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активист на македонската 
заедница. Како 
градоначалник влегов со 
шестгодишно советничко 
искуство, а 15 години бев 
претседател на МКУД "Јане 
Сандански", каде успешно 
продефилираа повеќе од 
3.000 играорци. Навистина, 
преку песната и орото ги 
негуваме македонските 
традиции и обичаи на цела 
Македонија. Сум бил на сите 
витални места каде биле 
моите сонародници. И 
понатаму, од позицијата 
градоначалник, ќе се 
залагам за зачувување на 
македонскиот идентитет, 
јазик, традиции, обичаи и на 
нашата религија.

Господине Атанасовски, на ло кал-
ните избори во Викторија ја добивте до-
вербата на електоратот и ја освоивте 
градоначалничката функција во Опш ти-
на Бримбанк. Вашите биографски по-
датоци говорат дека работата во Опш-
тината не е нешто ново за Вас, бидејќи 
досега три пати сте биле избран како 
советник во истоимената Општина. Се-
пак, градоначалничката функција е неш-
то повисоко и веројатно заслуга за Ва-
шиот досегашен ангажман. Што досега 
направивте од позиција на советник во 
однос на Македонците во таа Општина, 
и на што во иднина ќе го насочите Ва-
шето внимание, исто така, во однос на 
македонското прашање во истоимената 
Општина?

АТАНАСОВСКИ: Точно е дека како 
градоначалник влегов со шестгодишно 
советничко искуство. Во однос на ма-
кедонската заедница секогаш се зала-
гав за решавањето на "македонското 
прашање" на локално и на повисоко 
ниво. Минатата година го понесов ре-
чиси целиот товар да му се вратат иг-
ралиштето и просториите на маке дон-
скиот фудбалски клуб "Sidenham Make-
donija", кој заради политички причини 
им беше даден на лицитација на дру-
гите етнички заедници. Јас и моите со-
работници поведовме жестока кам па-
ња и успеавме со гласање да го вратиме 
изгубеното игралиште, кое е место за 
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литичкиот систем на Викторија. Нè има 
во образовниот, правниот, книго вод-
стве  ниот, социјалниот систем и во мно-
гу други полиња. Контактите со Маке-
донците се речиси секојдневни. Овде е 
таков системот на работа. Ние сме служ-

спортска рекреација на 350 до 400 ју-
ниори од македонско потекло и 2 се-
ниорски екипи. Исто така, насекаде учест-
вував и помагав да се негуваат маке-
донскиот фолклор и култура.

Како градоначалник на втората по 
големина Општина во Мелбурн и Вик-
торија мојата должност не е да работам 
само за македонската заедница. Австра-
лија е мултикултурна земја. Во Опш-
тината имаме 96 етнички групи, од-
носно 186.000 жители. Од нив 25.000 до 
30.000 се етнички Македонци. Јас и по-
натаму, од позицијата градоначалник, 
ќе се залагам за зачувување на маке-
донскиот идентитет, јазик, традиции, 
оби   чаи и на нашата религија. Исто така, 
планираме да се збратимиме со некоја 
општина од Македонија, особено по-
сакувам тоа да е мојата Битола.

ТРАДИЦИИ
Каква е интеграцијата на Маке дон-

ците од Вашата Општина, кои според 
проценките ги има околу 30.000, во 
општествено-политичкиот систем на 
Викторија? Кои се најчестите проблеми 
за кои од Вас бараат соодветна помош? 
Колку Ви се чести контактите со та-
мошните Македонци?

АТАНАСОВСКИ: Македонците се од -
лично интегрирани во нашата Општина, 
во сите сегменти на општествено-по-
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беници и често излегуваме на терен за 
да се сретнеме на лице место со жи-
телите и да ги слушнеме нивните ба-
рања или жалби. Македонската заед-
ница има потреба од изградба на ста-
речки дом, детски градинки и орга-
низиран живот. Инаку, во нашата Опш-
тина е и најголемиот центар за изу чу-
вање на јазици, а тоа е Викториското 
училиште за Викторија од Килор Даунс 
колеџот.

На кој начин ја негувате маке дон-
ската кауза, не само во Вашата Општина, 
туку и пошироко на австралискиот кон-
тинент. Веројатно сте и долгогодишен 
активист на тамошната македонска за-
едница...

АТАНАСОВСКИ: Јас сум долгого ди-
шен активист на македонската заед-
ница, а 15 години бев претседател и на 
МКУД "Јане Сандански", каде успешно 
продефилираа повеќе од 3.000 игра-
орци. Два пати бевме гости во Маке-
донија за "Илинденските денови". Наста-
пуваме на сите меѓуетнички натпревари 
во Австралија. Сум учествувал и во ор-
ганизираната одбрана на македонската 
заедница, како и на македонскиот ја-

зик, кога беа преименувани. Со еден 
збор, сум бил на сите витални места 
каде биле моите сонародници. На вис-
тина, преку песната и орото ги негуваме 
македонските традиции и обичаи на 
цела Македонија. Исто така, сакам да 
истакнам дека сме горди што ниту една 
друга етничка група во Австралија не 
може да се пофали, како нас, со нашите 
народни носии. Носиите го одбеле жу-
ваат буквално местото од кој град или 
регион на Македонија се песните или 
играорците. Интересно е да спомнам 
дека два пати наш гостин во Австралија 
беше Битолскиот народен театар и мно-
губројни естрадни уметници и хумо-
ристи.

ИНТЕГРАЦИЈА
Иако сте прв градоначалник Маке-

донец во Викторија, вие сте втор прет-
ставник на македонската заедница во 
Австралија. Претходно, за градоначал-
ник на Општина Рокдаил во Нов Јужен 
Велс беше избран г. Бил Серафимов-
ски. Веројатно, полека но сигурно се 
интен зивира повисоката политичка ин-
те гра ција на Македонците во тамош-
ниот систем...

АТАНАСОВСКИ: Секако дека по след -
ниве години Македонците сè повеќе се 
инфилтрираат во политичките струк ту-
ри на Австралија. Сметаме дека само 
така може да се добие битката за името 
и зајакнување на економските и на по-
литичките врски на Република Маке-
донија со Австралија.

Потекнувате од битолското село 
Гнеотино, Република Македонија. Ва-
шиот татко Ве опиша како многу сна-
одлив и образован човек, а Вашите со-
селани се горди на Вашиот успех и од 
Вас очекуваат помош. Колку често доа-
ѓате во родниот крај?

АТАНАСОВСКИ: Да, роден сум во 
Гнеотино и уште како мало дете бев 
многу снаодлив и секогаш се инте ре-
сирав да научам нешто повеќе, што би 
ми користело во животот. Инаку, јас бев 
претседател на младинската органи-
зација во нашето село и уште од мали 
нозе се интересирав за ова што денес 
го постигнав.

Спонтани и нормални се реакцијата 
и радоста на моите соселани. Сметам 
дека имаат право да ја споделат мојата 
радост меѓу себе. Како градоначалник 
ќе се трудам во рамките на законите да 
помогнам колку што можам, а тоа нај-
многу би се направило ако се збра тимат 
Општина Битола и Општина Брим банк, и 
двете почнуваат со буквата "Б". После-
ден пат во Македонија бев во 2006 го-
дина и имав можност да раз го варам со 
градоначалникот на Битола, г. Влади-
мир Талевски.


