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"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" ВО ПОСЕТА НА ГЕРМА    

MISIJA ME\U NA[ITE VO EVROPA        

Осврнувајќи се на процесот на македонското обе-
динување господинот Букер ги поздрави и ак-
тивностите на нашиот неделник и неговиот ос-
новач господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, 
кој по повод презентацијата и приемот на "Ма-
кедонско сонце" специјално допатува од САД.

МАКЕДОНСКИОТ 
СИНДРОМ СЕ ПОБЕДУВА 

СО ОБЕДИНУВАЊЕ
За 11-годишната работа на македонскиот светски 

неделник "Македонско сонце" пред при сут ни-
те се обрати и Елизабета Андоновска, дирек-
торка на неделникот, која хронолошки ги при-
кажа најважните моменти од првиот број на 
неделникот до денес.

ОПШТИНСКАТА ЗГРАДА НА ХИРТ КАДЕ ШТО ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ОПШТИНСКАТА ЗГРАДА НА ХИРТ КАДЕ ШТО ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА 
"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" ОСТВАРИ ПРИЕМ КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" ОСТВАРИ ПРИЕМ КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, 
ГОСПОДИНОТ WALTER BOECKERГОСПОДИНОТ WALTER BOECKER



15 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 570 / 3.6.2005

   НИЈА И НА КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

Македонскиот светски 
не делник "Маке дон-
ско сонце" предво ден 

од директорката Ели за бета 
Андоновска, ос но вачот Ѓор-
ѓија-Џорџ Атанасо ски, ка ко и 
од Гоце Дур тано ски, до пис-
ник на неделникот од Ев ропа, 
минатата недела имаа не кол-
кудневен престој во Гер  ма ни-
ја и во Кралството Холандија, 
проследен со бр ојни актив-
ности.

На 28 мај 2005 година тие 
приредија прием за прет став-
ниците на македонските клу-
бови, црковни општини и асо-
цијации во Северна Рајна 
Вестфалија. 

Делегација на "Македонско 
сонце" имаше прием кај гра-
доначалникот на Хирт, гос по-
динот Walter Boecker (на ма-
кедонски Валтер Букер), про-
следен со посебни почести, 
церемонии и признанија. 

Пред околу шеесеттина 
претставници на Македон-
ците од овој дел на Германија, 
приемот се одржа во општин-
ската зграда на Хирт, каде 
што делегацијата на "Маке-
донско сонце" оствари прием 
кај градоначалникот на Хирт, 
господинот Walter Boecker, на 
кој учество зеде и големиот 
пријател на Македонија и на 
македонскиот народ, пора-
нешниот амбасадор на Гер-
манија во Македонија, гос-
подинот Ханс-Лотар Штепан. 

Основачот на "Македонско 
сонце" господинот Атана со-
ски и градоначалникот Букер 
во свечен прием разменија 
подароци-сувенири со мо ти-
ви од историското наследство 

на двете држави: Атанасоски 
подари реплика од теракотна 
чаша со симболот на веч нос-
та на античките Македонци 
од Музејот на Македонија, а 
господинот Букер сувенир со 
мотиви од познатите утвр-
дувања и замоци од средниот 
век, кои се наоѓаат во Хирт и 
во неговата непосредна бли-
зина.   

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗОЛ 
СЕ ОДМОТУВА

Низ звуците на "Одата на 
радоста" од Бетовен приемот 
беше отворен со творби од 
македонската поетеса Кос та-
динка Коца Горгевска. Ср деч-
но добредојде на присут ните 
им посака градона чал никот 

на Хирт, Walter Boecker, кој да-
де несебична поддршка за 
сите активности на Маке дон-
ците во овој дел на Ев ропа, 
ставајќи посебен ак цент на 
МПЦО "Свети Дими триј Со-
лун ски", која постои повеќе 
од една деценија токму во 
градот Хирт.  

Осврнувајќи се на про це-
сот на македонското обе ди-
нување, господинот Букер ги 
поздрави и активностите на 
нашиот неделник и неговиот 
основач господинот Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски, кој по по-
вод презентацијата и при-
емот на "Македонско сонце" 
спе цијално допатува од САД. 

