МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ
МАКЕДОНСКА КУЛТУРНО-ЗАБАВНА ВЕЧЕР ВО БЕЛГРАД

В

о чест на Денот на македонските просветители Кирил и Методиј и
по повод третата годишнина
од формирањето на македонското здружение "Кочо Рацин",
минатиот месец во Белград
се одржа македонска културно-забавна вечер. Салата во
хотелот "Парк" беше премала
да ги прими многубројните
гости, кои дојдоа од разни
градови на Србија. На традиционален начин, со леб и сол,
на гостите добредојде им посакуваа две девојчиња. На лебот беше напишано името на
домаќинот, Здружението "Кочо Рацин".
Присутните гости ги поздрави претседателката на Здружението, Лидија Демниева, а
кратки поздравни говори одржаа и заменик-министерот за
култура на Србија, Милош Јанковиќ, потоа советничката во
македонската Амбасада во Белград, Лилјана Зеленковска,
претседателот на Македонската заедница во Србија, Гојко Илиевски, а гостите ги поздравив и јас. Поздравно писмо до Здружението "Кочо Ра-

ковац, а потоа следува формирањето на Здружението "Вардар" во Нишкиот округ, со седиште во Ниш, како и здружение со исто име во Јужен
Банат. Пред три години во
Белград е формирано Здружението "Кочо Рацин", во Врање
постои Здружението "Гоце
Делчев", а во Нови Сад е
"Македонско сонце".
"Во 2003 година, на моја
иницијатива, во Пожаревац,
ја формиравме Македонската
заедница, а по извесно време
и Македонскиот национален
совет во 'Сава центар' во Белград. За жал, ние како Македонци кои живееме во Србија
најголемите проблеми ги имаме од македонската Амбасада,
односно од амбасадорот Виктор Димовски, кој не сакаше да
се сретне со претседателите
на македонските здруженија",
огорчено раскажува Илиевски
и дополнува:
"Сепак, ние сме упорни во
остварувањата на нашите
малцински права, така што во
2004 година, во Нови Сад беше формирана и Демократската македонска странка, ка-

ЛИДИЈА ДЕМНИЕВА

СУМ СЕ РОДИЛ КАКО М
И КАКО МАКЕДОНЕЦ ЌЕ С
Пишува:
Лилјана РИСТОВА
цин" и до гостите на оваа вечер испрати и Тодор Петров,
претседател на Светскиот македонски конгрес.

ПОТСЕТУВАЊЕ НА
КОРЕНИТЕ
"Ви благодарам што дојдовте на ова заедничко дружење
во организација на македонското здружение "Кочо Рацин". Целта ни е иста како и
онаа пред една година, да минеме неколку часа меѓу пријатели-насмеани, распеани,

разиграни. Да се потсетиме
на нашите корени, да ги повториме нашите песни, а може
и некоја нова да научиме. Дружење, песна, игра и негување
на традицијата, тоа ќе нè осоколи да одиме натаму, секој
по својата работа, секој со својата надеж. Оваа вечер нека
биде и во нивна чест, како и
во чест на заедништвото меѓу
македонскиот и сите останати народи во светот", рече
Демниева во поздравниот говор.
Според зборовите на Гојко
Илиевски, првото здружение
на Македонците во Србија,
"Македонија", е формирано во
1994 година, во Браничевски-

ОД ОВОЈ С
Дружење, песна, игра и негување на традицијата, тоа ќе нè осоколи да одиме натаму, секој по својата работа, секој со својата
надеж", рече Лидија Демниева во својот
поздравен говор.
от округ, со седиште во Пожаревац. Второто здружение
"Илинден" е формирано во
Јабланичкиот округ, во Лес-
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ко политичка партија, чиј претседател е Драган Велковски,
по професија новинар, по потекло од Прилеп".

"Јас сум се родил како Македонец и како Македонец ќе
си заминам од овој свет", вели Гојко Илиевски, кој долги
години работел како судија и
чија книга "Што се случи со
нас" беше промовирана токму на оваа значајна вечер.

ПЕСНИ И ОРА
Судбината на Ивана Ковачевска Цветковиќ е карактеристична за Македонците од
Егејскиот дел на Македонија.

на иницијатива на Гојко Илиевски. Во него членуваат 349
Македонци, од кои, за жал,
многумина се болни од истата болест од која најмногу
боледуваат Македонците.
Речиси сите се знаеме еден
со друг, но има и такви кои
не сакаат ниту јазикот да го
зборуваат. Јас преведувам
од грчки јазик и обратно, бидејќи случајно го знам овој
јазик, затоа што во Чешка
живеев во грчка колонија.
Но, секогаш нагласувам дека

Драгица Спасовска, по потекло од Кочани, од револуционерно семејство од Илинденскиот период, живее во Белград од 1959 година. Се занимава со преведување, пред сè,
на поезија, од македонски и од
неколку други јазици на српски. Член е на Здружението
"Кочо Рацин". Како човек кој
цел работен век работел во култура Спасовска смета дека културното обединување на Македонците е неопходно и порачува:

АКЕДОНЕЦ
И ЗАМИНАМ

ВЕТ
Нејзините родители потекнуваат од село В'мбел, односно
Смрдеш, но таа е родена во
Елбасан во Албанија. Од таму
нејзиното семејство заминува
за Полска, потоа во Чешка каде што и се родени двајцата
браќа. Денес Ивана живее во
Лесковац, каде што е една од
најактивните членови на македонското здружение "Илинден".
"Нашето Здружение беше
формирано во 2002 година,

сум Македонка. Во 1975 година, благодарение на тоа
што мојот сопруг е Србин, ја
посетив Егејска Македонија,
по картата која дедо ми ми ја
имаше нацртано. Ги посетив
Лерин, Костур, Смрдеш, В'мбел, Д'мбени, Церешница.
Собрав чај од В'мбенските
падини, ги видов Вичо и Грамос. Мислам дека дојде времето кога Грците треба да
сфатат дека ние сме Македонци и дека ние не сме гости на својата земја кога ја посетуваме. Сакам да знаат и
да признаат дека јас сум дел
од тоа парче земја во В'мбел
и во Смрдеш", вели Ивана
Ковачевска Цветковиќ.
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"Македонци од цел свет,
обединете се!"
Меѓу гостите беше и генералот во пензија, Љубен
Андреевски.
Веселбата почна со сплет
македонски песни и ора, во
изведба на српската фол клорна група "Шумадија", но
вистинската забава ја поттикна настапот на виртуозот на
народни инструменти од
Скопје, незаменливиот Стефче Стојковски со оркестарот
"Шарена гајда".

