
37  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 508 / 26.03.2004

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

ДРАГИЦА ЛАПАЈКОСКА - БЕЛЧЕВСКА ОД ТОРОНТО, КАНАДА

Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

Навистина сум добила и други наг-
ради и признанија кои ми биле 
до делени во Канада, но голема 
гордост е кога човек од својата 
земја ќе добие некое признание.

Оваа година радиочасот "Глас од 
Македонија" го прославува својот 
јубилеен 35-ти роденден. 

Госпоѓа Драгица 
Лапај кос ка - Бел-
чев ска повеќе од 

трие сетина години е 
успешна бизнис-жена и 
но ви нар во далечната 
Канада. Вед наш по 
доаѓањето во То ронто, 

по само неколку месеци 
малку срамежливо и со страв 
за почнува да работи во радио-
часот "Македонски глас", но 
де нес таа веќе ги прославува 
35-те години успешна работа 
во Радиото. Нејзиниот глас 

кој говори за историјата на 
Ма кедонија, за градови и 
села, обичаи проследени со 
пес ни и ора, детски емисии, 
контактно отворени емисии 
со слушателите, емисии за 
раз ни хуманитарни донации, 
соопштенија, поздрави, вес-
ти, младински програми, 
интер вјуа... се слуша насекаде 
во Ка нада, не само од нашите 
сонародници - Македонци, 
туку и од Срби, Хрвати, па 
дури и Полјаци и Руси.

Освен со оваа дејност гос-
поѓа Лапајкоска - Белчевска 
се занимава и со туризмот 
во сопствената туристичка 
аген  ција "Вин травел" која 
претставува матица каде што 

�ГЛАС ОД МАКЕДОНИЈА� - НАЈСТАРО 
РАДИО ВО ЦЕЛОТО ИСЕЛЕНИШТВО
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се собираат многу Македонци 
на лав-муабет за нивната 
родна зем ја Македонија.

АНГАЖМАН

- "По моето завршување 
на средното образование во 
1973 година - вели госпоѓа Ла-
пајкоска - Белчевска - се анга-
жирав како новинар во ра-
диоемисијата за Македонија 
- ра диочас 'Македонски глас'. 
Вак вото емитување траеше сè 
до 1976 година, кога пора ди 
финансиски проблеми Ра дио-
то го презема д-р Драги Ден-
ковски (стамотолог) кој ми 
овозможи  одговорноста око-
лу уредувањето на емисиите 
да биде моја. Тогаш го пре-
име нував радиото во 'Глас од 
Македонија'. Со текот на годи-
ните се менуваше и бројот на 
часови на присуството на Ра-
диото во етерот, за денес тоа 
да се емитува шест пати во не-
делата заклучно со петок по 
половина час".

Програмската шема опфа-
ќа руб рики од историјата на 
Маке донија, репортажи за 
градови и села, обичаи прос-
ледени со песни и ора, детски 
емисии, кон тактно отворени 
емисии со слушателите, еми-
сии за разни хуманитарни 
до на ции, сооп штенија, позд-
рави, вести, младински прог-
рами, интервјуа итн. Однос-
но, сè што е потребно за да се 
задоволат вкусовите на сите 
генерации.

- "Поради финансиските 
теш      ко  тии - додава госпоѓа Ла-
пај  коска - Белчевска - не мо-
жам да ангажирам друг нови-
нар, но сепак понекогаш по ка-
ну вам некои од моите прија-
тели, сè со цел да се разбие 
мал  ку монотонијата кај 
слуша те  лите поради фактот 
што пос тојано го слушаат 
мојот глас. Во тој половина 
час настојувам да говорам 
за различни те ми почнувајќи 
од вести, инфор мации, по-
тоа имам специјална еми-
 сија нас ловена како 'Запо-

знај те ја вистинската исто-
рија на Македонија', потоа 
застапена е и детска еми-
сија, како и еду кативна - за 
здравјето, а секако има и 
реклами и можност слу шате-
лите да поздрават или пак 
да честитаат некому. Мо же-
би ќе бидам нескромна ако 
кажам дека редовно го слу-
ша ат некаде околу 60 - 70 
илја ди, но македонскиот ра-
диочас е слушан не само 
од Македонците, туку и од 
другите популации кои жи-
веат во Канада (Бугари, Срби, 
дури и Руси, Украинци и 
Полјаци). Покрај постарата 
гене рација, овој радиочас го 
слушаат и помладите дури 
и оние помалите на кои им 
давам можност да кажат и 
некоја песничка, но се раз-
бира на македонски јазик. 
Јас би сакала радиочасот да 
биде повеќе од половина 
час, меѓутоа тоа бара повеќе 
фи нансиски средства кои јас 
самата не можам да ги обез-
бедам".

