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Македонскиот уметник Сергеј Андреевски е на листата на десетте светски познати имиња, кои 

заедно со еминентни имиња од САД ќе творат на меѓународната уметничка колонија "Си Фролик". 
Идејата на основачите на колонијата е дека раскошниот и историски вреден ком плекс "Си Фролик" 
може да прерасне во центар на културните збиднувања на Флорида преку целата година, доколку се 
најде вистински мецена за да го откупи од сегашниот сопственик. 

АНДРЕЕВСКИ ЗАЕДНО СО ПОЗНАТИТЕ

МАКЕДОНСКО-УНГАРСКИ ВИЗЕН КОМПРОМИС?
Според унгарскиот министер за надворешни работи Ференц Шомоѓи, Унгарија очекува 

Македонија да го олесни дискриминаторскиот режим кон унгарските граѓани, а за возврат е 
подготвена да го либерализира визниот режим за македонските државјани, зашто за зајак-
нување на билатералната соработка треба да се создадат услови полесно да се патува во 
двете земји. На средбата, македонската министерка за надворешни работи Илинка Митрева, 
пак, кажа дека го замолила министерот Шомоѓи да се заложи македонските граѓани да до-
биваат бесплатни унгарски визи на подолг рок.

Етичко-правната комисија при Лекарската комора заклучила дека кодексот за етика на 
лекарите е нарушен во случајот со пациентот Јордан Балабанов, кому му биле вградени 
стентови на Клиниката за кардиологија. Освен за д-р Сашко Кедев, се расправало и за д-р 
Борче Петровски, в.д директор на Клиничкиот центар Скопје, за тоа дали тој постапил 
етички кога не дозволил вградување од поскапите стентови на пациентот од Штип.

НАРУШЕНА ЕТИКАТА НА ЛЕКАРИТЕ

Како што соопшти министерката за правда, Мери Младеновска - Ѓеорѓиевска, Владата 
ќе издвои 12 милиони денари, по 6 милиони денари за секој од двајцата обвинети од Хаш-
киот трибунал и за потребите на нивните семејства. Одлуката се однесува само за 2005 го-
дина, а парите ќе им се исплатуваат на сопругите на обвинетите Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, а тие потоа ќе ги распоредуваат според потребите на бранителите и за свои-
те трошоци. 

ВЛАДАТА ОДОБРИ 12 МИЛИОНИ ДЕНАРИ

Филмот "Балканкан" на Дарко Митревски е во официјална конкуренција на Мос ков-
скиот филмски фестивал. Станува збор за прв интернационален настап на филмот кој го 
видоа 90.000 гледачи во Македонија. Овој филм ќе има и италијанска премиера во салите 
во Рим, Милано, Неапол, Џенова и Трст.

 "БАЛКАНКАН" ВО МОСКВА

  
Рестартирањето на скопска "Топилница" може да предизвика загадување, предупредуваат 

екологистите. Тие велат дека "Топилницата" не смее да почне да работи без претходно напра-
вена еколошка студија. 

Екологистите го обвинија и Министерството за животна средина дека било не заинте ре си-
рано, бидејќи новиот сопственик не се обврзал за исполнување на еколошките стан дарди.

"Министерството за животна средина и просторно планирање се држи инфериорно во 
оваа работа и затоа невладините организации се тие кои ја алармираат јавноста, бидејќи прак-
  тично Министерството за животна средина и просторно планирање треба да се наметне во Владата", изјави Јосиф Таневски, 
универзитетски професор.

МОЖНО ЗАГАДУВАЊЕ ОД "ТОПИЛНИЦА"


