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Е месечен весник, гласи-
ло на Македонците во 
Северна Америка. 
Излегува во првата сед-
мица од месецот.
Првиот број на “Македо-
нија“ излезе на први ноем-
ври 1984 година и оттогаш 
весникот излегува редов-
но, секој месец уредуван 
од Танас Јовановски за-

клучно со октомври 2013-
та година од кога истиот е 
под уредништво на Соња 
Лозановска.
Почитувани читатели и 
соработници:
Вашите написи, комента-
ри, огласи, реклами, со-
општенија и друго треба 
да пристигнат во Редак-
цијата најдоцна до 1-от 
ден во месецот, за да би-
дат објавени во бројот за 
тој месец. 
ЗАБЕЛЕШКА: коментари-
те објавени на страниците 
на овој весник со потпис 
на авторите или изворот 
на информацијата се мис-
лења на истите и не секо-
гаш го одразуваат ставот 
на Редакцијата. 
Редакцијата на “Македо-
нија“ е одговорна само за 
текстовите без потпис. 
Материјалите испратени 
на адреса на овој весник 
стануваат негова соп-
ственост, освен ако за тоа 
претходно е постигната 
поинаква согласност. 
Помогнете го весникот 
Македонија, помагајќи го 
ја помагате македонската  
заедница, македонскиот 
збор, македонската висти-
на..

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. :416-827-0954 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Е месечен весник, гласи-

Со почит, 

   

Македонија

Почитувани читатели,

Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување на македонската култура, јазик, идентитет и 
традиции е невозможно без Вашата поддршка и помош. 
Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на весникот Македонија.  
Истиот ќе биде доставен во првата седмица од месецот до Вашиот дом или работно место.
Ви благодариме.
За информации контактирајте не’ на:

Cell: 416-827-0954
E-mail macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper 

Makedonija/Macedonia
1840 Bloor st. Suite 711 
Mississauga, On.
L4X 1T2 Canada

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

76 Overlea Blvd. - Toronto, 
Ontario - M4H 1C5

Phone: 416-421-7451; 

St Ilija 
Macedonian 

Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, 
Mississauga, ON
(905) 821-8050

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church
201 Main St N, Markham, 

ON
(905) 471-5555

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE

850 O’Connor Drive, 
Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Tel: 416.755.9231

 "California Pub & 
Grill"

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York

Canadiana 
Flowers 

3087 Kingston Road
(416) 265-6867

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, 

ON M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075

Markland Wood 
Pharmacy

4335 Bloor St W, Etobicoke, 
ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga
385 The West Mall, 

Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries 
Delicatessen

290 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1C6

Sarajevo Grill & 
Meat 

225 The East Mall, 
Etobicoke, ON M9B 6J1

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3261

Mrakovic Meat & 
Deli

44 Wellesworth Dr, 
Etobicoke, ON M9C 4R1
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Голема благодарност до нашите соработници:

Танас  Јовановски 
- поранешен уредник на весникот ,,Македонија’’, 
колумнист

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на крстозборот 
за весникот Македонија
Зоран Андоновски – соработник,
Ташко Кубановски - за рубриката 
,,Афоризми’’(Постхумно)
Зоран Карапанчев - фотограф, соработник  

Боне Темелков соработник
Специјални Дописници:
За Македонците од Албанија известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот Македонија: 
Стојко Стојков 
Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САДМесечен весник на  Македонците во Канада и САД
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We could not be more excited to start our 
63rd year of Ensemble Makedonka. Over 
the last 63 years Ensemble Makedonka 
has stood the test of time and is devoted 
to showcasing the Macedonian 
culture throughout North 
America. Not only have 
we been chosen to 
represent the 
Macedonian 
community 
worldwide, 
we are also 
engag ing 
youth and 
h e l p i n g 
t h e m 
connect to 
their roots. 
E n s e m b l e 
Makedonka plays a 
vital role in preserving and 
promoting the rich cultural heritage 
of our community. We provide a platform 
for artists and performers to showcase 
their talents and celebrate our traditions, 
while also educating the broader 
community about the history, language, 
and customs of our Macedonian culture. 
By becoming a member of Ensemble 
Makedonka, individuals can support 
this important work and help ensure 
that the cultural legacy of Macedonians 
is preserved and celebrated for future 
generations. Personally, being a part 
of Ensemble Makedonka has given me 
many opportunities to connect with other 
members of the community who share a 
common cultural heritage. I have met my 
future husband and my lifelong friends 
who have been by my side for over 20 
years now and I could not be more 
grateful for the bond that this group has 
provided. As choreographers myself and 
Peter Ziskos are looking to continue his 
grandfather, Alex Petlichkov’s, legacy for 
the next 63 years. With the help of our 
talented alumni, leaders and very good 
friends; Elena Milenkovski, Vele Tosevski, 

Cveta Kostov and Jennifer Raptopolous, 
our goal is to continue creating a strong 
and fun fi lled environment for our 

dancers, while maintaining 
the stature of 

being 

N o r t h 
A m e r i c a ’ s 

premier dance ensemble. We have 
been blessed to travel to many places 
representing the country we love and 
proud to be members of Ensemble 
Makedonka and St. Clement of Ohrid.
Ultimately, being a member of Ensemble 
Makedonka can help to promote a sense 

of cultural pride and identity, strengthen 
community bonds, and ensure that 
important cultural traditions are preserved 
and celebrated for generations to come. 
For more information and to stay tuned 
with upcoming events and group updates 
you can follow us on Facebook and 
Instagram using the handle @

ensemblemakedonka. We are 
going to be putting on a riveting 
year end show on June 10th, 2023, 
stay tuned for more information to 
come.

By: Victoria Veljanov

We could not be more excited to start our Cveta Kostov and Jennifer Raptopolous, of cultural pride and identity, strengthen 

MAKEDONKA
Introducing the 
team behind the 

magic of Ensemble 
Makedonka! 

Each one of these former 
members are committed to 

promoting Macedonian 
culture through song and 

dance. We are excited to keep 

the Ensemble Makedonka 
brand growing world wide as 

Canada’s leading Premier 
Macedonian folk ensemble, as 
it has been for over 63 years! 

Co-choreographers:

Peter Ziskos
Victoria Veljanov

Dance Instructors:

Elena Milenkovski
Cveta Kostov
Vele Tosevski

Jennifer Raptopoulos 

h e l p i n g 
t h e m 
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E n s e m b l e 
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vital role in preserving and 
promoting the rich cultural heritage 
of our community. We provide a platform 
for artists and performers to showcase 

common cultural heritage. I have met my 
future husband and my lifelong friends 
who have been by my side for over 20 
years now and I could not be more 
grateful for the bond that this group has 
provided. As choreographers myself and 
Peter Ziskos are looking to continue his 
grandfather, Alex Petlichkov’s, legacy for 
the next 63 years. With the help of our 
talented alumni, leaders and very good 
friends; Elena Milenkovski, Vele Tosevski, friends; Elena Milenkovski, Vele Tosevski, friends; Elena Milenkovski, Vele Tosevski, Jennifer Raptopoulos 

Peter Ziskos 

many opportunities to connect with other 
members of the community who share a 

Cveta Kostov

for artists and performers to showcase 
their talents and celebrate our traditions, 
while also educating the broader 

for artists and performers to showcase 
their talents and celebrate our traditions, Victoria Veljanov

ELENA MILENKOVSKI

Vele Tosevski

Macedonian folk ensemble, as 

Ultimately, being a member of Ensemble Makedonka 
can help to promote a sense of cultural pride and identity, 

strengthen community bonds, and ensure that important cultural 
traditions are preserved and celebrated for generations to come. 

For more information and to stay tuned with upcoming events and 
group updates you can follow us on Facebook and Instagram using the 
handle @ensemblemakedonka. We are going to be putting on a riveting 
year end show on June 10th, 2023, stay tuned for more information to 

come.
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Boris Stoikos - Team Platform
Mission statement: To unwaveringly promote, preserve and protect our Macedonian Orthodox faith and Macedonian identity, culture, language, and traditions at all times.

Macedonian Orthodox faith:
● To serve God, to protect, be loyal and devoted to our mother Macedonian Orthodox 

Church, conscientiously adhere to the holy canons, the Constitution of the Macedonian 
Orthodox Church, the Statute of the American-Canadian Macedonian Orthodox Diocese 
and the By-laws of the Church “St. Clement Of Ohrid”, as well as other church-canonical 
regulations and provisions. 

● To respect the authority of the superior, competent bishop and parish priests.
Protect Macedonian Identity, Culture, Language, and Traditions by:

● Investigating how to re-establish a Macedonian Language program at the University of 
Toronto or other post-secondary institutions.

● Increasing our church’s presence on social media. 
● Seek government grants and funding available to improve St. Clement’s infrastructure 

and programs.
● Seek government grants and funding available for cultural events.
● Continuing to support Canadian-Macedonian media. 

To be inclusive and welcoming by creating engagement opportunities for all members:
● Promote Family Day at the end of each month, an d help it grow.
● Supporting the Goce Delcev seniors’ club and other senior members through increased 

activities, seminars, lunches, and other activities of interest to this sector.
● Establish a wheel-trans program with Revera Assisted Living and the Canadian 

Macedonian Place for weekly drop-off and pick-up of Seniors for Thursday lunch and 
Sunday Service.

● Providing Macedonian language classes, Bible study, and other activities and wellness 
programs for adults at St. Clement.

● Incentivizing church membership to younger members and third and fourth-generation 
Macedonians in the Toronto area ultimately leading to increased church attendance.

● Implementing various communications for the congregation for those that wish to use 
web-based tools and virtual meetings.

● Supporting Macedonian and English church services that best communicate with the 
diverse Congregation.

Accountability:
● Reaffi rm the ultimate authority of the General Membership (Congregation) of St. 

Clement of Ohrid and that our church, St. Clement of Ohrid, with all its possessions, is 
the exclusive property of the members of this church.

● Strengthen the structure and accountability of the Board and make sure there is proper 
fi nancial and legal reporting.

● Promote consultative and cooperative values for the operation of St. Clement Church 
and Congregation.   

Collaboration:
● Promote cooperation among Macedonian village associations, Macedonian 

organizations, and St. Clement Church.
● Support and guide the St. Clement youth organization “MYNET” in all activities led by 

the youth, for the youth and to create a welcoming environment that fosters a strong 
youth presence. 

● Promote our Macedonian Folklore Ensemble “Makedonka” as our greatest ambassador 
of Macedonian music and dance.

● Revitalize the Sunday School at St. Clement Church by: implementing religion into 
the Sunday school curriculum, renovating the classroom to better accommodate our 
teacher and students, buying new desks, supplies and teaching materials and splitting 
the class by age groups.

● Provide assistance and support to AMSUT and the Macedonian student organizations 
of the GTA wherever possible.

● Promote cooperation and support of all St. Clement Church branches (Ladies’ Auxiliary, 
Makedonka, MYNET, Miladinov Brothers Literary Society, Bowling League, Sunday 
School etc).

● Work cooperatively with the other Macedonian Orthodox Churches located in Toronto 
and the surrounding area to grow and strengthen each of our respective communities 
by organizing joint ventures and activities.

● To lead the initiative for greater collaboration with our sister Macedonian Orthodox 
Churches in Canada and the USA so that we work as one united whole. 

● To increase our external focus in terms of community outreach and impact, especially 
amongst fellow canonical Orthodox churches.

Improving technology, building maintenance and the capacity for effi cacy at St. Clement:
● Renovating the boardroom to accommodate extra language classes and to add internet 

video conferencing capabilities to our boardroom and offi ce.
● Establishing fast wireless internet and modern phone service throughout the building.
● Improving and maintaining the church banquet halls, kitchens, washrooms offi ce and 

other building facilities and services.
● Cleaning the church frescos and walls to remove smoke residue.
● Repair of the front stairs.
● Implementing Interact and VISA payment options.
● Continue to update the membership list and create a St. Clement Of Ohrid membership 

card with a barcode and scanner for easier recordkeeping, member identifi cation and 
membership dues payment.

● Continuously update the St. Clement Church website so that it contains accurate 
information about the social and spiritual life of our church. 

● To keep an up-to-date digital information board with church services and upcoming 
events on display. 

● To create a digital archive of all church records for ease of access and better 
recordkeeping. 

Борис Стоикос - Платформа
Нашата мисија: Цврсто да ја промовираме, чуваме и штитиме нашата Македонска православна вера и Македонскиот идентитет, култура, јазик и традиции во секое време.

Македонска православна вера:
● Да му служиме на Бога и да бидеме верни и оддани чеда на нашата мајка Македонската 

Православна Црква. Совесно да се придружуваме на светите канони , Уставот на 
Македонската Православна Црква, Статутот на Американско-канадската Македонска 
Православна Епархија и Правилникот на Црквата „Свети Климент Охридски“, како и 
други црковно-канонски прописи и одредби.

● Да се почитува авторитетот на поглаварот, надлежниот архиереј и парохиските 
свештеници.

Заштита на македонскиот идентитет, култура, јазик и традиции преку:
● Ќе се направи истражување како повторно да се воспостави програма за македонски 

јазик на Универзитетот во Торонто или на други Канадски универзитет
● Поголемо афирмирање на нашата црква на социјалните мрежи.
● Користење грантови и финансиски средства од Федералната владата на Канада и 

Владата на Онтарио за подобрување на инфраструктурата и дејностите на црквата 
„Свети Климент Охридски“.

● Побарување на владини грантови и финансиски средства достапни за културни 
настани.

● Поддржување на канадско-македонските медиуми.
Да создадеме инклузивна и добредојдена средина за сите членови:

● Промовирање на „Фамилијарен Ден“ - секоја последна недела во месецот. 
● Поддршка на Пензионерскиот клуб „Гоце Делчев“ и на сите наши постари членови 

преку зголемување на активности, семинари, ручеци и други настани за нивното 
здравје и благосостојба. 

● Воспоставење на програма за „Wheel-trans“ со Revera Assisted Living и Canadian 
Macedonian Place за неделен превоз за ручек во четврток и за литургија во недела.

● Обезбедување часови по македонски јазик и религија, и други активности и програми 
за возрасни во црквата „Свети Климент Охридски“.

● Поттикнување на помладите Македонци и Македонците коишто се трета и четврта 
генерација во Торонто да станат членови и активно да се вклучат во животот на 
нашата црквата.

● Спроведување на различни методи на комуникација за собранието за оние кои 
сакаат да користат веб-базирани алатки и виртуелни состаноци.

● Поддршка за црковни служби на македонски и на англиски јазик како би сите наши 
членови ја разберат службата. 

Одговорност:
● Потврдување на конечната власт на Членското собрание на „Свети Климент 

Охридски“ и дека нашата црква, Свети Климент Охридски, со сите свои имоти, 
подвижни и неподвижни, е исклучиво сопственост на членовите на оваа црква.

● Зајакнување на структурата и одговорноста на Црковиот одбор и обезбедување на 
соодветно финансиско и законско известување.

● Промовирање на консултативни и кооперативни вредности за работата на црквата и 
собранието на „Свети Климент Охридски“.

Соработка:
● Промовирање на соработката помеѓу Македонските селски здруженија, Македонските 

организации во Канада и црквата „Свети Климент Охридски“.
● Поддршка на Младинската организација „MYNET“ - гранка на црквата „Свети Климент 

Охридски“ во сите активности што ги водат младите, за младите, и да се создаде 
атмосфера на добредојденост за сите млади Македонци.

● Промовирање на нашиот Македонски фолклорен ансамбл „Македонка“ како наш 
најголем амбасадор на македонската музика и игра.

● Ревитализирање на Неделното училиште во црквата „Свети Климент Охридски“ 
со вклучување на Православната вера во наставната програма, реновирање на 
училницата за подобро сместување на нашите учители и ученици, купување нови 
клупи, училишни прибори, наставни материјали и поделба на класот по возрасни 
групи.

● Поддршка на „Здружението на македонски студенти при Универзитетот на Торонто“ 
и другите македонски студентски организации во околината. 

● Промовирање на соработка и поддршка на сите ограноци на црквата „Св. Климент 
Охридски“ (Женската секција, Ансамбл Македонка, Младинската Организација, 
Литературното друштво итн.)

● Cоработка со другите Македонски православни цркви во Торонто и околината за  
зајакнување на сите наши црковни заедници преку организирање заеднички потфати 
и активности.

● Да ја водиме иницијативата за поголема соработка со нашите сестрински Македонски 
православни цркви во Канада и САД за да работиме како една обединета целина.

● Да го зголемиме нашиот надворешен фокус во однос на заеднички опфат и влијание, 
особено меѓу другите канонски православни цркви.

