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Во врска со неодамнешната промоција на државните 
ордени и медали на Република Македонија, што се случи 
во републичкото Собрание под покровителство на Ка би-
нетот на претседателот Бранко Црвенковски, креаторите 
на првиот македонски орден упатија остра реакција. 

Станува збор за Гоце Дуртаноски (дизајн) и Џон То до-
ров  ски (компјутерска обработка), кои како овластени ли-
ца на The Oak Tree Design Studio од Холандија, го изра бо-
тија првиот македонски орден Solem Imperii Macedoniae 
(Сонце на Македонската империја) за потребите на Свет-
скиот македонски конгрес.

Првиот македонски орден Solem Imperii Macedoniae, 
Светскиот македонски конгрес свечено го инаугурира во 
Париз, во јануари 2004 година, кога му беше доделен на 
големиот пријател на Македонија и на македонскиот на-
род, експертот по уставно право Роберт Бадентер, исто-
времено прогласен и со титулата "македонски сенатор".

"Кабинетот на претседателот Бранко Црвенковски уш-
те еднаш, овој пат преку државните одликувања, нај ве ро-
јатно посакал да ја наметне кованицата "100 години Илин-
ден - 100 години македонска државност" и спомените од 
социјалистичката револуција. На несреќно избраниот ди-
зајн на првите македонски ордени и медали, за жал, до-
минира користењето на класјето жито, кое беше главно 
обележје на државните симболи на сите поранешни со-
вет ски републики и во поранешната југословенска феде-
рација", коментираат Дуртаноски и Тодоровски.

Преку изјавата на надворешниот соработник на Ка би-
нетот на претседателот Роберт Митевски дека петте ор де-
ни и двата медали се направени според европските кул-
турни традиции(?!), Светскиот македонски конгрес зак лу-
чува дека тие ги задоволуваат само нормите на Народна 
Република Кина и на Република Куба, па со право Ми тев-
ски можеме да го наречеме "експерт по социјалистичка 
фелеристика".

"По сè изгледа, Светскиот македонски конгрес требаше 
да промовира ордени и медали за и власта да стави крај 
на ова досега незатворено прашање, битно обележје на 
државноста. Светскиот македонски конгрес изразува жа-
лење што кабинетот на претседателот на државата Бран ко 
Црвенковски го дезавуирал богатото културно и ис то-
риско наследство на македонскиот народ и на Маке до-
нија, кое можеше да биде аплицирано на првите маке-
донски државни ордени и медали", коментираат од СМК.

ДЕЗАВУИРАНО 
МАКЕДОНСКОТО 
КУЛТУРНО И 
ИСТОРИСКО 
НАСЛЕДСТВО НА 
ПРВИТЕ 
МАКЕДОНСКИ 
ДРЖАВНИ 
СИМБОЛИ

По долгогодишна ло гис-
тичка потпора на маке дон-
ското друштво "Маке до ни-
ја" од Echallens во сос  тав на 
Заедницата на ма кедон ски-
те друштва пос тигна сог-
ласност со ко муната (опш-
тина) Echall ens да се нап-
рави збра ти му вање со Опш-
тина Ново Село од Република Македонија. Првата не-
дела од мај, за празникот Св.Спас католички, комуната 
Echallens ќе изврши официјална посета на Општина 
Ново Село, со цел здружување, кое натаму може да 
прерасне во збратимување.

Во посетата е вклучен севкупниот извршен совет на 
Echallens, кој е составен од девет члена, со нив ќе па-
тува и претседателот на Македонското добротворно 
друштво "МАКЕДОНИЈА" од Echallens.

ECHALLENS ЌЕ СЕ ЗБРАТИМИ СО 
ОПШТИНА НОВО СЕЛО

INFO
INFO

По повод 600 години од раѓањето на Георгија Кастриот 
и Велигденските празници, Македонската заедница во 
Холандија повторно ја издаде поштенската маркичка со 
номинална вредност од 39 евроценти, со фреска на ли-
кот на Георгија Кастриот, Македонец од мијачко по текло. 

Во соопштението на претседателот на Македонската 
заедница во Холандија г. Џон Тодоровски се истакнува 
"значењето на оваа важна личност од македонската ис-
торија за кого Македонија како држава има морална и 
национална обврска да го заштити од присвојување од 
било кого". Соопштението на Македонската заедница во 
Холандија натаму ги цитира документите од таткото на 
Георгија, Иван Кастриот, кој оставил повеќе пишани све-
доштва во кои јасно се гледа македонскиот, мијачкиот ка-
рактер на лозата Кастриот. 

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА ВО 
ХОЛАНДИЈА


