот на
месецот се одвојуваат 300 де
нари. Кафезот во кој престоју
ва папагалот, во просек, чини
околу 1.000-3.000 денари, при

што се купува само еднаш. Не
треба да се заборават и ситни
те играчки за папагалот за кои
во текот на 12 месеци се даваат
околу 1.000 денари.�

Восочна и декоративна хоја,
каква што секој би посакал
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 Индија, Јужна Кина и Бурма. Тоа е ползечко
растение, кое достига пет метри должина.
Листовите се темнозелени и со сребренобели дамки и се многу декоративни,
меѓутоа цветот е вистинска атракција.

Маче

Годишните трошоци за чување
мачка, на пример персиска, се
многу помали во однос на тро
шоците за кучињата. Персиската
мачка користи специјална храна
за која во текот на месецот се
потребни околу 500 денари. За
четките, кои може да се користат
во текот на една година, сопс
твениците плаќаат околу 300
денари, но доколку се појават
болви, ќе ви биде потребен по
себен спреј, кој ќе ве чини уште
толку. Пожелно е мачката да се
носи на ветеринар и на вакцина
барем еднаш во годината, а тоа
ќе ве чини 500 денари.

Цветот по боја е жолтеникав или бледорозов. 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, главно, цвета во јуни, а потоа повторно и во
септември. Цветните рачки на овенатите
цветови не треба да се откинуваат бидејќи 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 количество 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. �

Папагал

Тие чиешто домашно милени
че им е папагалот, ја имаат таа
среќа да имаат најминимални
www.republika.mk
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Интервју: Лазар Петровиќ, шахист

Летна забава

СПОРТ

Македонски државен
шампион во два спорта

Вотерџетпак –
лебдење со
помош на вода

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Дејан Станчевски

Во последните години
шахот доживува експан
зија во нашата земја. Сѐ
повеќе млади деца се
обидуваат да тренираат
и да играат шах. Таков
е случајот и со Лазе,
кој како расте сѐ пове
ќе созрева и сѐ повеќе
сака и попрофесионал
но да се занимава со
шах. Неговата желба е
на претстојното Европ
ско првенство да освои
повеќе од 50 проценти
поени од одиграни пар
тии. За него тоа би било
огромен успех

Вотерџетпакот е понов вид
адреналинска забава за љубителите
на водните лудории
Подготви | Бојан Момировски

С

он на секое дете е да може да лета
без помош на крилjа, мотори, или
други алтернативни помагала.
Нешто слично за исполнување на ваквите 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 ентузијастот и љубител на екстремни
спортови Рејмонд Ли реши да проектира 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 некое езеро или река.

По безброј обиди успеа да го конструира вотерџетпакот, кој содржи три
главни елементи.

Моторот, кој е задолжен за испумпување вода под силен притисок по пат
на чиста физика е главниот елемент
во овој сет. Тој по пат на акција и реакција 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
џетски-мотор, кој се користи на скутерите. Целиот мотор е сместен во мал
пловен објект, кој плива на површината 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 силниот 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 пукање, а истовремено мора да биде
и флексибилен, еластичен и лесен
за да може да се управува, односно
лесно да се движи зад човекот. Најчесто за изработка на ваквото црево
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се користат полиестер и гума, кои
се лесни и цврсти материјали.Третиот 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 производители 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 нозете и на рацете за многу поекстремно
уживање во летниот период.
Ваквиот тип на летно уживање сѐ уште
го нема во нашата држава, а вљубениците во екстремни водни спортови,
кои посакуваат да лебдат и да летаат
над водна површина, ќе треба да отпатуваат во некое монденско светско место каде што се достапни вакви уреди.
Тие со подлабок џеб целиот систем
можат да го имаат и дома за сума поголема од 10.000 евра. �
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СПОРТ
бидат и пресудни за победникот. Сла
бата физичка подготвеност повлекува
и умствен замор, а тоа значи и пад во
концентрацијата во текот на една долга
партија шах. Предност имаат индиви
дуалните спортови, а Лазе со помош
на родителите избрал планински ве
лосипедизам. Талентот за спорт што
го поседува овој млад човек испливува
на површина со тоа што тој е првак на
Република Македонија во планински
велосипедизам, секако во неговата
категорија. Член е на велосипедскиот
клуб Оксижен, кој редовно крстосува
по македонските планини.

