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Здружението "Кочо Рацин" е формирано на 
13 декември 2003 годи на во Бел-
град, по точно во Општина Нов 
Белград и тоа е прво македон с -
ко Здру жение на тери торија на 
град Белград.

ПО ПЕСНИТЕ И ИГРИТ  
ПРВА МАКЕДОНСКА ВЕЧЕР НА ЗДРУЖЕНИЕТО "КОЧО РАЦИН"

По повод формирањето 
на Македонското здру-
жение "Кочо Рацин" во 

Белград и годишнината од 
осно вањето на Заедницата на 
Ма кедонците во Србија и Цр-
на Гора, во Белград, се одржа 
прва Македонска вечер. На 
неа присуствуваа претстав ни-
ци на Македонците од Ре пуб-
лика Македонија - Светскиот 
македонски конгрес, Сојузот 
на Македонците со исламска 
религија, потоа претставници 
на Македонците од Р. Алба-
нија, Република Бугарија, Го-
ра, но и значајни личности од 
опш тествено-политичкиот 
живот во Србија и Црна Гора. 
На Македонската вечер, која 
се одржа на 12 јуни, присуст-
вуваше и амбасадорот на Ре-
публика Македонија во Срби-
ја и Црна Гора, Виктор Димов-
ски.

- "Се собравме вечерва за 
првпат да го прославиме фор-
мирањето на Македонското 
здру жение 'Кочо Рацин', заед-
нички да се дружиме, со пес-
ни и игри да се вратиме на на-
шите корени. Песната и игра-
та се она нешто по кое нè пре-
поз наваат нас Македонците. 
Тоа е нашиот идентитет и кул-
ту рата на живеење", изјави 
прет седателката на Здруже ни-
ето "Кочо Рацин", Лидија Дем-
ни ева.

- "Македонското здруже-
ние 'Кочо Рацин' напра ви кру-
п ни чекори. Оваа вечер е пот-
врда на нивниот ангажман, 
нив ната енергија и волја и во 
на редниот период да про-
должат со вакви активности. 

Се како, земјата во којашто жи-
веете Србија и Црна Гора, 
овозможува многу можности 
за активности на планот на 
заш титата на малцинските и 
чо вечките права. Една од тие 
активности е формирањето 
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на Национален совет на на-
цио налните малцинства. Се 
на девам дека многу скоро ќе 
имаме можност на една ваква 
ма нифестација да присуст ву-
ваме и на формирањето на Со-
ветот на македонското нацио-

нално малцинство, со што и 
Македонците коишто живеат 
во оваа земја ќе можат да се 
вклучат во Советот во кој чле-
нуваат 11 малцинства кои ве-
ќ е ги имаат формирано сво и-
те на ционални совети. Се на-

де вам дека и во преостанатите 
земји каде што постојат Маке-
донци ќе се создадат услови 
за легагални можности за вак-
ви активности и за нивно рам-
ноправно вклучување во сите 
текови на општествениот жи-
вот", истакна амбасадорот на 
Ре  публика Македонија во Ср-
би ја и Црна Гора, Виктор Ди-
мов ски.

ФОРМИРАЊЕ

Здружението "Кочо Рацин" 
е формирано на 13 декември 
2003 година во Белград, по-
точно во Општина Нов Бел-
град и тоа е прво македонско  
Здружение на територија на 
град Белград. Моментално 
во него членуваат 250 ре-
довни членови, но тоа има и 
околу четириесеттина прид-
ружни членови. Активноста 
на Здру же нието е пред сè  
зачу ву ва ње на културата и 
јазикот, оби чаите на маке-
донскиот на род кој живее на 
територија на Ср бија и Црна 
Гора. Ова Здру жение функ-
цио нира на тери торијата на 
градот Белград, ме ѓутоа, тоа, 
како што нагла сува неговата 
претседателка, Дем ни ева, мо-
же да се про шири на це лата 
територија на Србија и Црна 
Гора. 

- "Територијата на град Бел-
град има 16 општини, всуш-
ност ова Здружение покрива 
16 општини во кои живеат Ма-
кедонци. На 5 јуни, 2004 го-
дина, Здружението донесе 
одлу ка да се приклучи во 
Заед ницата на Македонците 
во Србија и Црна Гора. Шест 
ме сеци не бевме приклучени 
во Заедницата, бевме самос-
тојни. Но, мислам дека прик-
лучувањето ќе ни донесе при-
донес во понатамошната ра-
бота на Здружението. Целата 

кому никација во рамките на 
Здружението се одвива на ма-
кедонски јазик. Сите покани 
за нашите состаноци се испра-
ќаат на македонски јазик", по-
тен цира Демниева.

СОРАБОТКА

Здружението "Кочо Рацин" 
ќе настојува контактите со ма-
кедонската Влада да бидат по-
чести. 

"Не ни е којзнае што по ну-
дено од македонската Вла да. 
Шест месеци е веројатно кра-
ток период од нашето пос тое-
ње, претпоставувам дека не-
ма да недостасува помош од 
Македонија. Засега најголема 
помош имаме од Светскиот 
македонски конгрес", вели 
прет  седателката на Здруже-
ние то "Кочо Рацин", Лидија Де-
мниева.

