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МАКЕДОНСКА  УБАВИЦА  МАКЕДОНСКА  УБАВИЦА  
ВО  N E W  J E R S E YВО  N E W  J E R S E Y

Рубриките ФОРУМ и 
ПИСМА ја от сликуваат 
нашата отво  реност кон 
јав носта. Овде автен тич   -
но обја ву ваме и тексто-
ви кои не се во со глас-
ност со на шата уреду-
вачка политика.

На крај на 2006 г., во кул тур-
ниот центар при црквата"Св. 
Кирил и Методиј" во Sider Grof 
New Jersey, а на денот на ос но-
вањето на оваа црква се одр-
жа традиционалниот 32. избор 
на македонска убавица во оваа 
далечна земја. Во овој гран ди-
озен црковен храм орга низа-
ци јата беше на високо ниво со 
рапиден и позитивен ôд кон со-
вршенство. Во црковната сала 
со македонски декор која само 
плени и за миг враќа ностал-
гично кон родната грутка, беше 
преполна од верници, млади и 
стари за да го проследат и овој 
избор на НАЈУБАВА МАКЕ-
ДОНКА за 2006 година. 

На претходно објавениот кон -
курс преку Македонското ра-
дио на овие простори се при-
јавија безброј кандидатки по-
стари од 16 години, а според 
пропо зи циите само пет од сите 
се пла сираа за трката за мис. Ко-
ми си јата составена од повеќе 
чле нови од публиката, од член 
од фудбалскиот клуб "Македо-
ни ја", член од Црковната опш-
ти на, и член од фолклорното 
друштво "Гоце Делчев" беше 
замислена, зошто од петте уба-
вици, требаше да се избере нај-
убавата, и се одлучи едно глас-
но за Елена Дамјаноска од Mo-
naki New Jersey, додека прва 
придружничка Меган Ристеска 
од Totova – New Jersey, а втора 
придружничка Дијана Поп Сте-
фанова od Garfi eld New Jersey. 
На крај Катерина Симоновска 

од Menhetn, New York, минато-
годишната убавица й ја пре-
даде круната за оваа година до 
избор на нова убавица во 2007 
година. Македонската убавица 
и двете придружнички беа и 
парично наградени, како и со 
на гради во накит од страна 
на Црковната управа при "Св. 
Ки рил и Методиј'" од Sider Grof 
New Jersey, додека Редакцијата 
"Македонски глас'', маке дон-
ски весник единствен на овие 
простори во Америка, на сите 
учеснички им додели го дишна 
претплата на овој ре номиран 
весник чии издавачи и сопс-
твеници се Десанка и Игор. На 
овој блескав и спек такуларен 
настан еднаш во го дината, пер-

фектно ја водеше програмата 
Владимир Наумос ки, сопстве-
ник на Маке дон ско то радио и 
агенцијата Охрид Травел, а како 
наследник на доајенот на ма-
кедонското ра дио, до неодам-
на сопственик на агенцијата 
Охрид Травел и на маке дон-
ското радио, шар мантната и 
секогаш весела и насмеана 
Вера Шврговска. На забавата 
посебен тон и даде рено ми-
раната група "Ритам Плус" во 
состав: Крсте, Исмаил, Вален-
тин, Горан, Ристе и Стеф че, а со 
нив сите во салата да се чув-
ствувате весело, разиг рано. 
Ваков годишен изборен бал од 
понежниот пол со ма кедон-
ската песна и орото, ма ке дон-

ските специјалитети од куј на-
та, пијалаците во дина ми чен и 
беспрекорен весел тон се збид-
нуваше до раните ут рин ски ча-
сови, а зажалија оние кои не 
беа присутни можеби оправ-
дано. Порака од сите при сутни 
во македонскиот гран ди озен 
храм и апел беше пред логот 
македонската убавица од New 
Jersey да земе учество на из-
борот на "Мис на Ма ке донија" 
како и сите од дијас пората, 
зош то тогаш сите ние ќе се 
чувствуваме поблиску до тат-
ковината.

Ламбе Мартиноски, 
Америка    


