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"ПЕЧАЛБАРСКА ВЕЧЕР"    

СО МЕЃУСЕБН 
И ПЕРСПЕКТИ 

Пишуваат: 
Томе ПОСТОЛОВ
Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ

Форумот на маке дон-
ските друштва кој ра-
боти и опстојува во 

Швајцарија, на 15.7. 2005 го-
дина, во хотелот "Сириус" во 
Струмица, ја одржа првата 
средба во својата татковина, 
насловена како "Печалбарска 
вечер". Во прекрасниот хо-
телски амбиент и со звуците 
од убавите македонски песни 
вечерта мина во весела и 
срдечна атмосфера. Органи-
заторот на оваа вечер се по-
трудил сè да мине во бес пре-
корен ред и во топло меѓу-
себно дружење и општа ср-
дечност на присутните.

На оваа средба на нашите 
иселеници имавме можност 
да се видиме и да се сретнеме 
со луѓе кои придонеле да се 
оствари ваквото дружење, па 
го искористивме моментот да 
поразговараме со некои од 
нив.

ГОЛЕМИ МАКЕДОНЦИ

Не би било в ред доколку 
на почеток не кажеме дека на 
"Печалбарска вечер" присус-
твуваше и господинот Вла-
димир Ралев, инаку коор ди-
натор на Форумот на заед-
ницата на Македонците во 
Швајцарија и почесен гене-
рален конзул на Македонија 
во Женева. Неодминлив беше 

впечатокот дека секој од при-
сутните на средбата сакаше 
да се види и да поразговара 
со овој по многу нешта голем 
човек. 

Веројатно тоа доаѓа од по-
датокот дека тој е најголемиот 
донатор и помагател на сите 
активности на македонските 
друштва во Швајцарија, но и 
голем хуманист. Тоа го по твр-
дија и речиси сите гости во 
хотелот "Сириус". На нашето 
прашање, која е неговата мо-
ментна дејност, господинот 
Ралев кратко рече: "Дипло-
матијата и дијаспората". 

Овој пргав и динамичен 
човек, иако ја има поминато 
седум десеттата година, го про -
па тувал речиси цел свет, но не-
гова најголема љубов засе-
когаш останува Маке до нија, 
татковината на чијашто кул-
тура й припаѓа и чии оби чаи 
и традиции ги негува.

 "Јас и не можам друго да 
бидам, освен Македонец", ве-
ли Ралев. 

Негова главна преокупа-
ција е вршењето на дол жнос-
та почесен конзул на Ре пуб-
лика Македонија во Швај ца-
рија, при што во делот на не-
говите надлежности е да се 
грижи околу заштитата на ма-
кедонските граѓани, и што е 
најбитно да води грижа за ор-
ганизирањето на нашата ди-
јаспора во оваа држава. На 
прашањето кои се мотивите 
за да им помага на луѓето, 
господинот Ралев едноставно 
вели:

 "Јас донирам од чиста ху-
мана и чисто патриотска мо-
тивација".

На оваа пријатна и не се-
којдневна средба имавме ис-
клучителна можност да се 
сретнеме и да поразговараме 
и со актуелниот претседател 
на Форумот на македонските 

друштва во Швајцарија, гос-
подинот Ердован Етоски. Овој 
пријатен велешанец, кој веќе 
долго време работи во Швај-
царија, исцрпно нè инфор-
мираше за работата и за ак-
тивностите на Форумот. По-
крај работата во швајцарската 
фирма за производството на 
лекови и грижата околу ту-
ристичката агенција EKI Rei-
sen, чиј сопственик е, госпо-
динот Етоски целото свое би-
тие и време го посветува на 
борбата за македонската ка у-
за во швајцарската др жава.

"Моја задача е - вели Ето-
ски, преку овој Форум да ги 
координирам сите актив нос-
ти, кои ги имаат македонските 
друштва. Во Форумот чле ну-
ваат и друштвата: 'Пирок' од 
Рена, 'Мак-мел' од  Бургдорф, 
'Илинден' од Зуг, 'Извор' од 
Му ртен и новоформираниот 
клуб 'Вардар' од Пајерне и 
два та фудбалски клуба 'Ма-
кедонија' од Мененебухсе и 
'Македонија' од Локарно. Наш 
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         ВО СТРУМИЦА

А СПЛОТЕНОСТ ДО УБАВА 
ВНА ТАТКОВИНА

најголем донатор е Вла димир 
Ралев. Тој е голем до натор за 
Македонија, а во Швајцарија 
им помогнал на сите друш-
тва", потенцираше госпо ди-
нот Ердован Етоски.