Подобрување на технологијата, одржување на зградата и капацитетот за ефикасност 
во Свети Климент:

● Реновирање на салата за состаноци за да се сместат дополнителни часови по 
јазик и да се додадат можности за интернет видео конференции во нашата сала за 
состаноци и канцеларија.

● Воспоставување брз безжичен интернет и модерна телефонска услуга низ целата 
зграда.

● Подобрување и одржување на црковните банкет сали, кујни, санитарни јазли и други 
градежни објекти и услуги.

● Чистење на црковните фрески и ѕидови за отстранување на остатоците од чад.
● Поправка на предните скали.
● Спроведување на опции за плаќање Interact и VISA.
● Продолжување на ажурирањето на членската листа и креирање членска картичка 

со баркод и скенер за полесно водење евиденција, идентификација на членовите и 
плаќање члeнарина.

● Постојано ажурирување на веб-страницата на црквата „Свети Климент Охридски“ за 
да содржи точни информации за општествениот и духовниот живот на нашата црква.

● Да се одржува ажурирана дигитална информативна табла со црковни служби и 
претстојни настани.

● Да се создаде дигитална архива на сите црковни записи за полесен пристап и 
подобро водење на евиденција.

М.П.Ц. Св. Климент Охридски, Торонто
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Доколку имате прашања во врска со 
работата на црковната управа побарајте 
го претседателот, потпретседателот или 

секрeтарката на црквата, а ако имате 
прашање во врска со верата или со 

црковната служба побарајте го отец Сашо 
Целески. За двете потреби користете го 

црковниот телефон: 416-421-7451

BOARD OF 
DIRECTORS
1.Bakreski, Aleksandar
2.Balkos, Tom
3.Bozanis, Tom
4.Cumandra, Kocho
5.Dimitrievski, Krume
6.Dimitrievski, Mia

7.Dimoff, Tom
8.Dimoff, Christopher-
Thomas
9.Dimoff, Zoe
10.Dukoski, Nikola
11.Josifoski, Nikola
12.Jovanovski, Alexis
13.Klas, George

14.Klas, Fanny
15.Koitsis, Thomas
16.Kostevski, Jovan
17.Kostovski, Mary 
Anne
18.Lazarevski, Novica
19.Lazarevski, Olga
20.Lucas, Tom

21.Milenkovski, Elena
22.Milevski, Vlade
23.Nadjovski, Pando
24.Petkovski, Dushko
25.Popovski, Risto
26.Rappos, Carol
27.Ristevski, John
28.Saragil, Steve

29.Saunders, Paul
30.Stancevski, Ivica
31.Stoikos, Tom
32.Suklevski, Dorce
33.Tesovic, Snezana
34.Trpeski, Naumce
35.Veljanov, Victoria
36.Ziskos, Peter

Boris Stoikos - Executive Team & 
Board of Directors  2023-2025

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА БОРИС СТОИКОС, СЕГАШНИОТ  
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МПЦ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ТОРОНТО

Почитувани браќа и 
сестри, православ-
ни христијани, Ма-
кедонци, членови 
на оваа наша маке-
донска православна 
црква, Свети Кли-
мент Охридски. Јас 
се викам Христијан 
Роштанковски и јас 
пораснав овде во 
овие простори. Овде 

одев во неделното училиште и играв во Македонка од мали 
до возрасни години. Кога бев тинејџер бев еден од основачи-
те на црковната младинска организација „MYNET“ и првиот 
претседател на таа организација. Денес, имам голема чест 
да го предложам за Претседател на нашата сакана Македон-
ска православна црква, г. Борис Стоикос.
Јас го знам Борис и неговата фамилија цел живот, и можам 
со чиста совест да кажам дека Борис е вреден, чесен, фа-
милијарен човек. Човек којшто е горд Македонец од село 
Неволани, Леринско, светол пример за како да се живее 
христијански живот, и човек којшто нема ништо друго освен 
добриот интерес на нашата црква и нашата македонска за-
едница во неговото срце. Борис, во оваа црква, го израснале 
неговите родители Том и Кристин Стоикос, долгогоднишни 
членови на нашата црква, Македонци горди на своите ма-
кедонски корени, и овој патриотизам го всадија во нивните 
деца. Овде се крсти Борис, овде се ожени и тука се крстија 
и неговите деца. Претходно, Борис бил член на Управниот 
одбор на претседателот Стив Плијакас во 2001 година. Тој, 
исто така, е потпретседател на сегашната управа предво-

дена од г-дин Владе Димитриевски. Борис, има служено во 
македонската заедница како претседател на добротворното 
друштво на Неволани од 2008 година до денес и како дел од 
Македонскиот олимписки комитет.
Мисијата на тимот на Борис Стоикос е едноставна, ние 
неуморно ќе ја промовираме, чуваме и штитиме нашата 
Македонска православна вера и Македонскиот иденти-
тет, култура, јазик и традиции во секое време. Ќе потвр-

диме дека нашата црква, Свети Климент Охридски, со 
сите свои имоти, подвижни и неподвижни, е исклучиво 
сопственост на членското собрание, членовите на оваа 
црква, и нема да дозволиме тоа да се смени. Покрај тоа, 
заедно со Борис ќе градиме на успесите на сегашната упра-
ва, и ќе работиме заедно да создадеме атмосфера на до-
бредојденост за сите млади Македонци, ќе ги зголемуваме 
бројот на активности за нашите постари членови, позитивно 
ќе соработуваме со сите наши црковни гранки и нашите се-
стрински Македонски православни цркви во околината, и ќе 
ја одржиме црковната зграда притоа внесувајќи ги нејзините 
технолошки способности во 21 век.
Денес ви се молам вас, собранието на Свети Климент, да ја 
прифатите оваа номинација. И ве повикувам следната неде-
ла, во голем број, да гласате за господинот Борис Стоикос. 
Да му се даде шанса на овој силен тим, оваа помлада ге-
нерација, со образовани и желни лица, Македонци, коишто 
сакаат доброволно да работат за доброто на нашата црква и 

заеднички да ја зајакнуваат и да ја растат нашата заедница. 
Живи и здрави да ми сте. Господ нека ве благослови сите. 
Ајде во недела заедно да изградиме подробра иднина за на-
шата македонска заедница во Торонто, нашата Македонска 
православна црква, посветена на големиот Свети Климент 
Охридски, чудотворецот, чуварот на македонскиот народ, на 
нашата мила мајка Македонија. Затоа што кога ние заедно 
се грижиме за Свети Климент, па Свети Климент се грижи 
и за нас. Ви благодарам.

Членовите на новата управа при 
црквата Св.Климент Охридски од 

Торонто свечено положија заклетва 
и го превзедоа управувањето на 
црквата за следните две години.

The members of the new board at MOC 
St.Clement in Toronto took the ought to 
work on the board of directors for the 

next two years mandate.

EXECUTIVE TEAM
President - Boris Stoikos
Vice Presidents - Zan Dukoski, Andy Penuvchev, 
Christian Rostankovski
Treasurer - Anngie Jovanovski
Assistant Treasurer - Chris Stanwyk
Secretary - Snezana Kozovski
Assistant Secretary - Krste Kostovski
Diocese Delegate - Mitko Rostankovski

EXECUTIVE TEAM

Борис Стоикос

Христијан Роштанковски
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

Warehouse Associate - Packing/Shipping/Receiving
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic - Machining/Fabrication Shop- Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Planner Production - Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

Estimator Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Deburring Grinding Technician - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburrer Grinding Technician - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Assembler Part Markers -Aerospace
Oakville, ON • Full-time

Join the VAC Dev Team!
An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our 

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

2270 Bristol Circle 
Oakville, Ontario 
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856 
E-mail: contact@vacdev.com

VAC Developments Ltd careers

На сите новодојдени од Македонија им даваме можност за вработување и обезбедување на обука во 
авио металската индустрија, лимарија, машинство и инжинерство, планирање и други можности

http://www.vacdev.com
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ST. NEDELA MACEDONIAN 
ORTHODOX CHURCH 

AJAX, ONTARIO

Неделното училиште во Света Недела се одржува секоја недела 
од 10:00-11:00 часот. Повелете запишете ги вашите деца со цел да 
се дружат и да го научат македонскиот јазик и традиции, со помош 

на учителката Јана.