Со планински велосипедизам се
занимавам само една година. Многу
е интересно и има одлично другарс
тво. Јас сум еден од помладите, но
тренерот Анета Антовска инсисти
раше да ме пријави на државното
првенство и минатата и оваа година.
По само еден месец активно трени
рање, минатата сезона бев трет во
категоријата за велосипедисти до 16
години, што е огромен успех бидејќи
имав само 13 години. Веќе по само
една година тренинг, на државното
првенство во планински велосипе
дизам во 2016 година убедливо го
освоив првото место, исто така про
тив натпреварувачи кои се постари
од мене и по неколку години. Тие се
и физички посилни и поподготве
ни и со повеќегодишно искуство и
тренинг. Сепак, не се предадов од
напред и докажав дека можам да
се носам и со постари од мене. Во
велосипедизмот влегов сосема слу
чајно, а веќе сум многу активен. Тоа,
секако, многу ми помага и во шахот
– задоволен е Лазе.
�

Л

азар Петровиќ е најмладиот држа
вен првак во шах во категорија на
играчи до 14 години. Тој во пери
одот од 17 до 28 август ќе учествува на
официјалното Европско првенство во
шах, кое ќе се одржи во Прага, Чешка.
Лазар на овој шампионат ќе се нат
преварува со своите врсници од цела
Европа и се надева дека достојно ќе ја
претстави нашата земја. Покрај Лазе,
на ова Европско првенство Македо
нија ќе има свои претставници преку
државните прваци во категориит е до
16 и до 18 години.
Летниот период младиот шахист го
користи за напорно да тренира и сери
озно да се подготвува за првенствата
што следуваат. Покрај првенството на
стариот континент во август, Лазе ќе
настапи и на Светското првенство кое
ќе се одржи во септември во Русија.

Неговиот почеток е многу интересен и
вредно е да се спомне дека неговите ро
дители се зачудени од неговата желба
уште од најмала возраст да игра шах. За
седмиот роденден тој добива подарок
сет од игри во кои има и шах. Татко му
му покажал како се редат фигурите и
му го пренел своето знаењ
 е, кое било
само почетничко.
Шахот го засакав веднаш откако ги
видов фигурите. Ми беа интересни
бидејќи се во две бои, па прашав што
е тоа. Татко ми ми ги нареди фигури
те на таблата и ме научи на основни
�
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те правила и движења. Сето друго
го науч
 ив сам од самиот почеток, а
подоцна играјќи и во клуб – ни вели
на самиот почеток Лазе.

Од својата десетта година тренира
и настапува за шаховската школа на
велемајсторот Влатко Богдановски и
на интернацион
 алниот мајстор Дејан
Стојановски. Оваа школа, која се наоѓа
во општина Карпош, е под директно
покровителство на шаховскиот клуб
„Алкалоид“, кој, пак, покрај оваа школа,
има школи што се наоѓаат на терито
ријата на цела Македонија и се грижи
за младите категории.

Играјќи дома со роднини и со при
јатели, моите родители разбраа за
школата на Богдановски и на Сто
јановски и ме однесоа таму за да се
обидам да се развијам во играч. Од
првиот момент двајцата наши истак
нати шахисти им предочија на моит е
родители дека имам талент за оваа
игра. По само една година тренира
ње во клубот бев избран во нивната
програма и решија да ми понудат да
останам кај нив и под целосно покро
вителство на „Алкалоид“ да продол
жам да се развивам и да напредувам
– додава младиот шахист.
�

Богдановски и Стојановски, поради го
лемите обврски што ги имаат децата
надвор од шаховската школа, одлучија
тренинзи да имаат само двапати не
делно, во понеделник и во петок, но со
www.republika.mk

зададени обврски и задачи во текот на
цела седмица. Покрај активните тре
нинзи за учење на теоријата на шахот
и анализите на минатите партии, Лазар
Петровиќ својот талент го усовршува
и со играње дома, односно со најпозна
тите шаховски програми на интернет,
читање странска стручна литература
и со играње шах со постарите шахисти
од неговата школа.

На тренинг одам двапати неделно.
Тоа се повеќечасовни тренинзи, кои
се многу интересни. Со тренерите
анализираме партии, играме шах,
учиме теорија, а во деновите меѓу
добиваме и задачи кои мора да ги
извршиме до следниот тренинг. Се
кое слободно време го користам да
играм и на интернет против сериоз
ни и реномирани играчи од целиот
свет – објаснува Лазе.
�

ШК „Алкалоид“ ги покрива учествата
на Лазе и на останатите млади шахисти
на голем број турнири во нашата земја
и во странство, како и присуството на
македонските шампион
 и на европски
те и на светските првенства за сите
категории. Талентот и знаењето што
ги поседува влеваат надеж во клубот
дека токму Лазе би можел да биде ид
ниот македонски репрезентативец на
првата табла.