Обраќање кон гостите има-
ше и поранешниот амбасадор 
на Сојузна Република Герма-
нија во Македонија, госпо-
динот Ханс-Лотар Штепан, кој 
потсети на неговата книга 
"Ма кедонскиот јазол", која 
неодамна излезе од печат на 
германски и на македонски 
јазик, посветена на вистината 
за Македонија.

Потоа пред присутните бе-
ше прикажан докумен тар ни-
от филм "Кој е Ѓорѓија-Џорџ 
Ата насоски", биограф ска при-
казна за господинот Ата насо-
ски по повод 35-го дишниот 
престој во САД и одли ку ва-
њето The Ellis Island Medal of 
Honor, кој пред не колку сед-
мици нашиот ос но вач го до-
би од американската држава 
за неговиот придонес во аме-
ри канското општество и во 
све тот воопшто.

За 11-годишната работа на 
македонскиот светски не дел-
ник "Македонско сонце" пред 

Обраќање кон гостите имаше и поранешниот амба са-
дор на Сојузна Република Германија во Македонија гос-
подинот Ханс-Лотар Штепан, кој потсети на неговата кни-
га "Ма ке донскиот јазол", која неодамна излезе од печат на 
германски и на македонски јазик, посветена на вистината 
за Маке до нија.

Потоа пред присутните беше прикажан документарниот 
филм "Кој е Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски", биографска при-
казна за господинот Атанасоски по повод 35-годишниот 
престој во САД и одликувањето The Ellis Island Medal of 
Honor, кој пред неколку седмици нашиот основач го доби 
од аме ри канската држава за неговиот придонес во аме-
риканското оп штество и во светот воопшто.

ГОСПОДИНОТ ЃОРЃИЈА-ЏОРЏ АТАНАСОСКИ И ПОРАНЕШНИОТ 
АМБАСАДОР НА ГЕРМАНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ГОСПОДИНОТ ХАНС-
ЛОТАР ШТЕПАН РАЗМЕНИЈА ПОДАРОЦИ-СУВЕНИРИ СО МОТИВИ ОД 
ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ДВЕТЕ ДРЖАВИ

ОБРАЌАЊЕ НА ЃОРЃИЈА-ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ПРЕД НАСОБРАНИТЕ 
МАКЕДОНЦИ ВО ГЕРМАНИЈА

ГОСПОДИНОТ ХАНС-ЛОТАР ШТЕПАН ЈА ИСКАЖА СВОЈАТА 
ВЉУБЕНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА
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MISIJA ME\U NA[ITE VO EVROPA        

присутните се обрати и Ели-
забета Андоновска, ди рек тор-
ка на неделникот, која хро-
нолошки ги прикажа нај важ-
ните моменти од првиот број 

Џон Тодоровски, еден од ос-
но вачите на компанијата. 
"Овој проект, помогнат од хо-
ланд ската Влада, базиран врз 
ин тересот на странците за 

нас, за нашето културно и ис-
то риско богатство и наслед-
ство е една гранка со која мо-
же да се излезе од еко ном-
ската криза во која сега се на-
оѓа Македонија", рече Тодо-
ровски во текот на прет ста-
вувањето на нашите капа ци-
тети и пону ди. 

Воедно, беше најавен и пр-
виот авионски чартер лет со хо -
ландски ту рис ти во Охрид, кој 
прв пат по 15 години пов тор-
но се вра ќа во овој древен ан-
тички и православен циви ли-
зациски центар на Маке до нија.

ска медицина") и на Ристо 
Поповски: "Филип II Маке до-
нецот". Задржувајќи се на кни-
гата за македонскиот крал 
Филип, господинот Поповски 
потсети на најважните мо мен-
ти од делото на најголемиот 
маж кој го дала Македонија и 
Европа, обединувач и воен 
стратег.     

Програмата заврши со до-
делување на Признанието од 
Светскиот македонски мла-
дински конгрес, како вон ред-
на награда од организацијата 
на младите Македонци, за ус-

Во текот на презентацијата 
беа промовирани неколку 
кни ги на авторите Ангелина 
Маркус ("Македонски древни 
вредности", "Македонска кр а л-

пешната работа на недел ни-
кот во полето на заштитата и 
афир мацијата на македон ски-
от етнички, јазичен, културен, 
верски и државен идентитет, 
континуитет, наследство и 
про  с   тори, докажан за изми-
нативе 11 години. 

