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  МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ
ТРАДИЦИОНАЛЕН КОНЦЕ      РТ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО ТРАДИЦИОНАЛЕН КОНЦЕ  
НА СЕТИНЦИ И ПОПАДИН      ЦИ ОД ЛЕРИН ВО МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕНА СЕТИНЦИ И ПОПАДИН  

ДА НЕ СЕ ЗАБОРАВИ ВЕК  

Пишуваат: 
Ташко ЈОВАНОВ и
Ѓорѓи КАНЗУРОВ

Со свој репертоар на народни песни и ора од 
Егејскиот дел на Македонија минатата година 
се претставија играорците од фолклорното 
друш   тво "Емборе" од село Емборе, Кајларско, 
во прид ружба на оркестарот "Петре Ципари" 
од село Бао во, Менглеско.

"Република Македонија се наоѓа во срцето на 
Балканскиот Полуостров. Она што го имаме 
како традиција низ вековите е нешто што нè 
прави горди затоа што живееме во земја со 
богата и долга историја и земја која претставува 
рас крс ница на повеќе култури и цивилизации. 
Има нас тани, како што е овој, кои имаат цел да 
го одржат континуитетот на постоењето на ма-
кедонскиот народ и држава, во негувањето на 
нашата тра ди ција и култура".

Сојузот на здруженијата 
на Македонците од Егеј-
скиот дел на Маке до-

нија му ја довери честа на 
Здружението на Сетинци и 
Попадинци од Лерин во Ма-
кедонија - Скопје, да орга ни-
зира традиционални кон цер-
ти на народни песни и ора од 
Егејскиот дел на Македонија, 
разни културни манифес та-
ции, како и посета на исто-
риски места. Досега ова Здру-
жение организираше два кон-
церта, во 2005 и во 2006 го-
дина. На првиот концерт нас-
тапи фолклорното друштво 
"Акритас ахлада" од село 
Крушодари, Леринско.

Со свој репертоар на на-
родни песни и ора од Егеј-
скиот дел на Македонија лани 
се претставија играорците од 

НА ДУХОВНО И КУ  

Македонија се наоѓа во ср-
цето на Балканскиот Полу-
остров. Она што го има ме 
како традиција низ ве ко вите 
е нешто што нè прави горди 
затоа што живееме во земја 
со богата и долга ис торија и 
земја која прет ста вува рас-
крсница на повеќе култури и 

цивилизации. Има настани, 
како што е овој, кои имаат 
цел да го одржат кон тинуи-
тетот на постоењето на маке-
донскиот народ и држа ва, во 
негувањето на нашата тради-
ција и култура.

Особено бев инспирирана 
од основната дејност на Здру-
жението на Сетинци и По-
падинци од Лерин во Маке-
донија. Здружение за да не 
се заборавиме.

Токму затоа потребни ни 
се вакви манифестации кои 
постојано ќе нè потсетуваат 
кои сме, кои се нашите тра-
диции и обичаи и како треба 
да ги негуваме и да ги по-
читуваме. Само преку вакви 
иницијативи, здруженија, сред-

би, културни манифестации, 
посети на родните и на кул-
турно-историските места во 
земјата и надвор од неа, на-
шите луѓе можат да ево ци ра-
ат спомени, да разменат мис-
лења, да контактираат и да 
се дружат за да не се забо-
рават. Преку ората и песните 
од тој крај постојано ќе се 
потсетуваме на нашите луѓе, 
на локалната традиција, која 
е многу важен дел од ло кал-
ната историја. Само на тој 
начин, презентирајќи ги ло-
калните македонски ора и 
пес ни, чувајќи ги своите вред -
ности, особини и стил локал-
ното население се задолжува 
да ја одржи традицијата, пре-
несувајќи им ја на младите 
генерации кои ќе придонесат 
никогаш да не заборавиме 
на нив. Министерството за 
култура, како досега и во ид-
нина, ќе се труди овие ма-
нифестации и средби да ги 
преточи во традиција, која 
ќе говори за нас како за стар 
народ, од чија култура и ци-

фолклорното друштво "Ем-
боре" од село Емборе, Кај-
ларско, во придружба на ор-
кестарот "Петре Ципари" од 
село Баово, Менглеско.

да ве поздравам од мое име 
и од име на премиерот на 
Владата на РМ, г. Никола Гру-
евски. Република Македонија 
е земја со богата културна 
традиција и историја. Исто-
ријата и културата се фунда-
ментални аспекти на секој-
дневниот живот. Тие ни да-

"Почитувани дами и гос-
пода, уважени гости, ми прет-
ставува особена чест и за-
доволство што вечерва сум 
овде меѓу вас и што имам 
можност да ви се обратам и 

ваат чувство на идентитет и 
ни кажуваат кои сме, каде 
сме и каде одиме. Република 

На концертот, покрај гос-
тите од Грција, учествуваа и 
неколку наши естрадни умет-
ници: Софија Кочевска, Ристо 
Краповски, Марија Дикова, 
Ристо Самарџиев, Мичо Ле-
банов, Стевче Стојковски. Во-
дењето на програмата му 
беше доверена на Џина Па-
пас Џокси, препознатлив и по 
неговите водителски ква ли-
тети.

Вториот традиционален 
концерт го отвори др жав ни-
от секретар на Минис тер с-
твото за култура на РМ, г-ѓа 
Елизабета Канчевска, која ги 
поздрави гостите, од свое 
име и од име на премиерот 
на Владата на Република Ма-
кедонија, господинот Никола 
Груевски.