Инаку, Етоски е претсе да-
тел и на друштвото "Мак-мел" 
за кое истакна дека било про-
гласено за најдобро др уштво 
во Швајцарија.

"Нашите иселеници преку 

друштвата, а во целосна ор-
ганизација на Форумот имаат 
низа активности и тоа околу 
организирањето забави на 
значајни празници и по разни 
поводи. Една од тие актив нос-
ти е и оваа вечер, која ја на-
рековме печалбарска, и која 
во иднина сакаме да пре рас-
не во традиционална. За оваа 
вечер беа поканети сите др-
уштва кои егзистираат во три-

рот на ВМРО-ДПМНЕ Ни кола 
Груевски со деле гација, а го-
динава планираме да го по-
каниме премиерот на Р Ма-
кедонија Владо Бучков ски, со 
надеж дека ќе бидеме удо-
стоени со неговото при сус-
тво. Договорено е сред бата 
да се одржи на 19.11. 2005 го-
дина. Покрај забавата, која ќе 
биде доминантна, на оваа че-
тврта по ред средба ќе се из-
бира: мис Македонка за Швај-
царија, најдобро ма кедонско 
друштво, најуспешна спорт-
ска екипа, најуспешен спор-
тист и спротистка, најхуман 
Македонец и најуспешен ма-
кедонски стопанственик во 
Швајцарија", рече господинот 
Етоски.

Форумот има идеја да се 
постигне обединување и со 
друштва од Германија и од 
Италија. Така, сега се во пре-

те кантони во Швајцарија и 
многу сум задоволен од нив-
ното присуство во овој пре-
красен хотел", ни рече гос-
подинот Етоски. 

ПОЧЕТОК НА 
ТРАДИЦИЈАТА

За целата организација око-
лу одржувањето на оваа средба 
се погрижи Мите Ми тров, ина-
ку по потекло од ст румичкиот 
крај, а се пла ни ра идната го-
дина "Печал бар ска вечер" да 
се одржи во некој друг дел од 
татковината, со надеж дека 
присуството ќе биде уште по-
масовно. 

"Инаку, нашите иселеници 
ваква традицонална средба 
одржуваат и во Швајцарија 
кон крајот на годината, на која 
покануваме функцио не ри од 
татковината. Во прет ходните 
години гости ни беа пора-
нешниот претседател Киро 
Гли горов, покојниот пр ет се-
дател Борис Трајковски, ли де-

говори со одредени наши др-
уштва, како што се "Илинден" 
од Зуг кое треба да се обе-
дини со нашинците од Ефен-
бах - Германија и од Пјаченца 
- Италија.

Секретарот на Форумот на 
македонските друштва гос-
подинот Миле Колески кој, 
исто така, беше присутен на 
вечерта, меѓу другото, изјави 
дека тој е единствениот ст-
ранец во Советот на градот 
при локалната самоуправа 
на град Пајерне и член на син-
дикалната организација.

На оваа прва "Печалбарска 
вечер", беа поканети и при-
суствуваа градоначалниците 
на Струмица, Босилово и Но-
во Село.

Градоначалникот на Стру-
мица господинот Зоран Заев 
не го криеше задоволството 
од пријатното расположение, 
кое го приредија нашите исе-
леници и изрази надеж дека 
вакви средби со нашите луѓе 
од дијаспората ќе се одр жу-
ваат редовно, бидејќи како 
што потенцираше - "со меѓу-
себна сплотеност можеме да 
градиме убава и перспек тив-
на Македонија".

ЗДРУЖЕНИ БОРЦИТЕ ЗА ЗДРУЖЕНИ БОРЦИТЕ ЗА 
МАКЕДОНСКАТА КАУЗАМАКЕДОНСКАТА КАУЗА


