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ДА СЕ ДРУЖИМЕ ЗА Д    А НЕ СЕ ЗАБОРАВИМЕДА СЕ ДРУЖИМЕ ЗА Д  

Како резултат на долгогодишно сис-
тематско работење, "Здружението на 
сетинци, попадинци и крушоратци 

од Лерин во Македонија" - Скопје, секоја 
година организира традиционални кон-
церти под мотото "Песни и ора од Егејот". 
Ова Здружение воспоставува соработка и 
контакти со сродни невладини здруже-
нија и културни друштва од Република 
Грција. Овој чин на соработка успеавме 
да го издигнеме на ниво на единствена 
валидна презентација на богати маке дон-
ски фолклорни песни од Егејот. На кон-
цертите се интерпретираат народните ора 
и песни, носијата и инструментите преку 
соодветен уметнички израз и на сцена се 
претставува највредното од Егејот. Цел на 
овој концерт е да се дружиме и ние Ма-
кедонците да не се заборавиме. 

Покрај организирањето културни ма-
ни фестации, Здружението организира и 
посета на историските места во Република 
Македонија и во Република Грција.

Досега ова Здружение организирало 
три концерти. На првиот концерт, во 2005 
година, настапи Ф.Д. "Акритас Ахлада" од 
село Крушодари; на вториот, во 2006 го-
дина, настапи Ф.Д. "Емборе" од село Ем-
боре, Кајларско; и на третиот, во 2007 го-
дина, настапи К.Д. "Аристотелис" од село 
Кронцелево, Воденско, во придружба на 
музичката група "Македонски глас". На 
концертот во 2007 година, покрај гостите 
од Р Грција, учествуваа и светски позна-
тиот ансамбл "Танец", како и неколку наши 
естрадни уметници: Ристо Самарџиев, Гоце 
Арнаудов, Блага Петреска и Ребека Јан-
ковска, а со своите исклучителни води-
телски квалитети програмата ја водеа Сашо 
Голов и Ребека Јанковска.

Овој трет традиционален концерт го 
отвори министерот за транспорт и врски 
г. Миле Јанакиевски. Тој ги поздрави при-
сутните гости и, меѓу другото, истакна:
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идентитет. Тоа претставува еден од глав-
ните столбови во опстојувањето на маке-
донската нација и сувереноста на нашата 
држава. Денешната манифестација има по-
веќекратно значење. Таа ни овозможува 
повторно да се сретнеме, да евоцираме 
спомени, да размениме мислења и да ги 
зајакнеме културните врски, но и се вкуп-
ната соработка со нашите соседи. Почи-
тувани, географската положба на главна 
крстосница на Балканот, Република Маке-
донија историски ја означила како место 
на кое се вкрстуваат економски, транс-
портни и културни оски. Нашата земја, 
која има долга и богата историја, е патоказ 
кон повеќе култури и цивилизации. Затоа 
настаните, како оваа денешна средба, 
имаат цел да го одржат континуитетот во 
негувањето на нашата традиција и кул-
тура. Драги пријатели, верувам дека ора-
та, како и песните кои вечерва ќе бидат 
испеани ќе нè потсетат на аманетот, кој 
генерациите пред нас го оставиле, а тоа е 
да се негуваат традиционалните и ду хов-
ните вредности, да се зачува и да се пре-
несе културата на генерациите кои доа-
ѓаат. Денешниот концерт во организација 
на 'Здружението на сетинци, попадинци и 
крушоратци' е иницијатива токму во таа 
насока, поттик кон нашето духовно и кул-
турно растење, поттик во прогрес на сво-
јата држава и во зачувувањето на маке-
донската национална, јазична, културна и 
духовна особеност. Владата на РМ, како и 
досега, и во иднина ќе дава поддршка на 
ваквите манифестации и средби, за да ги 
преточи во традиција, која ќе говори за 
нас како народ со длабоки корени, но и за 
една култура и цивилизација, која е уни-
катна и препознатлива во светот. Токму 
затоа сакам да ја изразам својата под-
дршка за 'Здружението на сетинци, по па-
динци и крушоратци од Лерин во Маке-
донија', како и за останатите здруженија 
на Македонците по потекло од Егејскиот 
дел на Македонија. Ние се придржуваме 
кон секоја ваква иницијатива, која при-
донесува за градење на македонската 
свест и љубов во македонската култура и 
традиција. На крај, прогласувајќи го кон-
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"Ми претставува особена чест и за до-
волство што вечерва сум овде заедно со 
Вас на Третиот традиционален концерт на 
'Песни и ора од Егејот'. Ми претставува 
голема чест да Ви се обратам и да Ве поз-
дравам во мое име и во име на прет се-
дателот на Владата на Република Маке до-
нија, г. Никола Груевски, кој поради об-
врски во Владата, за жал, не е во можност 
да присуствува на овој концерт. Дозволете 
ми на почетокот да ја изразам својата 
импресионираност и огромна почит кон 
одржувањето на ваквите настани, но и кон 
Вашата истрајност во негувањето, разви-
вањето и афирмацијата на македонскиот 
национален, културен, јазичен и духовен 