Доколку сте заинтересирани да ги запишете вашите деца 
во играорната група на црквата Св. Недела 

 повелете секој четврток од 6:30 до 8:00 часот навечер. 
Address: 485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7 Phone: (905) 426-5355

Co големо задоволство ви го објавуваме Извршниот тим на МПЦ Света Недела за 2023/2025 година! Овој тим е составен од 
аспиранти и посветени поединци кои се возбудени да служат на црквата и на македонската заедница 

Претседател Славе Бунтески
Потпретседател Славе Темелковски
Потпретседател Љупчо Анчевски
Потпретседателот Борис Јоноски

Благајник Јован Станковиќ
Заменик Благајник Џими Јанкулоски
Секретар Ристо Трифуноски 
Заменик секретар Љупчо Донески

Епархиски делегат Марјан Ристески

Честитки на сите и им посакуваме срека 
во работата!

Saint Nedela MOC Executive Team for 
the 2023/2025 year

President Slave Bunteski
We are very excited to announce Saint 
Nedela MOC Executive Team for the 
2023/2025 year! This team is comprised 
of aspiring and dedicated individuals who 
are excited to serve the church and the 
Macedonian community 

President Slave Bunteski
Vice President Slave Temelkovski

Vice President Ljupcho Ancevski
Vice President Boris Jonoski
Treasurer Jovan Stankovic
Vice Treasurer Jimmy Jankuloski
Secretary Trifunoski Risto
Vice Secretary Ljupco Doneski
Diocese Delagate Marjan Risteski 
Congratulations to All!

Co големо задоволство ви го објавуваме Извршниот тим на МПЦ Света Недела за 2023/2025 година! Овој тим е составен од 

Announcement: Sunday, March 26th, 2023 The 
swearing in of the new Board Members of Saint 
Nedela, MOC, Ajax will take place at 12:00 pm. 

Најава: Недела, 26ти Март, 2023 година во 12:00 
часот ќе се одржи заклетвата на новите членови 

на одборот на Света Недела, МПЦ, Ајакс.

RENT OUR SPACE 
ST. Nedela MOC has a banquet room available 

to the community for bookings. Host your 
reception in our hall with everything you need 
for the perfect party. Our recently renovated 

banquet hall provides the perfect setting for any 
gathering, dance or fi tness classes, owing to the 
beautiful wood fl oor, and spacious interior. It is 

wheelchair, walker and stroller accessible. 
Contact our Church Offi ce Administrator to 

view the space, check on availability and Fee 
Schedule.

Tel. (905) 426-5355
Email. st.nedela.church@gmail.com

8-МИ МАРТ СО МАКЕДОНКИТЕ ВО СВ НЕДЕЛА ЕЈЏЕКС
На 5 март во пресрет на Меѓународниот 
ден на Жената 8-ми Март  во прекрасно 
декорираната свечена сала во Црквата 
Света Недела во Ејџекс се организира-
ше прослава посветена на празникот 
на жената 8ми Март! Преполна сала 
весели Македонки пред се’, но и го-
спода  кои присуствуваа на настанот 
придржувајќи ги своите поубави поло-
вини.. Свеченоста отпочна со настапот 

на учениците од неделното училише од 
Св. Недела како украс и најубав дар по 
повод празникот на мајките, бабите...
Богатиот  ручек го подготви Марија Ан-
гелевска,  а раскошната сала и нејзи-
зната декорација беше дело на Милица 
Попоска која раководи  со женската сек-
ција како и  волонтерите: Eмa Сара Ми-
цевска, Александар Ристески, Кароли-
на Ристеска, Елда Јанкула-Граждани, 

Маргарита Јоноски, Маја Димитриевски 
и Игор Мицевски кои оставија свој дел 
во целосната слика и  8-мо мартовскиот 
амбиент.
За музиката беше задолжен Соња и 
Оливер Бенд со Стив Штуревски, Веле 
Тошевски и Смилја Андоновска. Ова ве-
село неделно попладне  навести убава 
и плодоносна пролет.

УСПЕШНА ФИЛМСКА ВЕЧЕР ВО СВЕТА НЕДЕЛА
Во Македонската православна црква Св. Недела од Ејџекс 
неодамна беше одржана  успешна филмска вечер. Благода-
рение на организацијата на  управата на црквата, учителката 
Јана, и сите доброволци кои помогнааа оваа вечер беше ви-
стинско задоволство за најмладите.
Филмската вечер ќе се одржува секој втор месец и отворено 
ќе биде за сите наши дечиња од било кое неделно училиште 
во нашата македонска заедница.

УСПЕШНА ФИЛМСКА ВЕЧЕР ВО СВЕТА НЕДЕЛА
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Почитувани 
Македонци и читатели на 

весникот 
Македонија

      Чест ми е да ве поздравам од 
Виндзор и да ве информирам дека во 
нашата заедница и црква Св. Никола, 
се одржа редовното годишно членско/
изборно собрание.За прв пат во наша-

ва заедница се избра управа на чие 
чело ќе биде жена. Поточно Претседа-
телка на нашава црковна заедница ќе 

биде Вера Најдовска.
Вера била активна во нашава заедни-
ца многу години наназад. Со задово-

лство и’ ја отстапувам претседател-
ската позиција и и’ посакувам голем 

успех ,(во што немам сомнеж) во 
водењето на нашава заедница до нови 

височини и успеси!

Доскорешен Претседател на црквата 
Свети Никола-Виндзор

Менде Талески

лство и’ ја отстапувам претседател-

НАТПРЕВАР НА ДОМАШНИ ВИНА 2023
         На 18 фебруари оваа година, во чест на Св. Трифун се одржа традиционалниот 
натпревар на домашни вина. Пандемијата на Ковид 19 направи голема сопка во секојд-
невието на сите нас, а ова се одрази и на овој натпревар. После прескокнатата 2021 и  
спориот процес на отварање во 2022, оваа година покажа дека ништо не е изгубено. Го-
динава се направија некои промени што донесоа позитивен одѕив од сите. За прв пат на 
вечерта имавме жива музика од Васко и Никола. Влезот беше со билети, а храната серви-
рана на “черити бордс” богато снабдена, разновидна,и вклучена во влезницата. Во цената 
на влезницата од 30.00 долари  покрај храната беа и две шишиња вино на секоја маса
.                                                                                                                                                                 

        Инфлацијата и цената на грозјето обесхрабрија многу винари да не направат вино го-
динава, така да за учество имавме само осум вина. Втора година по ред победник е Michael 
Cappucci, кој е македонски зет. Новина во годинашниот натпревар беше “Пипл’с Чојс”. Име-
но, вината за натпревар беа понудени и на публиката за и таа да оценува. Победник од 
публиката е Toni Cappucci. Победниците добија пехари, а околу шеесетина присутни добија 
убаво помината вечер. Сите позитивни промени пропратени со сестрано одобрување од 
публиката не’ бодрат и обврзуваат овој “Празник на Виното” да го продолжиме и правиме 
се поубав.  Известува: Иљо Вартукопли
.

Честитки до целиот тим на ново избра-
ната управа И новиот претседател 

Вера Најдовска.
 Голема благодарност и честитки 

за успешната работа на досега{на-
та управа и претседателот Менде 

Талески.
Новата управа ја сочинуваат:

Отец Емил Атанасов, старешина на 
црката

Вера Најдовска, претседател
Иљо Вартукопли, прв подпреседател

Крсто Стојановски, 
втор подпреседател

Гордон Дамески, секретар
Бобан Гавровски, зам. Секретар

Маре Стефанова, благајник
Зоран Стојковски, зам. Благајник

Менде Талески, епархиски делегат
Перица Црвенковски, делегат 

во мултикултурен центар
Џон Бранов, оджување на објектот

Глигор Стефанов, член
Ацо Савевски, член

Сузана Стојковска, член
Никола Рувинов, член

Стив Јанчев, член

Игор Бабамов, член
Исто така женската секција го одржа 
својот изборен состанок и своите ак-
тивности ќе ги продолжи во следииот 

состав:
 Милица Апостоловска, претседател

Др Елизабета Талеска, зам. претседа-
тел,Стејси Џорџ, секретар

Сузана Стојковска, благајник
и членовите: Ангелина Р., 

Парошка Ј.,  Алисон В., Маре 
С,. Стефани Г., Бранкица С., 

Сузан Б.,  Ирена Ч.
, Даниела А.

