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Премиерот Владо Бучковски и 
поглаварот на МПЦ г.г. Стефан го 
оценуваат како позитивен ставот 
на вселенскиот патријарх Вар то ло-
меј за продолжување на дија ло-
гот меѓу МПЦ и СПЦ. 

За случајот Вранишковски, кој 
во своето писмо Вартоломеј го на-
рекува митрополит и бара од Буч-
ковски, како знак на добра волја 
да го ослободи од затвор, пре ми-
ерот му одговори дека се работи 
за одлука на судот, кој е независен 

од извршната власт. 
Според Синодот, дипломатското барање за осло бо-

ду вање на Вранишковски не е условот за Вселенската 
пат ријаршија да посредува во спорот меѓу СПЦ и МПЦ. 
Си нодот смета дека кој и да се обиде да го брани Вра-
ниш ковски, презема голем морален ризик, со оглед на 
тоа што,  освен што е осуден за досегашните дела, про-
тив не го се води и судска постапка за финансиска зло-
употреба во 3 епархии на МПЦ.

Германскиот советник за економско-финансиски пра -
шања Теодор Вајгел, имаше средба со премиерот Владо 
Бучковски, при што главна тема на разговор било ис-
полнувањето на условите за добивање статус земја- 
кан дидат за членство во ЕУ.

Бучковски и Вајгел разговарале и за списокот на 
прио  ритети за инфраструктурни проекти, особено во 
делот на енергетиката.

Вајгел бара консензус од сите поголеми политички 
партии за настап на Македонија пред Европската уни ја.

На средбата со премиерот е договорено повторно да 
се сретнат во октомври во Брисел, заедно со претсе-
дателот на Европската комисија.

СОВЕТНИКОТ ВАЈГЕЛ ВО ПОСЕТА 
НА ДРЖАВАВА

Министерството за внатрешни работи ги повлече по-
терниците против Агим Красниќи и неговите соработници, 
по налог на истражен судија, пред кого дале изјави, пот-
врди Горан Павловски, шеф на Кабинетот на министерот 
за внатрешни работи.

Неофицијално, на Красниќи му било ве тено слободно 
да за мине на Косово, 
а на неговите тројца 
сора ботници дека не-
ма да бидат осудени. Се 
прет   по ста вува и дека 
Крас ниќи веќе ја на-
пуш тил др жавава. Це-
лата опе ра ција за по-
стиг нување политички 
договор ја водел за-
меник-мини стерот за 
внатрешни работи, Фатмир Дехари.

Судската постапка против Красниќи и неговите со ра-
ботници се води во  Ос новниот суд Скопје 1 Скопје, а по-
ли цијата го бараше за кри вични дела противправно ли-
шување од слобода, за нелегално поседување оружје, за 
тешки кражби, за пре дизвикување општа опасност и за 
разбојништво.

Владата демантираше дека СДСМ и ДУИ договориле 
амнестија за Агим Красниќи.

Претседателот на РМ, Бранко Црвенковски, смета дека 
во случај овие информации да се покажат како точни, тоа 
би значело целосно негирање на правниот поредок и 
кршење на Уставот и законите на државава, при што ин-
систира на итно расчистување на состојбата.

ПОВЛЕЧЕНА ПОТЕРНИЦАТА ЗА 
КРАСНИЌИ

ВРАЌАЊЕ НА МАНАСТИРОТ "СВ. 
ПРОХОР ПЧИЊСКИ"?!

МПЦ ќе бара враќање на манастирот "Свети Прохор 
Пчињски" во рамките на територијата на Република Ма-
кедонија. Портпаролот на Светиот Синод на Маке дон-
ската православна црква, господинот Тимотеј, најави по-
кренување правна постапка пред меѓународните инсти-
туции за враќање на манастирот.

"САС, исто така, раз-
мис лува да покрене 
постапка на меѓу наро-
ден план за вра   ќање на 
манастирот 'Све    ти Про-
хор Пчињски' на РМ, 
онака како што ис то-
риски й припаѓа", истак-
на порт паролот на 
МПЦ, господин Ти мо теј.

Според македон ската Влада, ваквата идеја на МПЦ не 
е добра.

Вратите на манас тир скиот комплекс "Прохор Пчињ-
ски" годинава за Илин ден беа затворени за македонската 
државна делегација. 

На Пелинце се изгради скап алтернативен комплекс, 
но никој не го посети. Минатата година претседателот 
Црвенковски на "Прохор Пчињски" беше пречекан од по-
ранешниот владика Јован Вранишковски.