СЕ ПРИДРЖУВАМЕ КОН СЕ ПРИДРЖУВАМЕ КОН 
СЕКОЈА ИНИЦИЈАТИВА СЕКОЈА ИНИЦИЈАТИВА 
КОЈА ПРИДОНЕСУВА КОЈА ПРИДОНЕСУВА 
ЗА ГРАДЕЊЕ НА ЗА ГРАДЕЊЕ НА 
МАКЕДОНСКАТА СВЕСТ И МАКЕДОНСКАТА СВЕСТ И 
ЉУБОВ ВО МАКЕДОНСКАТА ЉУБОВ ВО МАКЕДОНСКАТА 
КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА, КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА, 
МИЛЕ ЈАНАКИЕВСКИМИЛЕ ЈАНАКИЕВСКИ

"Здружението на сетинци, 
попадинци и крушоратци од 
Лерин во Македонија" - 
Скопје, секоја година 
организира традиционални 
концерти под мотото "Песни и 
ора од Егејот". Ова Здружение 
воспоставува соработка и 
контакти со сродни невладини 
здруженија и културни 
друштва од Република Грција. 
Овој чин на соработка е 
издигнат на ниво на 
единствена валидна 
презентација на богати 
македонски фолклорни песни 
од Егејот. 
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работката меѓу Здружението и КД "Арис-
тотелис", и организацијата за настапот.

Пред разделбата со гостите од Крон-
целево, заменикот-градоначалник на Во-
денскиот округ, г. Павле Клинџалис, прет-
седателот Диенисис Марку и кореографот 
Нико Кузи на КД "Аристотелис", изразија 
задоволство од соработката на "Здру же-
нието на сетинци, попадини и крушоратци 
од Лерин во Македонија" - Скопје со  Вла-
дата на РМ, министерствата за култура, за 
финансии, за транспорт и врски, опш ти-
ните Аеродром и Гази Баба, АМСМ Скопје, 
ансамблот "Танец", со Здружението "Фо-
рум за човекови права од Егејскиот дел на 
Македонија",  Здружението "Сонцето на 
Кутлеш", Здружението на граѓани "Гемак", 
Стопанска Банка - Скопје, "Бутел", "Модул-
пласт"- Скопје, "Техникарт" - Скопје, и 
други фирми, со чија помош се одржа 
традиционалниот концерот.

Особена благодарност гостите упатија 
и до членовите на "Здружението на се-
тинци, попадинци и крушораци од Лерин 
во Македонија" -  Скопје: Ташко Јованов, 
Георги Канзуров, Таљо Груевски, Донка 
Груевска, Сашо Голо, Ставре  Аврамовски, 
Ташко Лебанов, Ристо Менчев, Васил Шон-
дов, Наце Мишоков, Мите Мишоков, Ха-
рикла Кекева и др. за несебичната работа 
и за пријатните моменти при престојот во 
Р Македонија.

Заменик-градоначалник Павле Клин-
џалис ги покани Здружението и ансамблот 
"Танец" да го посетат Егејскиот дел на Ма-
кедонија, а воедно да одржат и концерт 
во Воден и во другите градови во Егеј-
скиот дел на Македонија.
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цертот за отворен, би сакал да Ви упатам 
желби за добро здравје, среќа и пријатни 
моменти во оваа вечер".

Прв пат оваа година имаше и гости од 
другите градови од Р Македонија: Тетово, 
Гостивар, Битола, Прилеп, Велес, Радовиш 
и др., кои го искажаа своето задоволство 
од концертот, при што истакнаа дека на-
редните години ќе овозможат помасовно 
организирано присуство.

Во преполнетата Универзална сала пу-
бликата со воодушевување и со солзи во 

очите ги следеше песните и ората во ин-
терпретација на КД "Аристотелис". Меѓу 
другото, ова културно друштво низ орото 
"Квасец" ги прикажа и свадбарските оби-
чаи и подготовката на невестата пред 
почнување на свадбата. Наредниот ден го 
разгледуваа Скопје и ги посетија исто рис-
ките споменици.

МТВ ги покани организаторите и гос-
тите на концертот да учествуваат во тв-
емисијата "Џубокс", која се емитува на са-
телитскиот канал, при што ги истакнаа со-