Многу е рано да зборувам за тоа.
Не сакам сам за себе да кажам колку
сум квалитетен и добар. Тоа што го
имам научено досега е благодаре
ние на шаховската школа на Богда
новски и на Стојановски и, секако,
на ШК „Алкалоид“. Навистина сум
задоволен, ги имам сите услови, се
води сметка за мене во клубот. Не се
остава ништо на случајноста. Имам
свој тренер, комуницирам со него и
надвор од тренинзите и барам мисле
ња и анализи и во останатите денови
кога тренирам и играм сам дома. Си
те патувања се покриени од клубот.
За да се стане голем врвен светски
шахист, потребни се многу посвете
ност, труд и работа. Се надевам де
ка еден ден јас ќе бидам тој што ќе
биде предводник на македонската
репрезентација – задоволно зборува
младиот Петровиќ.
�

На државниот шампион
 ат за катего
рија до 14 години учествуваат најдо
брите шахисти од цела Македонија.
Секој клуб може да пријави и по повеќе
учесници, но одлучено е првенството
да добие на квалитет и да учествува
ат само најподготвените и најперспе
ктивни играчи. Лазе на домашното
првенство во јуни се натпреваруваше
против 10 играчи од цела Македонија
и убедливо го освои првото место.

Конкуренцијата е многу силна. Ка
ко растам, квалитетот на против
ниците се зголемува, а се намалува
бројот на активни играчи. Тоа значи
дека за некоја година ќе играм и про
тив сениори, и можеби нема да мо
жам веднаш да постигнувам врвни
резултати. Секако, огромна помош
во кариерата е и учеството на европ
ски и на светски првенства, и на тур
нири од рангот на „Карпош опен“.
Тоа е најголемиот турнир на овие
простори и на него играм против
сериозни играчи. Оваа година имав
можност да играм против велемај
сторот Адријана Николова од Буга
рија, интернационалните мајстори
Жупе Миран од Словенија и Алекса
дер Донченко од Германија. Тоа беше
огромно искуство за мене бидејќи
сите противници се со рејтинг пови
сок од 2.400 поени. На „Карпош опен“
го земав и првиот професионален
рејтинг кој сега изнесува повеќе од
1.700 поени. Освојувам повеќе од
три поени, што е одлично за мојата
возраст – продолжи Лазе.
�

Во последните години шахот доживува
експанзија во нашата земја. Сѐ повеќе
млади деца се обидуваат да тренираат
и да играат шах. Таков е случајот и со
Лазе, кој како расте сѐ повеќе созрева
и сѐ повеќе сака и попрофесионално да
се занимава со шах. Неговата желба е
на претстојното Европско првенство да
освои повеќе од 50-проценти поени од
одиграни партии. За него тоа би било
огромен успех.

Тренерите му препорачале да се за
нимава и со спорт што бара физичка
активност за да може да го издржи на
порот што е составен дел од играњето
шах. Исцрпувањето или намалената
физичка кондиција некогаш може да
www.republika.mk

Иако е државен првак во своите кате
гории и во двата спорта, за Лазе, сепак,
шахот останува прва љубов.

Иако имам успех и во шах и во ве
лосипедизам, никогаш нема да се
откажам од шахот бидејќи ми е пр
ва љубов и од многу мала возраст
ја засакав оваа игра. Сите спортски
успеси што ќе ги имам во иднина се
поврзани со шахот. Со планински
от велосипедизам ќе продолжам да
се занимавам бидејќи физички сум
многу активен, а посетувањето на
природата дополнително ме смирува
и ми помага за зголемување на кон
центрацијата пред шаховската таб
ла – дополни младиот шахист кој ќе ја
претставува Република Македонија
на Европското првенство во Чешка. �
�
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 12 август 30 г. пр. н. е.
Клеопатра VII, последен владетел
на Египет од Птоломејската династија, извршила самоубиство
по поразот на Марко Антониј од
страна на Октавијан.

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 сакаме да му се повтори. Македонија остана без осум храбри синови, животот на многу
семејства засекогаш остана расипан, срцето на секој од нас рането.

� 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 повторно се обединува.

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.

� 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 револуционерна организација, долгогодишен член на ЦК, задграничен
претставник на организацијата,
автор на Првиот устав на Внатрешната организација и автор
на „Стамболовштината во Македонија и нејзините претставници“, идеолог, книжевник, публицист, борец за национално,
културно и духовно издигање
намакедонскиот народ. Поборник за македонската самобитност. Борец за воспоставување
на самостојна независна држава Македонија, за изградување
на независна македонска црква
и образование и македонскиот
литературен јазик и правопис.

Малиот брат

Зошто жените не играат фудбал?
- Па кај се видело бе 11 жени да облечат нешто исто...
Само кај нас не е битно што нема плата,
битно има здравје.
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.

� 17 август 986 година
Во Ихтиманскиот Премин (Трајанова врата), византискиот цар Василиј Втори претрпува пораз во
борба со војската на цар Самуил,
кој продолжува со нови освојувања сè до 991 година.

Спиев како да даваат пари за тоа.

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

� 18 август 1943 година
На Славеј Планина, Дебарца,
формиран e првиот македонски партизански баталјон Мирче Ацев. Овој ден се слави како
Ден на Армијата на Република
Македонија (АРМ).
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– 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!
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КуJнски тефтер

Панакота со круши
СостоJки:
• 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
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Подготовка:
# 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 крем-павлаката. 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!

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