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Под покровителство 
на Македонскиот 
центар иницијатори 
и организатори на 
годинашната регионална 
манифестација се Вера 
Најдовска, Глигор и Маре 
Стефанови. 

ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ ЦРТЕЖИ ВО К      АНАДАИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ ЦРТЕЖИ ВО К  

ДЕТСКИТЕ ЛИНИ   И И БОИ ГО ОТКРИВААТ ДЕТСКИТЕ ЛИНИ 

Makedoncite Makedoncite 
vo svetotvo svetot

Во Македонскиот културен центар при 
црковната општина "Свети Ни ко-
ла" од Виндзор, Канада, све чено била 

отворена детска изложба со тема "Ние сме 
светот". Досега ова е нај големата орга ни-
зирана изложба на дет ски цртежи во ре гио-
нот Есекс. На овој настан бил промовиран 
и новиот из лож  бен простор со должина 
од 300 мет ри, кој е еден од поголемите и 
поатрак тивните во овој регион.

Официјално изложбата ја отворил гра   -
доначалникот на Општината Ла Сал, гос по-
динот Гери Бакстер, а на при сут ните поз-
драви од премиерот Стивен Хар пер им 
пренел членот на феде рал ниот Парла-
мент, Џеф Ватсон. За овој нас тан, за из-
ложбата и за иницијативата, информации 
испрати господинот Гли гор Стефанов, поз-
нат македонски умет ник во Канада.

"На отворањето - вели господинот Сте-
фанов - беа присутни опозициониот пар-
ламентарец Брајан Маси и други опш-
тински и образовни функционери, како и 
повеќе од 600 гости. Пригодни поздравни 
говори одржаа претседа те лот на црков на-
та општина, Менде Та лески, и протоје реј -
ставрофор д-р Алек сандар Мустеников".

Како што понатаму информира гос по-
динот Стефанов, во рамките на отво ра-
њето на изложбата свој настап имале де-
цата музичари Петар Митрев, Амбер Ду-
боис и Бојан Јончевски. Органи зато рите 
распишале конкурс за детски цр тежи и 
повеле акција која опфатила по веќе од 
100 училишта со речиси 7.000 ученици. 
На изложбата учествувале по веќе од 850 
ученици од околу 60 ос нов ни училишта. 
Биле доделени 18 пред видени награди, 
меѓу кои и првата на града од 500 долари, 
која заслужно ја добил ученикот од пет-
то одделение, Тони Панти. 

"Изложбата беше организирана со двој   на 
цел. Од една страна да им даде можност 
на најмладите со линии, бои, облици и ви-
зуелни симболи да го при кажат својот од-
нос кон заедничкото жи веење во Канада, и 
да го изразат бо гатството и разновидноста 
на културите во оваа заедница. 

Од друга страна, пак, оваа изложба има 
цел да даде свој придонес кон афир-
мацијата на македонската заедница во 
Виндзор и во околината", објасни госпо-
динот Стефанов. 

Под покровителство на Македон ски от 
центар иницијатори и организатори на 
годинашната регионална манифес тација се 
Вера Најдовска, Глигор и Маре Стефа нови.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Македонскиот центар иницира низа активности кои ги надминуваат 
локалните национално-религиозни рамки. Почна да дејствува поши-
роко во канадската јавност како институција која внесува нови и ори-
гинални содржини во мултиетничкото живеење во Канада. Во март 
многу успешно била организирана регионална модна ревија, која на 
барање од посетителите и од учесниците ќе прерасне во тради цио-
нална осмомартовска манифестација. Дел од приходот бил дониран 
во Здружението за борба против канцер на гради. 

БОГАТСТВОТО Н   А РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИБОГАТСТВОТО Н 

ОД СВЕЧЕНОТО ОТВОРАЊЕОД СВЕЧЕНОТО ОТВОРАЊЕ
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ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ ЦРТЕЖИ ВО К      АНАДА АНАДА

ДЕТСКИТЕ ЛИНИ   И И БОИ ГО ОТКРИВААТ И И БОИ ГО ОТКРИВААТ 
БОГАТСТВОТО Н   А РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИА РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА ЛА САЛ, ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА ЛА САЛ, 
ГОСПОДИНОТ ГЕРИ БАКСТЕР СО НАГРАДЕНИОТ УЧЕНИК ТОНИ ПАНТИГОСПОДИНОТ ГЕРИ БАКСТЕР СО НАГРАДЕНИОТ УЧЕНИК ТОНИ ПАНТИ

НАГРАДЕНИОТ ЦРТЕЖНАГРАДЕНИОТ ЦРТЕЖ