Честитки до целиот тим на ново избра- Игор Бабамов, член

 ВЕРА НАЈДОВСКА, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ

 НА МПЦ СВ. НИКОЛА          
ВИНДЗОР

ВО НЕДЕЛАТА НА 12 МАРТ, 2023 ЦРКОВНАТА УПРАВА ПРИ ЦРКВАТА СВЕТИ НИКОЛА ОД 
ВИНДЗОР ДАДЕ СВЕЧЕНА ЗАКЛЕТВА СО НАДЕЖ И ВЕРБА ВО БОГА ДЕКА ЗАЕДНО 

СПЛОТЕНИ КАКО ЕДЕН ЌЕ РАБОТАТ ЗА ДОБРОТО НА НАШАТА ЗАЕДНИЦА
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ST. NICHOLAS MACEDONIAN CENTRE WINDSOR 
2023 ANNUAL INTERNATIONAL WOMEN’S DAY  FASHION  SHOW

 After several years of being unable to organize fashion show 
events, on the 3rd of March, 2023, 270 guests attended the ninth 
annual St. Nicholas Macedonian Centre Fashion Show. Despite 
the snowstorm, this fundraising event, organized by Teodora 
Taleski, with the help of Dr. Elizabeth Taleski, Liljana Djurovic, 
and Vera Najdovska, was a huge success. “After not being able 
to keep up with our yearly traditions, it was hard getting back into 
things however, with hard work and commitment from my won-
derful organizing team of powerful women, we were able to put 
together an amazing event. The women of our community take 
part in organizing a fundraising fashion show each year around 
International Women’s Day; sometimes raising money for women 
in need, and other times fundraising for the community in gener-
al. Our annual fashion show is how we try our best to give back 

to the community, empower women, especially young women in 
our community, and honour International Women’s Day” said the 
main organizer of the event, Teodora Taleski. 
The St. Nicholas ninth annual Macedonian Centre Fashion Show 
raised $5,000 in donations to the WE-SPARK Health Insitute 
at the University of Windsor. The guest speaker of the evening 
was Dr. Lisa Porter, Executive Director of WE-SPARK Health 
Institute and a Distinguished Professor in the Department of Bio-
medical Sciences at the University of Windsor. The night began 
with dinner followed by the fashion show, lottery, and musical 
performances. The Master of the Ceremony, Cathy Marantette, 
introduced the fashions - Envy Boutique, Joe Fresh, Hudson’s 
Bay, Freeds, The Suit Shop Co. Ltd., His and Hers Bridal, and 
Sophie’s Gown Shoppe - modelled (choreographed by Liljana 

Djurovic) for the evening. Music-
al performances by Teodora 
Taleski singing “My Heart Will 
Go On” by Celine Dion, DVO, 
and Adam Butcher charmed the 
crowd with their angelic voices. 
Music throughout the evening 
was played by Gordon Damev-
ski and photos were taken by 
Misha Z. Photography. 

By Teodora Taleski

М.П.Ц. Св. Никола, Виндзор
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МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “СВ.ИЛИЈА“
   

MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH “ST. ILIJA”
1775 Bristol Rd. West ● Mississauga,

ON  L5M 2Y5  (905) 821-8050
www.st-ilija.ca  E-mail: admin@st-ilija.ca 

На годишното собрание во Македонската Православна 
Црква Св. Илија во Мисисага одржано на 26 Февруа-
ри 2023 година  едногласно беше избрана нова упра-
ва чиј претседател е амбициозниот млад Македонец 
со битолски корени Васко Недановски. Тој е успешен 
бизнисмен и сопственик на Недан Тим, компанија во 
областа на купопродажбата на недвижен имот. Него-
вото повеќегодишно искуство и доброволна работа во 
црквата резултираа со изборот на претседател во една 
од најактивните македонски православни цркви на овие 
простори.

Собранието отпочна со обраќањето на доскорешниот 
претседател Ацо Крстевски кој во име на својата упра-
ва го поднесе финансискиот извештај. Истиот според 
фактите гледано на периодот за нас е повеќе од успе-
шен, беше констатација на господинот  Ацо што беше 
поздравено со громогласен аплауз. Ацо Крстевски 
успешно ја водеше црквата во изминатите четири годи-
ни од кои повеќе од две години беа во време на ковид и 
целосна блокада на нормалниот живот на црквата Св. 

Илија, впрочем како и за сите македонски цркви во Ка-
нада и пошироко.
По извештајот, единствениот кандидат Васко Неда-
новски во своето обараќање пред се' побара прошка 
од присутните во духот на традицијата и празникот 
Прочка.  Тој се заблагодари на досегашниот претседа-
тел Ацо за одличната соработка и ги повика сите чле-
нови на досегашната управа и понатаму да продолжат 
да работат заедно за доброто на црквата.

Недановски го претстави и новиот управан одбор на 
црквата Св. Илија составен претежно од млади и амби-
циозни лица кои како и самиот претседател имаат за-
дача да ги привлечат и задржат младите 
во црквата Св. Илија. Нивна цел според 
зборовите на претседателот Недановски 
ќе биде и меѓуцрковна, сестринска сора-
ботка за доброто на сите Македонци што 
живеат во  Канада.
 Потоа со благослов на парохискиот 
свештеник Благој Пенев  беа избрани и 

другите раководни тела на новата управа. Им посакува-
ме успешна и сложна работа.

Нова управа во Македонската Православна Црква Свети Илија 
во Мисисага. За претседател е избран Васко Недановски

Васко Недановски -претсетседател 
Здравко Арсовски -потпретседател 
Бојан Стојановски - втор потпретседател
Крис Кожовски -секретар 
Бисерка Несторовска –заменик секретар
Славко Ненев- благајник
Дејан Костовски- заменик благајник
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САЛАТА ПРИ ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА ВО МИСИСАГА  СЕ ИЗНАЈМУВА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА :
ПРИВАТНИ ЗАБАВИ, КРШТЕВКИ, ВЕРИДБИ, ПОГРЕБИ И ДРУГИ НАСТАНИ. 

ОСВЕН ПРОСТОРОТ, ЦРКВАТА НУДИ И КОМПЛЕТНО МЕНIИ СО ЈАДЕЊА ЗА ГОСТИТЕ.
КАПАЦИТЕТ:  150 ЛУЃЕ

  
ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЈАВЕТЕ СЕ КАЈ: ГОРНАН  647-710-3836   БИСЕРКА  416-319-4949

ПРОСЛАВА НА 8-МИ МАРТ ВО МПЦ СВ. ИЛИЈА

Во очи на Меѓународиот Ден 
на Жената 8-ми Март, жен-
ската секција која работи во 
склоп на македонската пра-
вославна црква св. Илија од 
Мисисага организираше све-
чена прослава во простории-
те на банкетната сала.

Оваа традиционална вечер 
предизвика голем интерес кај 
Македонките кои и во текот 
на целата година се вклуче-
ни во работата на црквата и 
женската секција, како столб 
на сите активности, пред се’ 

верските празници каде што 
се чува и негува македонска-
та православна вера и тра-
дициите.
Вечерта ја отвори претседа-
телката на женската секција 
Весна Трајковска која во знак 
на благодарност на своите 
соработнички, истакнати Ма-
кедонки им врачи признанија 
за заслуга во работата и тоа 
на: Виолета Јованова, Елена 
Лука, Валентина Точковска, 
Љубица Лесаж, Весна Гроз-
дановски, Бисерка Несто-
ровска, Сашка Јовчевска, 
Роса Ситновска и Нина Ми-
ланова.
Со едноминутно молчење 
и' беше оддадена почит на 
неодамна упокоената по-

ранешна градоначалничка 
на градот Мисисага Хејзел 
Мекалион која беше верна 
пријателка на македонската 
православна црква Св. Илија 
и чест гостин на 8-мо мар-
товските и божикните про-
слави каде што знаеше да 
заигра македонско оро покрај 
својата пријателка Тодорка 
Мачковска, позната и призна-
та дарителка во црквата.

По отслужената богата посна 
вечера македонските дами 
и заиграа на наш начин со 
весела музика во изведба 
на гостинката од Рочестер, 
Соединетите Американски 
Држави, Жаклина Маркоски и 
локалните музичари: Оливер 

Петковски, Стив Штутевски и 
Веле Тошевски. Најавеното 
гостување на младиот пејач 
Ташко Каранфиловски не се 
оствари од оправдани при-
чини и новонастанати ситуа-
ции во Европа, но неговата 
средба со љубителите на до-
брата музика посебно онаа 
од преспанскиот крај сигурно 
ќе се реализира во некоја 
следна прилика. На просла-
вата на 8-ми Март во црква-
та Св. Илија присисуствуваа 
бројни дами од македонската 
заедница во Канада, и оста-
натите македонски сестрин-
ски цркви. Беше извлечена 
богата лотарија со главна 
награда телевизор донирана 
од Македонките за Македон-

ките.
Претседателката на женска-
та секција Весна Трајковска 
за весникот ,,Македонија,, 
изрази неизмерно задово-
лство и радост по просла-
вата, искажувајќи им бла-
годарност на сите присутни 
дами, на тимот кој работеше 
вредно и во кујната и на ба-
рот, како и за послужувањето 
на гостинките. ,,Моја искрена 
желба е –вели госпоѓа Трај-
ковска, и натаму одличната 
соработка и сплотеност да 
трае и да се развива за до-
бробит на црквата Св. Илија 
од Мисисага’’.

верските празници каде што 
се чува и негува македонска-
та православна вера и тра-
дициите.
Вечерта ја отвори претседа-
телката на женската секција 
Весна Трајковска која во знак 
на благодарност на своите 
соработнички, истакнати Ма-
кедонки им врачи признанија 
за заслуга во работата и тоа 
на: Виолета Јованова, Елена 
Лука, Валентина Точковска, 
Љубица Лесаж, Весна Гроз-

СООПШТЕНИЕ
Ве известуваме дека годишниот состанок на Женската Секција за избор на 

претседателка ќе се одржи на 26-ти март, веднаш после Богослужбата .
Ве очекуваме!
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Според присутните свештени лица, за првпат на литургија 
сослужуваше и наш македонски свештеник од Македонската 
православна црква ОА и за првпат верниците примија Све-
та причест од македонски свештеник во Витлеем. Во литур-
гијата сослужуваше отец Синиша Ристовски. Македонските 
верници со восхит и благост во душата за весникот ВЕЧЕР 
раскажуваат за радоста да присуствуваат на ваква литургија 
на мајчин, македонски јазик, во светиот храм и да ги причести 
македонски свештеник во Витлеемската пештера.

Литургија на македонски јазик се служеше во најстарата цр-
ква на светот, Рождество на Исус Христос во Витлеем изми-
натиот викенд, спроти верскиот празник Прочка. Според при-
сутните свештени лица, за првпат на литургија сослужуваше 
и наш македонски свештеник од Македонската православна 
црква ОА и за првпат верниците примија Света Причест од 
македонски свештеник во Витлеем. Литургијата беше отслу-
жена на повеќе јазици, меѓу кои и на македонски. На чинот 
присуствуваа верници од целиот свет, а беа кажани и молит-
ви на македонски јазик, свештениците се помолија за својот 
народ на свој мајчин јазик. Во литургијата сослужуваше отец 
Синиша Ристовски.

-Свештеник на американско-канадската Македонска право-
славна епархија сослужуваше Света литургија во храмот 
Рождество на нашиот Спасител Господ Исус Христос во 
Градот Витлеем. Со благослов на надлежниот митрополит 
американско-канадски на Македонска православна епархија 
г. Методиј, како и одобрување од Светата Ерусалимска па-
тријаршија и надлежниот епархиски архиереј витлеемски 
г. Бенедикт, беше отслужена Света божествена литургија 
во храмот на Рождеството Христово во градот Витлеем 
во која сослужуваше архиерејскиот заменик на Американ-
ско-канадската Македонска православна епархија протоереј 
ставрофор, Синиша Ристовски, заедно со други православ-
ни свештеници од Палестина, Грција, Молдавија, Полска, и 
Украина, појаснуваат свештениците во изјава за весникот 
ВЕЧЕР.

Отец Синиша Ристовски, кој сослужуваше во литургијата, ја 
сподели радоста од овој чин.
ОГРОМНА БЕШЕ РАДОСТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ПОКЛО-
НИЦИ ОД ДЕТРОИТ ВО СВЕТАТА ЗЕМЈА ДА МОЖАТ ЕВ-
ХАРИСТИЧКИ ДА УЧЕСТВУВААТ ВО БОГОСЛУЖБАТА ВО 

ПЕШТЕРАТА КАДЕ ШТО СЕ РОДИЛ НА-
ШИОТ СПАСИТЕЛ ГОСПОД ИСУС ХРИ-
СТОС, ДА СЕ ПРИЧЕСТАТ И ЗА ПРВПАТ 
ДА СЛУШНАТ МОЛИТВИ И ПРОЗБИ НА 
НАШ МАЈЧИН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО 
ВИТЛЕЕМСКАТА ПЕШТЕРА КАДЕ БОГО-
РОДИЦА, МАЈКАТА НА НАШИОТ БОГ И 
СПАСИТЕЛ ГО РОДИ ХРИСТА. БОГОМЛА-
ДЕНЕЦОТ ЈА ПРЕУМНОЖИ БЛАГОДАТТА 
ВО СРЦАТА НА НАШИТЕ ПОКЛОНИЦИ 
ВСЕЛУВАЈЌИ СЕ ВО НИВНИТЕ ДУШИ КОИ 
ДОЈДОА ДА МУ СЕ ПОКЛОНАТ И ДА МУ 
ПОСЛУЖАТ, ИЗЈАВИ ЗА ВЕСНИКОТ ВЕ-
ЧЕР, ОТЕЦ СИНИША РИСТОВСКИ.
 
Македонските верници со восхит и благост 
во душата за весникот ВЕЧЕР раскажува-
ат за радоста да присуствуваат на ваква 
литургија на мајчин македонски јазик во 
светиот храм и да ги причести македонски 
свештеник во Витлеемската пештера.
СЛАВА МУ НА БОГА ШТО НИ ГО ОТВОРИ 
ПАТОТ ДА МОЖЕМЕ ДА ГИ ПОСЕТИМЕ 
СВЕТИЛИШТАТА ВО СВЕТАТА ЗЕМЈА КОИ 
ИНСПИРИРААТ И БУДАТ ДЛАБОКИ МО-
ЛИТВЕНИ ЕМОЦИИ, А ОСОБЕНА РАДОСТ 
БЕШЕ ШТО НЕ УДОСТОИ ДА СЕ ПРИЧЕ-
СТИМЕ СО СВЕТИТЕ ТАЈНИ ВО ХРАМОТ 
НА НЕГОВОТО РОЖДЕСТВО, ВЕЛАТ ВО 
ИЗЈАВА ЗА ВЕСНИКОТ ВЕЧЕР, БИЛЈАНА 
ПЕЦОВ И СЛАВИЦА ШЕКРЕСКИ, ВЕРНИЧ-
КИ КОИ ПРИСУСТВУВАА НА ЧИНОТ ВО 
ВИТЛЕЕМСКАТА ПЕШТЕРА.
 
Деспина Ѓоргевски им посакува на сите вер-
ници, кои не ја посетиле Светата Земја, во 

блиска иднина да го направат тоа и да почувствуваат како е 
да се оди по стапките на Исус Христос.
Како долгогодишен верник на Македонската православна 
црква „Раѓање на Пресвета Богородица“ од Детроит и како 
аџика која ја посетила Светата Земја Израел неколку пати, 
овој денешен чин во најстарата црква во светот која што се 
наоѓа во Витлеем беше едно големо задоволство со кое што 
го надградивме нашето верничко искуство и патешествие. 
Литургијата беше отслужена на неколку јазици како што е 
обичај во Светата земја. За прв пат дел од молитвите беа 
прочитани и на наш македонски јазик. За првпат во пештера-
та, во која е роден Исус Христос, одѕвони нашиот македонски 
јазик. Исто така, имавме чест и задоволство првпат да ја при-
маме Светата причест со сета наша душа и тело од нашиот 
свештеник отец Синиша Ристовски. После овој свечен чин 
ги отворивме портите за нашите следбеници и идни генера-
ции да продолжат да служат Света литургија на македонски 
јазик, заедно и рамноправно со другите наши христијански 
браќа. На многумина од нас конечно ни се исполни една од 
најголемите животни желби, да ја посетиме Светата земја и 
да го допреме местото коешто сведочи за историјата и рели-
гијата за последните повеќе од 2000 години, вели верничката 
Деспина Ѓоргиевски, во изјава за весникот ВЕЧЕР.
После овој свечен чин ги отворивме портите за нашите 
следбеници и идни генерации да продолжат да служат Све-
та литургија на македонски јазик, заедно и рамноправно со 
другите наши христијански браќа, вели верничката Деспина 
Ѓоргиевски, во изјава за весникот ВЕЧЕР.