СОЛИДАРНОСТ

Од друга страна, Маке дон-
 ците се покажаа големи пат-
риоти со тоа што кога на Ма-
ке донија й беше најтешко, 
одно с но за време на воениот 
кон  фликт во 2001 година, тие 
успеа ја да соберат финансиски 
сред  ства за помош на семјест-
вата на загинатите. Тие не ги 
забо равија ниту Македонците 
во Пустец и во Голо Брдо за кои 
исто така биле собрани одре-
ден износ пари. Иницијатор за 
си те тие акции беше госпоѓа Ла-
пај коска - Белчевска.

- "Навистина Радиото опс-
тоју ва од реклами и честитки, 
но сепак јас - објаснува Ла-
пајкоска - Белчевска - ќе им се 
забла годарам на Ма ке донците 
во Ка нада кои ми излегоа во 
прес рет кога орга низирав 
акција за со би рање средства 
за помош на Македонија. То-
гаш кога се слу  чи војната во 
Македонија, во Торонто се 
формира еден од бор каде што 
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моравме на некој начин да 
й помогнеме на Македонија. 
Сите бевме со  ли дарни. Во 
рок од една не дела на мојата 
програма се соб раа средства, 
меѓутоа беа до вол ни само 
за 36 семејства. Сè уште во 
душата имам еден ама нет да 
соберам средства за преос-
танатите семејства. Кога и да е, 
јас морам да им помогнам".

Госпоѓа Лапајкоска - Бел чев-
ска навистина е прем ногу анга-
жи рана како во Турис тич ката 
аген ција така и во Ра диото, но 
сепак понекогаш одвојува вре-
ме и да се види и да се дружи 
со Македонците кои живеат во 
Торонто.

- "Во Торонто функционираат 
го лем број секции и културни 

ма нифестации - вели Лапај-
кос ка - Белчевска - така што 
Ма кедон ците има каде да се 
дру жат и да си поприкажат. 
Исто така, и мла дите се дел 
од тоа дружење, но по веќе 
се присутни за Божиќ и за Ве-
лигден кога ги правиме си-
те македонски обичаи. Но, 
јас едно би рекла. Најтешко 
е кога чо век се наоѓа далеку 
од својата зем ја. Можеби ќе 
навредам не кого сега, но 
верувајте вие ов де ја имате, ја 
чувствувате. Обич но се вели - 
далеку од очи, да леку од срце. 
Не, за мене не е така. За нас 
е многу потешко. Ние таму 
се бориме не само за пар че 
леб, туку ние се трудиме да го 
достигнеме она ниво со дру ги-
те етнички групи таму, затоа 
што ако некој заслужил да се 
афир мира, тоа е Македонија и 
маке донскиот народ".

Освен со оваа дејност, гос-
по ѓа Лапајкоска - Белчевска се 
занимава и со туризмот во соп-
ст вената туристичка аген ција 
"Вин травел". Кога ста нува збор 
за Агенцијата, таа нагласува 
де ка има желба во соработка 
со ту ристички аген ции од 
Канада и САД да го поттикне 
зимскиот и летниот ин-каминг 
туризам кај нас и во светот и 
да му ги покаже при  родните 
убавини на нашата зем ја. 
Бидејќи Агенцијата е смес-
тена на една од поглавните 
улици во Торонто, многу често 
наликува на Клуб или Матица 
на иселениците, затоа што тука 
често навраќаат Македонците 
за да слушнат нешто ново од 
род  ниот крај.

Нејзините успеси се потвр-
дени и со многубројни наг ра-
ди и признанија меѓу кои и 
приз нанието "Canadian ethnic 
journalist writers club" во 1998 
година за цела Канада, пла кета 
од Матицата на иселениците 
на РМ. Признание за 
долгогодишната работа доби-
вала и од разни македонски 
друштва од Онтарио, но и од 
Друштвото на новинари на 
РМ. А оваа година госпоѓа Ла-
пај коска - Белчевска е една 
од десетте жени менаџерки, 
прог ласена на манифестација 
која ја организира Агенцијата 
"Марили".