БУЧКОВСКИ СЕ СРЕТНА СО 
ПОГЛАВАРОТ НА МПЦ

 Г.Г. СТЕФАН
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МАКЕДОНСКИОТ ТУРИЗАМ НА 

CNN И НА EUROSPORT

Изложбата нас ло-
вена како "Свет ли на-
та" од ликовниот умет-
ник Сократ Лафаза-
нов ски, која беше пре-
зентирана во Скопје, 
својот пат го про дол-
жи во Охрид и во 
При леп. Поради го-
ле миот интерес кој 
го предизвика оваа 
изложба, Нацио нал-
на та установа цен-
тар за култура "Мар-

ко Цепенков" во Прилеп му додели Благодарница. На 
неа е забележано дека близу 3.000 прилепчани ја посе-
тиле поставката на која й се восхитувале.

На изложбата се поместени 32 масла на платно од 
различни временски периоди, меѓутоа во секое дело 
доминира неговата поврзаност со музиката и балетската 
уметност. Главниот акцент е ставен на неговото 35-го-
диш но современо филозофско истражување на свет ли-
ната, за која се поврзува низ мистичниот момент на не-
говото раѓање, а сè тоа ќе го обележи неговото сев купно 
творештво.

БЛАГОДАРНИЦА ЗА УМЕТНИКОТ 
ЛАФАЗАНОВСКИ

  
Со доде лување-

то плакети за нај ус-
пешни те учесници 
во голем и во мал 
фудбал, во од бојка 
и во пливање, во 
При леп се затворија 
Тре тите сема кедон-
ски Дио нови спорт-
ски игри на Ма ке-
донците по род од Бугарија, Албанија и од Турција. Околу 
300 учесници, со прегратки и со солзи, се разделија меѓу 
себе.

Организатор на игрите беше Граѓанската иницијатива 
за духовно, културно и за економско обединување на ма-
кедонскиот народ. Нејзиниот претставник, Илија Ди мос-
ки, е задоволен и смета дека успеале да ги доближат Ма-
кедонците и да им помогнат да го одржат коренот со 
матичната земја. Од непознати причини не беа присутни 
претставници на нашите од Грција, иако го најавија учес-
твото, а во последен момент своето доаѓање го откажаа 
и Македонците од Хрватска и од СиЦГ.

Семакедонските Дионови спортски игри се орга ни-
зираа по примерот на културно-спортската манифес та-
ција на кралот Дион од древна Македонија.

ЗАВРШИЈА ДИОНОВИТЕ ИГРИ 
ВО ПРИЛЕП

СТАРТУВА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
ДЕВЕТОЛЕТКА

Од 1 септември годинава стартува задолжителната де-
ветолетка. Тоа значи дека сите деца со наполнети 6 го-
дини ќе мораат да тргнат во нулта групата. Од училиштата 
велат дека групите за запишување сè уште се отворени, 
бидејќи некои родители и не знаат за стартот на де ве то-
летката. 

Родителите сè уш те се со по-
делено мис лење за но виот на-
чин на шко лу вање на нив ните 
деца.

Деветолетката стар ту ва ше за-
едно со де цен тра ли зацијата. Со 
реформите во обра зовниот сис-
тем Ми нис терството не успеа да ги подготви сите учи-
лишта за уште една генерација ученици. Дел од учи-
лиштата се нај доа затекнати, па за училници го иско-
ристија днев ниот и забавишен простор. 

По завршувањето на летниот распуст за наставниците, 
почнаа активностите во училиштата. Со децентра ли за ци-
јата, средствата треба да доаѓаат од локалната са мо уп-
рава. Првите луѓе на училиштата велат дека не се на-
деваат мно гу на слабиот буџет на општините, така што ќе 
бараат до нации.

Приходот од туризмот во Охрид в година ќе биде 
двојно или тројно поголем од годинашниот, најави пре-
миерот Владо Бучковски на неодамнешното отворање 
на регионалната канцеларија на Стопанска комора на 
Ма кедонија во овој град. Меѓу другото, премиерот вети 
дека Владата ќе помогне Охрид, како главна туристичка 
дестинација во Македонија, на почетокот од следната 
година да биде на 
нај    гледаните са те лит   -
ски ТВ-канали во све-
тот, CNN и Eurosport.

Управниот одбор 
на регионалната ко-
мора во Охрид и Хо-
телската асоцијација 
на Македонија, за ед-
но со локалната са-
моуправа и со Владата, на првата седница усвоија пред-
лог-мерки за подготовка на наредната туристичка сезо-
на. Хотелиерите и градот Охрид бараат во 2006 година 
почетокот на школската година да се помести на 15 сеп-
тември, а испитните сесии на факултетите да завршат до 
15 јуни. Целта на овие мерки е да се продолжи турис-
тичката сезона во земјава. 