За да влезете во црквата која го означува местото на Христо-
вото раѓање мора да се наведнете. Единствената врата во 
предниот ѕид, налик на тврдина е висока само 1,2 метри, по-
ради што христијанските верници ниско се поклонуваат пред 
да влезат во местото каде што Бог се смирил да стане човек.

Сребрена ѕвезда со 14 краци, вградена во мермерниот под, 
го означува традиционалното место на раѓањето на Исус во 
Витлеемската црква на Рождество Христово. Денешната ба-
зилика, најстарата црква во христијанскиот свет, била изгра-
дена од императорот Јустинијан во 6 век. Црквата е главна 
централната карактеристика на градот и е опкружена со дру-
ги важни места поврзани со Рождеството Христово. (В.С.Н.)

ПЕШТЕРАТА КАДЕ ШТО СЕ РОДИЛ НА-

Македонски јазик ѕвонеше во Витлеемската пештера!

On February 25, 2023 a moment that will live on in history took place in the Holy City of Bethlehem. 
With the blessing of the Metropolitan of the American-Canadian Macedonian Orthodox Diocese Metodij, together with approval from the Holy Patriarchate 
of Jerusalem and the Diocesan Bishop of Bethlehem, Benedict, Father Sinisa, together with other Orthodox priests from Palestine, Greece, Moldova, 
Poland, and Ukraine, served Holy Divine Liturgy in the Church of the Nativity of Our Savior Jesus Christ in the city of Bethlehem.
Parishioners were overjoyed to be able to participate in a Eucharistic service in the cave where Our Savior Jesus Christ was born. What an incredible 
blessing to receive communion and for the fi rst time hear prayers and supplications in our native Macedonian language.
The Lord magnifi ed the grace in the hearts of the devotees who came to worship and serve Him!

Според присутните свештени лица, за првпат на литургија 

ПЕШТЕРАТА КАДЕ ШТО СЕ РОДИЛ НА-
ШИОТ СПАСИТЕЛ ГОСПОД ИСУС ХРИ-
СТОС, ДА СЕ ПРИЧЕСТАТ И ЗА ПРВПАТ 
ДА СЛУШНАТ МОЛИТВИ И ПРОЗБИ НА 
НАШ МАЈЧИН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО 
ВИТЛЕЕМСКАТА ПЕШТЕРА КАДЕ БОГО-
РОДИЦА, МАЈКАТА НА НАШИОТ БОГ И 
СПАСИТЕЛ ГО РОДИ ХРИСТА. БОГОМЛА-
ДЕНЕЦОТ ЈА ПРЕУМНОЖИ БЛАГОДАТТА 
ВО СРЦАТА НА НАШИТЕ ПОКЛОНИЦИ 
ВСЕЛУВАЈЌИ СЕ ВО НИВНИТЕ ДУШИ КОИ 
ДОЈДОА ДА МУ СЕ ПОКЛОНАТ И ДА МУ 
ПОСЛУЖАТ, ИЗЈАВИ ЗА ВЕСНИКОТ ВЕ-
ЧЕР, ОТЕЦ СИНИША РИСТОВСКИ.

Македонските верници со восхит и благост 
во душата за весникот ВЕЧЕР раскажува-
ат за радоста да присуствуваат на ваква 
литургија на мајчин македонски јазик во 
светиот храм и да ги причести македонски 
свештеник во Витлеемската пештера.
СЛАВА МУ НА БОГА ШТО НИ ГО ОТВОРИ 
ПАТОТ ДА МОЖЕМЕ ДА ГИ ПОСЕТИМЕ 
СВЕТИЛИШТАТА ВО СВЕТАТА ЗЕМЈА КОИ 
ИНСПИРИРААТ И БУДАТ ДЛАБОКИ МО-
ЛИТВЕНИ ЕМОЦИИ, А ОСОБЕНА РАДОСТ 
БЕШЕ ШТО НЕ УДОСТОИ ДА СЕ ПРИЧЕ-
СТИМЕ СО СВЕТИТЕ ТАЈНИ ВО ХРАМОТ 
НА НЕГОВОТО РОЖДЕСТВО, ВЕЛАТ ВО 
ИЗЈАВА ЗА ВЕСНИКОТ ВЕЧЕР, БИЛЈАНА 
ПЕЦОВ И СЛАВИЦА ШЕКРЕСКИ, ВЕРНИЧ-
КИ КОИ ПРИСУСТВУВАА НА ЧИНОТ ВО 
ВИТЛЕЕМСКАТА ПЕШТЕРА.

Деспина Ѓоргевски им посакува на сите вер-
ници, кои не ја посетиле Светата Земја, во 

ПЕШТЕРАТА КАДЕ ШТО СЕ РОДИЛ НА-

Според присутните свештени лица, за првпат на литургија 
сослужуваше и наш македонски свештеник од Македонската 
православна црква ОА и за првпат верниците примија Све-
та причест од македонски свештеник во Витлеем. Во литур-
гијата сослужуваше отец Синиша Ристовски. Македонските 
верници со восхит и благост во душата за весникот ВЕЧЕР 
раскажуваат за радоста да присуствуваат на ваква литургија 
на мајчин, македонски јазик, во светиот храм и да ги причести 
македонски свештеник во Витлеемската пештера.

Литургија на македонски јазик се служеше во најстарата цр-
ква на светот, Рождество на Исус Христос во Витлеем изми-
натиот викенд, спроти верскиот празник Прочка. Според при-
сутните свештени лица, за првпат на литургија сослужуваше 
и наш македонски свештеник од Македонската православна 
црква ОА и за првпат верниците примија Света Причест од 
македонски свештеник во Витлеем. Литургијата беше отслу-македонски свештеник во Витлеем. Литургијата беше отслу-
жена на повеќе јазици, меѓу кои и на македонски. На чинот 
присуствуваа верници од целиот свет, а беа кажани и молит-
ви на македонски јазик, свештениците се помолија за својот 
народ на свој мајчин јазик. Во литургијата сослужуваше отец 
Синиша Ристовски.

-Свештеник на американско-канадската Македонска право-
славна епархија сослужуваше Света литургија во храмот 
Рождество на нашиот Спасител Господ Исус Христос во 
Градот Витлеем. Со благослов на надлежниот митрополит 
американско-канадски на Македонска православна епархија 
г. Методиј, како и одобрување од Светата Ерусалимска па-
тријаршија и надлежниот епархиски архиереј витлеемски 
г. Бенедикт, беше отслужена Света божествена литургија 

македонски свештеник во Витлеем. Литургијата беше отслу-

г. Бенедикт, беше отслужена Света божествена литургија 
во храмот на Рождеството Христово во градот Витлеем 
во која сослужуваше архиерејскиот заменик на Американ-
ско-канадската Македонска православна епархија протоереј 
ставрофор, Синиша Ристовски, заедно со други православ-
ни свештеници од Палестина, Грција, Молдавија, Полска, и 
Украина, појаснуваат свештениците во изјава за весникот 
ВЕЧЕР.

Отец Синиша Ристовски, кој сослужуваше во литургијата, ја 
сподели радоста од овој чин.
ОГРОМНА БЕШЕ РАДОСТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ПОКЛО-
НИЦИ ОД ДЕТРОИТ ВО СВЕТАТА ЗЕМЈА ДА МОЖАТ ЕВ-
ХАРИСТИЧКИ ДА УЧЕСТВУВААТ ВО БОГОСЛУЖБАТА ВО 

г. Бенедикт, беше отслужена Света божествена литургија 
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The Ladies Auxiliary of Sv.Dimitrija Solunski 
Will be holding a baking class 
Saturday April 1st 2023 @ 12pm

Learn how to make Kozinjak, Tsoureki, Milibrod
$25.00 includes Lunch and 1 loaf of Easter Bread
For Reservations please call 905 471 5555 or on 

Facebook/Messenger Zenska Sekcija Sv Dimitrija 
Join us for a fun afternoon

        М.П.Ц. Св. Димитрија Солунски, Маркам

To rent the renovated 
church hall contact us:

Tel: (905) 471-5555
201 Main St N, Markham, 

ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox Church, 

Markham 

MOC St Dimitrija Solunski Executive Team for the 2023/2025 year
President Dime Malakovski

We are very excited to announce St. Dimitrija MOC Executive Team for the 
2023/2025 year! 