Во Статутот на оваа Здру-
жение, освен дефинираната 
со работка со матичната земја 
Македонија, предвидена е и 
соработка со македонски 
здру  женија од другите држа-
ви од целиот свет.

- "Каде и да сме - објаснува 
Демниева - ние ќе комуни ци-
раме. Се надевам дека таа со-
работка ќе се развие што по-
веќе. Мислам дека тоа е еди-
нст вена опција на маке дон-
ската нација, да се поврземе 
со целиот свет".

Инаку, првата Македонска 
вечер на Здружение "Кочо 
Рацин", беше збогатена со кул-
турно-уметничка прог ра ма 
на која како гости од Ма ке-
донија учествуваа: Зуица Ла-
зова и оркестарот "Ројал", ка-
ко и Ансамблот на народни 
инструменти и песни "Стефче 
Стој ковски". Гости на Маке дон-
ската вечер беа: Маја Оџак-
лиевска, Тијана Дапчевиќ и 
Уснија Реџепова. 
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ЦРКОВНА ОПШТИНА "СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО ДОРТМУНД

Македонската пра  вос  -
лав на црковна оп  ш-
тина "Све ти Ки рил и 

Методиј" во Дорт мунд е една 
од три нае сетте црковни оп-
штини кои функционираат во 
Гер манија. Формирана е пред 
14 години, кон ти нуи ра но спро-
ведува голем број активности, 
а на она на што нај многу е гор-
да тоа е маке донската право-
славна црква која е исто така 
посветена на двајцата маке-
дон ски прос ветители. Покрај 
вооби чае ните литургии кои се 
одр жу ваат секоја недела, Ма-
ке  дон ците во Дортмунд учат и 
ве ро наука, а постојано се кон-

сул тираат и за многу други 
идеи и активности.

Еден од првите претсе да те-
ли на црковната опш ти на, а и 
се гашен, е господинот Раде 
Сто  јанов кој веќе долги го дини 
жи вее и работи во Дортмунд.

УПОРНОСТ

- "Откако ја формиравме цр-
ковната општина пред 14 го-
дини - вели претседателот Сто-
јанов - јас бев првиот прет се-
дател. Потоа следеа уште не кол-
ку за сега повтор но да ме избе-
рат мене. Во те кот на тие 14 го-

дини се обидувавме, бев ме 
упор ни и со помош на свеш-
тениците од Македонија успе-
ав ме да дој деме до наша ма-
кедонска православна црква 
која, се како, ја посветивме на 
двај цата просветители Кирил и 
Методиј, за нашите Маке дон-
ци, за сите православни луѓе 
кои живеат во Германија. Се-
како дека за овој успех, однос-
но за формирањето на Црков-
ната општина како и откупу ва-
њето на црковниот објект не ќе 
можевме денес да збору ва ме, 
ако меѓу нас не пос тоеше 
дружење и меѓу себно разби ра-
ње. Мно гупати се соста нува-

вме, раз говаравме и секогаш 
вни ма телно секој предлог или 
пак идеја ја сослушувавме, раз-
гле дувавме и доколку имаше 
мож ност секогаш ја реали зи-
равме. Така заедно ја пос тиг-
навме желбата - да имаме сво ја 
македонска црква. Реал но, бе-
ше тешко да се дојде до еден 
ваков објект затоа што беа пот-
ребни големи финан сии кои 
ние ги не мав ме. Цр ковната 
опш  тина има ше одре дени фи-
нан сии кои не беа доволни, па 
така реши в ме за почеток неко-
лкумина да даде ме свои при-
ватни па ри само да успееме да 
ја купиме црк вата која чинеше 
200.000 евра".

За среќа од страна на гер-
манските власти Маке донците 
во Дортмунд немале никакви 
пре чки во купува њето и ре-
гистрирањето на црк вата. Об-
јек тот прво бил побаран од 
Тур ци, но нашите сонародници 
имале среќа да ја земат затоа 
што се Ма ке донци од пра вос-
лавна вера.

- "Секако како благо дар но-
ст до нив ги поканивме на 
прва та свеченост која ја орга-
ни зиравме по повод осве ту-
вањето на македон с ката црква 
'Свети Кирил и Методиј' - до да-
ва претсе да телот Стоја нов. 
Германците не само сега, туку 
уште одам на многу добро нè 
при фатија и секогаш кога од-
бележуваме одреден празник 
тие ни се наши гости. Особено 
кога имаме Литургија тие са ми-
те имаат желба да бидат при-
сутни и со голем интерес ги 
следат нашите обичаи. Токму 
за Божиќ еден од нив, наш 
голем пријател ме праша 'Зош-
то вие Божиќ го славите по на-
шиот'. На тоа прашање му по-
јас нив дека нашата вера оста-
нала по стариот ка лендар". 

Германците секогаш при-
суствуваат и на македонските 
про слави особено кога гос-
тува некое културно-умет нич-
ко друштво. Се инте ре сираат 
за нашиот фолклор, осо бено 
прашуваат за носи ите, како и 
со каков мате ријал се работе-
ни. Фасци ни рани се од самото 
тоа што тие се изработени (и 
шиени и везени) рачно. Велат 
"има ме и ние фолклор и фолк-
лор ни групи, но вашиот е во-