Господинот Атанасоски при-
реди свечен коктел за при  сут-
ните, при што беа раз менети и 
низа други прашања околу ма-
кедонските состојби во нив ни-
те асоцијации.

ПОСЕТА НА 
АМСТЕРДАМ, 
ХОЛАНДИЈА 

Во неделата на 29 мај 2005 
година во Археолошкиот му-
зеј Allard Pierson при Уни вер-
зитетот во Амстердам се одр-
жа предавање под наслов 
"Македонската Птоломејска 
династија". Предавањето бе-
ше во организација на недел-

на неделникот до денес. Во 
рам  ките на презентацијата за 
"Македонско сонце" беше 
инаугурирана и работата на 
Редакцијата - дописништво за 
Европа, оддел со кој рако во-
дат господинот Гоце Дурта-
носки и господинот Горан Пр-
жевски. 

КУЛТУРНО И 
ИСТОРИСКО 
БОГАТСТВО

Во посебен прилог беше 
при кажана работата на хо-
ланд ската туристичка орга-
низација Macedon Tours - Fol-
low the Sun, која пред при-
сутните ја презентираше м-р 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ"

АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ALLARD PIERSON ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО 
АМСТЕРДАМ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕД МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО ГЕРМАНИЈА

ГОСПОДИНОТ АТАНАСОСКИ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ БУКЕР ВО СВЕЧЕН 
ПРИЕМ РАЗМЕНИЈА ПОДАРОЦИ-СУВЕНИРИ

"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" ВО ПОСЕТА НА ГЕРМА   
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Подготви: екипа на "Македонско сонце", базирана врз 
извештај и илустрации на ЕЛИЗАБЕТА АНДОНОВСКА и ГОЦЕ 
ДУРТАНОСКИ

никот "Македонско сонце", по 
повод посетата на гос по ди-
нот Ѓорѓија-Џорџ Атана со ски 
на Кралството Холандија. 

Делегацијата на "Маке дон-
ско сонце" ја посети богатата 
поставка на Музејот и ос тва-
ри средба со Претседа тел-
ство то на Македонската за-

едница во Холандија. Осо бе-
но важно е да се напомне де-
ка токму во музејот Allard Per-
son се наоѓа моделот во кој се 
лиеле штитовите на ма ке-
донската Птоломејска ди на-
стија, која владееше со Еги пет 
сè до 30 години пред Христа.

Двајцата организатори и 

излагачи на предавањето гос-
подинот Гоце Дуртаноски и 
господинот Ѓорѓија-Џорџ Ата-
насоски зборуваа за хро но-
лошкиот развој, процут и рас-
пад на Птоломејската ди на-
стија, како интегрален дел од 
Македонската империја од 

антиката. Предавањето беше 
одржано на македонски и на 
англиски јазик, кое пре расна 
во жива дискусија и ин терес 
на присутните за маке дон ска-
та цивилизација која, за жал, 
погрешно е интер претирана 
во сегашните на учни из да нија.           

Пред околу шеесеттина претставници на Македонците 
од овој дел на Германија приемот се одржа во оп штин-
ската зграда на Хирт каде што делегацијата на "Маке-
донско сонце" оствари прием кај градоначалникот, гос-
подинот Walter Boecker, на кој учество зеде и големиот 
пријател на Македонија и на македонскиот на род, по ра-
нешниот амбасадор на Германија во Маке до нија, госпо-
динот Ханс-Лотар Штепан. 

Основачот на "Македонско сонце" господинот Ата на-
соски и градоначалникот Букер во свечен прием раз ме-
нија подароци-сувенири со мотиви од историското на-
следство на двете држави: Атанасоски подари реплика 
од теракотна чаша со симболот на вечноста на античките 
Македонци од Музејот на Македонија, а господинот Бу-
кер сувенир со мотиви од познатите утврдувања и за-
моци од средниот век, кои се наоѓаат во Хирт и во не го-
вата непосредна близина.

ПРИЗНАНИЕТО ОД СММК КАКО ВОНРЕДНА НАГРАДА ОД 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА МЛАДИТЕ МАКЕДОНЦИ ЗА УСПЕШНАТА РАБОТА 
НА НЕДЕЛНИКОТ ЈА ПРИМИ ДИРЕКТОРКАТА НА "МАКЕДОНСКО 
СОНЦЕ" ЕЛИЗАБЕТА АНДОНОВСКА

   НИЈА И НА КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА


