
Во Националната 
установа Завод и Музеј 
во Битола беше отворена 
изложба на експонати, 
фотографии и предмети, 
кои го отсликувале 
животот на еврејската 
заедница во градот и во 
пошироката околина.

Букети цвеќиња 
беа положени и на 
споменикот на 7.200 
македонски Евреи, 
кои во 1943 година беа 
собрани во објектите на 
Монополот во Скопје, од 
каде со три транспорти, 
околу 98 отсто од 
ова население беше 
однесено во логорот на 
смртта.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

48  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 715 / 14.3.2008

ВО СПОМЕН НА ЖРТВИТЕ ОД ВО СПОМЕН НА ЖРТВИТЕ ОД 
1943 ГОДИНА ПОСАДЕНИ 1943 ГОДИНА ПОСАДЕНИ 

7.200 САДНИЦИ7.200 САДНИЦИ
По повод 65 години од депор та-

цијата на 7.200 македонски Евреи 
во логорот на смртта "Треблинка", 

Еврејската заедница во РМ го одбележа 
овој датум со низа програмски и кул-
туролошки активности.

Делегација на Евреите во земјава, 
како и нивни пријатели, го посетија гра-
дот под Исарот - Штип и присуствуваа 
на промоцијата на книгата "Исак Сион". 
Гостите положија букети цвеќиња на 
спо  меникот на депортираните Евреи од 
Штип. Роднини на депортираните Евреи, 
како и почитувачи на еврејската кул-
тура и народ, беа и во градот на кон-
зулите, Битола. Пред споменикот на Ев-
реите, како и пред "паметникот" на  на-
родниот херој "Естреја Овадија- Мара", 
беше одржан краток говор посветен на 
жената борец, која даде свој придонес 
во македонската народноослобо ди тел-
на борба. 

Во име на Еврејската заедница во РМ, 
делегацијата ја посети и градинката "Ес-
треја Овадија-Мара" од овој град, на 

која й подари клима уред.
Во Националната установа Завод и 

Музеј во Битола беше отворена из лож-
ба на експонати, фотографии и пред-
мети, кои го отсликувале животот на 
еврејската заедница во градот и во по-
широката околина. Во контекст на оваа 
историска манифестација ликовниот 
тво рец Ѓорѓи Десановски-Магазата се 
претстави со своите најнови дела, пор-
трети посветени на трагично загинатите 
и депортирани пријатели во логорот 
"Треблинка". Букети цвеќиња беа поло-
жени и на споменикот на 7.200 маке-
донски Евреи, кои во 1943 година беа 
собрани во објектите на Монополот во 
Скопје, од каде со три транспорти, око-
лу 98 отсто од ова население беше од-
несено во логорот на смртта.

Во рамките на манифестацијата во 
МНТ се одржа комеморативен концерт, 
на кој учествуваа истакнати македонски 
уметници. Во спомен на жртвите на Мат-
ка, близу Скопје беа посадени 7.200 сад-
ници.   

65 ГОДИНИ ОД ЕВРЕЈСКИОТ 65 ГОДИНИ ОД ЕВРЕЈСКИОТ 
ХОЛОКАУСТ ВО МАКЕДОНИЈАХОЛОКАУСТ ВО МАКЕДОНИЈА