Таа, меѓу другото, истакна: 
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ТРАДИЦИОНАЛЕН КОНЦЕ      РТ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО  РТ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
НА СЕТИНЦИ И ПОПАДИН      ЦИ ОД ЛЕРИН ВО МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ЦИ ОД ЛЕРИН ВО МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

ОВНИОТ КОНТИНУИТЕТ 
ЛТУРНО РАСТЕЊЕ

ви лизација учеле другите. 
Затоа им даваме огромна 
поддршка на Здружението 
на Сетинци и Попадинци од 
Лерин во Македонија, како и 
на здруженијата на Маке дон-
ците по потекло од Егејскиот 
дел на Македонија и на се-
која ваква иницијатива, која 
придонесува за градењето 
на националната свест и љу-
бов кон традицијата, а со тоа 
и љубов кон македон ската 
култура. Прогресот на секоја 

личност, народ, држава и 
воопшто човештвото во но-
вата ера се мери со аршинот 
на нивното духовно, кул тур-
но и економско растење. Нема 
просперитет таму каде што 
има омраза, насилство и униш-
тување. Само преку един  ство 
ќе успееме да ги зачуваме 
традицијата и културата. 

Премиерот на Владата на 
РМ, Никола Груевски, и Ми-
нистерството за култура пос-
тојано ќе бидат со вас и ќе ви 
помагаат на начин достоен 
за претставување на една го-
лема држава, како што е на-
шата. 

Со искрена надеж мани-
фестацијава да прерасне во 
традиција, ви посакувам при-

јатни моменти оваа вечер и 
многу здравје, среќа и бла-
госостојба".

Поздравен говор имаше и 
претседателот на Здруже ние-
то на Сетинци и Попадинци 
од Лерин во Македонија - 
Скопје, господин Ташко Јо ва-
нов. Тој ја искористи при-
ликата на гостите од Р Грција 
да им подари бакарни суве-
нири со градот Скопје, за 
спомен и сеќавање на овој 
концерт, со надеж за долго-

годишна соработка. 
Публиката со воодушеву-

вање ги следеше песните и 
ората, а воедно и со солзи во 
очите, солзи за родниот крај, 
за вечниот незаборав. 

По завршувањето на кон-
цертот гостите се сместија во 
хотелот "Вип Турист", а на ред-
ниот ден тргнаа во обиколка 
на Скопје. При прошетката ја 
посетија црквата "Свети Спас", 
каде имаа можност да ги ви-
дат старата архитектура, уба-
вите фрески, длабоката рез-
ба изработена од Мијаците 
од Галичник, го видоа и спо-
меникот на големиот рево-
луционер Гоце Делчев, како 
и Историскиот музеј од Илин-
денското востание, каде се 

наоѓаат предметите кои ги 
користеле комитите, нивната 
облека, исто така, и картата 
на Македонија пред да биде 
поделена од страна на Ср-
бија, Бугарија и Грција. Низ 
Музејот гостите ги водеше 
археолог, чиј говор за ист о-
рискиот настан на Маке до-
нија го преведуваше од ма-
кедонски на грчки јазик, се-
кретарот Ѓорѓи Канзуров.

Потоа ги посетија Скоп-
ското кале, како и Камениот 

мост, гордоста на Скопје и 
езерото Матка. Исто така, 
членовите од Друштвото "Ем-
боре" ја посетија Опш тина 
Аеродром, се сретнаа со гра-
доначалникот Кирил То до-
ровски и со советниците. За-
доволни од приемот гостите 
изразија благодарност и на 
градоначалникот му понуди-
ја културна соработка меѓу 
општините Аеродром и Ко-
жани од Р Грција. Гостите од 
Емборе искажаа задоволство 
од соработката на Здруже-
нието на Сетинци и Попад ин-
ци од Лерин во Маке до нија, 
македонското Минис тер ство 
за култура, Општи ната Аеро-
дром, членовите од Здру же-
нието "Форум за човекови 
права од Егејскиот дел на 
Македонија", Алек сан дар Ге-

оргиевски и Ангеле Бал кан-
ски, РЕК Битола за обезбе-
дениот превоз, Пеце Гашта-
ров од Битола, како и до дру-
ги фирми, со чија по мош се 
овозможи одржу ва њето на 
традиционалниот кон церт. 

Особена благодарност упа-
тија до членовите на Сетинци 
и Попадинци од Лерин во 
Македонија, Скопје, Ташко Јо-
ванов, Ѓорѓи Канзуров, Сто-
јан Трпчевски, Ташко Лемба-
нов, Херикла Кекева, Ристо 
Менчев, Пеце Малов, Пеце 
Гаштаров, кои со својата не-
себична работа им овоз мо-
жија пријатни моменти во 
Република Македонија.

"ИСТОРИЈАТА И "ИСТОРИЈАТА И 
КУЛТУРАТА СЕ КУЛТУРАТА СЕ 
ФУНДАМЕНТАЛНИ ФУНДАМЕНТАЛНИ 
АСПЕКТИ НА АСПЕКТИ НА 
СЕКОЈДНЕВНИОТ СЕКОЈДНЕВНИОТ 
ЖИВОТ", ВЕЛИ ЖИВОТ", ВЕЛИ 
ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕВСКАЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕВСКА


