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  МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Пишува: 
Лилјана РИСТОВА

ГАЛА БАНКЕТ ВО ТОРОНТО         ВО ЧЕСТ НА МАЈК ЗАФИРОВСКИГАЛА БАНКЕТ ВО ТОРОНТО   

СОБРАНИ 1.300.000 ДОЛА 
Во организација на Ка над-

ско - македонското мес-
то (Canadian Macedoni an 

Place) и семејството на поз на-
тиот бизнисмен од маке дон-
ско потекло Џон Битов, мина-
тиот месец, во луксузниот хо-
тел "Фермонт Ројал Јорк" во 
Торонто, беше организиран га-
ла банкет во чест на еден од 
најуспешните Македонци, кои 
живеат на Северно амери кан-
скиот континент, Мајк Зафи-
ровски. Поранешниот член на 
бордовите на "Боинг" и на 
"Моторола", Зафировски, сега 
е еден од најважните луѓе во 
бордот на "Нортел". 

Прв пат на едно место, а на 
иницијатива на познати биз-
нисмени од македонско по-
текло, беа присутни најпоз на-
тите сопственици и претстав-
ници на најголемите компа-
нии во Канада.

Додека се слушаа звуците 
на прекрасниот македонски 

"Би сакал младите во Македонија да знаат 
за мене, да бидам нивен модел кој тие ќе го 
следат, да веруваат дека успехот е можен, 
како што и јас сум верувал во себе", рече 
Мајк Зафировски.

КАНАДСКО - МАКЕ 
Royal York", познатиот канад-
ски моден дизајнер од маке-
донско потекло Томе, "Sony", 
"Tiff any and Co.", "Toronto Ma-
ple Leafs", Битов компанијата 
и многу други. Водител на це-
ловечерната програма беше 
едно од најпознатите канад-
ски телевизиски лица Род Блак. 

ЕМОЦИИ

Специјално за овој настан, 
на покана на Џон Битов, во 
Торонто допатува Симон Трп-
чески со дел од своето се меј-
ство. Трпчески, кој е доб ро 
по з нат и на овој континент, ги 
поздрави гостите на ан глис ки 
јазик и неколку пати нагласи 

дека со гордост ја прет ста-
вува Македонија низ светот, и 
дека со најголемо задоволс-
тво ги свири ком по зициите 
базирани на еле мен ти на чу-
десниот и пребогат македон-
ски фолклор. 

Кај гостите кои се од ма-
кедонско потекло, како и кај 
самиот Мајк Зафировски, до-

кументарниот филм посветен 
на неговиот живот и кариера, 
предизвика многу емоции, 
што се почувствува од не го-
вото спонтано обраќање до 
присутните. Тој зборуваше за 
своето детство во Скопје, за 
преселувањето на неговото 
семејство во Соединетите Аме-
рикански Држави во 1969 го-

дина, за почетоците од уче-
њето на англискиот јазик, со 
воодушевување ја посочи со-
пругата Робин и трите сина, 
од кои едниот, заради шко-
лувањето не можел да до па-
тува во Торонто, и со тре пер-
лив глас неколку пати ги 
спомна своите починати ро-
дители и тоа колку жали што 
тие денес не се меѓу при сут-
ните, бидејќи длабоко ве рува 

фолклор во салата влезе За-
фировски, придружуван од 
сопругата Робин, двата сина и 
мајката на неговата сопруга, 
Мерилин. Веднаш потоа се 
пееја химните на Република 
Македонија и на Канада.

Добредојде меѓу Македон-
ците во Торонто на Зафи ров-
ски му посакаа Џон Битов ју-
ниор, Мерилин Трентос и Су-
зан Ницовски, членови на ор-
га низациониот одбор. Во сво-
јот говор Џон Битов јуниор се 
осврна и на големата маке-
донска историја, почнувајќи од 
Македонската империја од 
времето на Александар Ма-
кедонски, ги спомна делбите 
на Македонија и нагласи кол-
ку голема гордост за него е 
тоа што е Македонец. 

Гостите ги поздрави и прет-
ставник на моќната финан сис-
ка група RBC (RBC Financial 
Group), која донираше 150.000 
долари и беше еден од глав-
ните спонзори. Меѓу донато-
рите беа и "Air Canada", "Bell 
Canada", "Gucci", "Hugo Boss 
Canada", "Јагуар", "Microsoft 
Canada", "Милсон", "Fairmont 

ЗАФИРОВСКИ ЗБОРУВАШЕ ЗА СВОЕТО ЗАФИРОВСКИ ЗБОРУВАШЕ ЗА СВОЕТО 
ДЕТСТВО ВО СКОПЈЕ И ПРЕСЕЛУВАЊЕТО ДЕТСТВО ВО СКОПЈЕ И ПРЕСЕЛУВАЊЕТО 
СО СЕМЕЈСТВОТО ВО САДСО СЕМЕЈСТВОТО ВО САД

МАЈК ЗАФИРОВСКИ И МАЈК ЗАФИРОВСКИ И 
СИМОН ТРПЧЕСКИСИМОН ТРПЧЕСКИ

НА ЗАФИРОВСКИ НА ЗАФИРОВСКИ 
МУ БЕШЕ ПОДАРЕНА МУ БЕШЕ ПОДАРЕНА 
СЛИКА ОД ПОЗНАТИОТ СЛИКА ОД ПОЗНАТИОТ 
КАНАДСКИ СЛИКАР КАНАДСКИ СЛИКАР 
ОД МАКЕДОНСКО ОД МАКЕДОНСКО 
ПОТЕКЛО МАЈКЛ КЛОСПОТЕКЛО МАЈКЛ КЛОС
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ГАЛА БАНКЕТ ВО ТОРОНТО         ВО ЧЕСТ НА МАЈК ЗАФИРОВСКИ   ВО ЧЕСТ НА МАЈК ЗАФИРОВСКИ

РИ ЗА СТИПЕНДИИ И ЗА 
ДОНСКОТО МЕСТО

дека би биле горди на  ус пе-
хот кој го постигнал. 

"Би сакал младите во Ма-
кедонија да знаат за мене, да 
бидам нивен модел кој ќе го 
следат, да веруваат дека ус-
пехот е можен, како што и јас 
верував во себе", рече Зафи-
ровски поздравувајќи ги при-
сутните.  

Во знак на почит на Мајк 
Зафировски му беше подарен 
релјеф со ликот на Алек сан-
дар Македонски. Скулпторот 
Славчо Спирковски од Скоп-
је,  допатува во Торонто и лич-
но му го врачи своето дело, 
кое го изработил по порачка 
од семејството Битови. На За-

фировски му беше подарена 
и слика од познатиот канад-
ски сликар од македонско по-
текло Мајкл Клос.

Вана, ќерката на Џон Би тов, 
на Зафировски му посака доб-
редојде меѓу Македонците во 
Канада, со традиционалната 
погача, со која Џон Битов го 
поведе македонското оро. 

ГОРДОСТ

На гала банкетот присус-
твуваше и амбасадорот на Ре-
публика Македонија во Ка-
нада, д-р Сашко Насев, гене-

ралниот конзул на РМ во То-
ронто, Слободан Трајковски, 
конзулот Бранко Трајковски, 
генералниот конзул на РМ во 
Детроит, Јордан Веселинов, и 
пратеникот во канадскиот 
Пар ламент од македонско по-
текло, Љубомир Темелков ски.

Поздравни писма до ор-
ганизаторите, до Мајк Зафи-
ровски и до сите присутни на 
добротворниот банкет испра-
тија премиерот на Канада, 
Стивен Харпер, премиерот на 
провинциската Влада на Он-
тарио, Далтон Мек Гуинти, прет-
седателот на Република Маке-
донија, Бранко Црвенковски, 
и градоначалникот на Торон-
то, Дејвид Милер. Писмата 
можеа да се прочитаат во 
луксузната брошура пода ре-

на на секој гостин, во која бе-
ше претставена неколку ил ја-
дната македонска историја од 
античко време до денес, за-
едно со картата на Ма ке до-
нија како прва држава во 
Европа формирана од Филип 
Втори. 

Според информацијата до-
биена од Џон Битов јуниор, 
на овој добротворен банкет, 
чии средства, пред сè, ќе би-
дат наменети за стипен ди ра-
ње талентирани студенти, како 
и за реновирање и за одр жу-
вање на Канадско - маке дон-
ското место, се собраа 1.300.000 
долари, што е досегашен ре-
корд.

Пријатно изненадување 
беше и тоа што сите гости на 
влезната врата како подарок 
добиваа ЦД од Симон Трп-
чески. 

Тој ден во ноември, во То-
ронто, беше исклучителна гор-
дост да се биде Маке до нец. 

МАЈК ЗАФИРОВСКИ, ЏОН БИТОВ, МАЈК ЗАФИРОВСКИ, ЏОН БИТОВ, 
САШКО НАСЕВСАШКО НАСЕВ

ВО СВОЈОТ ГОВОР ВО СВОЈОТ ГОВОР 
ЏОН БИТОВ ЈУНИОР ЏОН БИТОВ ЈУНИОР 
СЕ ОСВРНА НА СЕ ОСВРНА НА 
МАКЕДОНСКАТА МАКЕДОНСКАТА 
ИСТОРИЈАИСТОРИЈА