Congratulations to All!

President - Dimce Malakovski
Vice president - Nikola Boseovski 
2nd president - Alexander Veljanovski
Treasurer -  Angelo Dimitrievski  

Assistant - Nick Morihovitis
Secretary - Sojna Aleksovski Miric
Assistant - secretary Dime Torneski

MOC St Dimitrija Solunski Executive Team for the 2023/2025 year

MOC St Dimitrija Solunski, Markham
President Dime Malakovski

Весела и нежна прослава на 8-ми Март 
во Свети Димитрија Солунски, Маркам

Во организација на женската секција од МПЦ Св. Димитрија Солунски од Маркам, на 5-ти 
март ,
по заврушвањето на утринската служба беше одржана годишната прослава на 8-ми Март 
меѓународниот Ден на Жената. Македонките се докажани домаќинки, вредни волонтерки 
и почитувачи на црквата, одлични организаторки... И кога се веселат им нема рамни. 
Во прекрасно декорираната и свежо реновирана сала на црквата Св. Димитрија која може 
да се изнајми за сите ваши свечености, покрај богатиот ручек, присутните уживаа и во  
играта и песната до доцните попладневни часови . За доброто расположение се погрижи 
Балкан Ентертејнмент и интерпретаторите Жаклина Маркоски и Менде Куноски. Песните 
се лееја како охридски бисери од грлата на врвните уметници. 
 Во оваа пригода ви ја пренесуваме пораката на Сојна Алексовски Мириќ, претседателка 
на женската секција во МПЦ Св. Димитрија Солунски во Маркам:
Би сакала да се заблагодарам на сите кои бевте присутни на забавата по повод денот 

на жената - 8 Март во црквата Св. Димитриј Солунски - Маркам. 
Исто така, би сакала да изразам преголема благодарност на сите оние кои безрезервно 

ни помогнаа и работеа. 
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Christian Rostankovski
 Founded in 2015, the Macedonian Youth Network 

(MYNET) is the vibrant 
youth section of St. 
Clement of Ohrid, 
Toronto's Macedonian 
Orthodox Cathedral. 
MYNET was created by 
a group of enthusiastic 
young Macedonians 
who recognized a 
lack of opportunities 
for youth involvement 
and participation in the 
community. Their goal 

was to provide a positive and inclusive space where young 
Macedonians could connect, organize and attend events, and 
actively promote, preserve and participate in the Macedonian 
culture and Orthodox faith.

Over the years, MYNET has become a vital part of St. 
Clement's social fabric, giving countless young Macedonians 
a voice and a sense of belonging in the wider Macedonian 
community of Toronto. Some of MYNET's signature events 

include Macedonian dances, such as the annual Valentine's 
Dance, which is attended by hundreds of young Macedonians 
each year. MYNET also hosts a multitude of fun activities such 
as the annual Mini Monster Mash costume party, pumpkin 
picking trip and excursions like the 2019 Zoo trip and 2018 
trip to Montreal. 

By working closely with the church administration, parish 
priests, and other Macedonian organizations in the 
community, MYNET has promoted cohesion and unity among 
the youth. MYNET has a close relationship with the largest 
active Macedonian Student Association in North America, 
the Association of Macedonian Students at the University 
of Toronto (AMSUT). Together, MYNET and AMSUT have 
co-hosted some of the most popular Macedonian events in 
Toronto such as the 2022 Summer Boat Party and annual 
Macedonian summer volleyball tournaments.

Although MYNET continues to actively organize a variety of 
events for Macedonian youth, the organization fi nds itself at 
a crossroads. Its founding generation has moved on, and the 
organization is in need of new members to carry on its impactful 
legacy. Without MYNET, the Macedonian community is at risk 
of losing all of the beloved opportunities for togetherness 
and youth engagement that we all enjoy. That's why 
MYNET invites all young Macedonians to join 
our network and help continue building a space 
that cultivates a sense of belonging.

For more information on how to get involved, please 
contact us at the channels below.

Email: mynet.to@outlook.com
Instagram: @mynet.to

Facebook: /mynet.toronto

AMSUT THE ASSOCIATION OF 
MACEDONIAN STUDENTS AT UOFT

 Hristina Veljanovska

 The Association of Macedonian Students at the 
University of Toronto’s (AMSUT) mission is to 
bring students of Macedonian descent together 
to celebrate their culture and instill a presence 
on campus. In 1988 at the St.George campus, 
the founding members of the group had a vision 
to create a coalition of Canadian-Macedonian 
students at UofT and become active members 
within the community. Thirty-fi ve years later, we 
continue to stress the importance of bringing 
Macedonian students together to continue the 
legacy of the Macedonian Community in Cana-
da. Our executive team is composed of several 
dedicated Macedonian students at UofT who 
work hard to organize both academic and social 
events. Our main focus as a University club is to 
create fun and educational events for our mem-
bers and for other students who simply want to 
learn more about the Macedonian culture, tradi-
tions, language and more. We host several so-
cial events throughout the year —including pub 
nights and mixers with alumni— so that Mace-
donians in the community can come together, 
fi nd a sense of belonging, and connect with oth-
er Macedonian youth their age. We have also 
hosted several language workshops with Pro-
fessor Emeritus Kramer who has taught many of 

our members the former Macedonian Langauge 
course at the University of Toronto. We hope 
to continue to work together and encourage 

non-Macedonian speakers to get involved 
and stay in touch with their roots! We also 
partake in many joint events with the Macedo-
nian Youth Network at St. Clement to expand 
our horizons. Further, we have fundraised 
fi nancial support for many organizations out-
side of the Macedonian community such as 
the Movember Foundation, and a Food Dona-
tion to the Native Women's Resource Centre 
of Toronto that supports Native women and 
mothers with their children in the community. 
AMSUT’s main goal is always to be an active 
force on campus. There are always going to 
be students of Macedonian descent entering 
the University of Toronto, 

but it does not guarantee 
the continuation of the 
club. This is why we try 
every year to network, and 
recruit new members in or-
der to keep the club alive. 
We also want to make sure 
that students at the Univer-
sity who are of Macedonian 
background or even new 
immigrants (like Macedo-
nian international students 
that are here on Student 
Visas) have the opportu-
nity to connect and feel a 
sense of belonging and 
community; even going to 
the most diverse Universi-
ty in Canada can lead to 
feelings of isolation which 
can be very overwhelming. 
Furthermore, studying at 
UofT can be very stressful 
as the academic commu-
nity is competitive and in-
tense. So having a social 
outlet where we can come 

together and partake in Macedonian events, eat 
Macedonian food, or even just listen and talk to 
one another can alleviate the stress on our fel-
low students and support our mental health. We 
urge all incoming UofT students to reach out to 
us via email or social media and get in touch! 
Being a part of a large community is an amazing 
opportunity to make friends, develop language 
skills, strengthen your identity and cultural val-

ues and expand your academic and profession-
al networks. We always welcome new mem-
bers, and we hope to see the group continue 
to play a crucial role in bringing Macedonians 
together and strengthening our community.
 Email: amsut.utsg@gmail.com 
Instagram: @amsut.mk 
Facebook: Association of Macedonian Stu-
dents at UofT

include Macedonian dances, such as the annual Valentine's Although MYNET continues to actively organize a variety of 

MACEDONIAN YOUTH NETWORK
ST. CLEMENT OF OHRID, TORONTO

(MYNET) is the vibrant 
youth section of St. 
Clement of Ohrid, 
Toronto's Macedonian 
Orthodox Cathedral. 
MYNET was created by 
a group of enthusiastic 
young Macedonians 
who recognized a 
lack of opportunities 
for youth involvement 
and participation in the 
community. Their goal 

was to provide a positive and inclusive space where young 

MYNET invites all young Macedonians 
to join our network and help continue 

building a space that cultivates a 
sense of belonging.

non-Macedonian speakers to get involved 
and stay in touch with their roots! We also 
partake in many joint events with the Macedo-
nian Youth Network at St. Clement to expand 
our horizons. Further, we have fundraised 
fi nancial support for many organizations out-
side of the Macedonian community such as 
the Movember Foundation, and a Food Dona-
tion to the Native Women's Resource Centre 
of Toronto that supports Native women and 
mothers with their children in the community. 
AMSUT’s main goal is always to be an active 
force on campus. There are always going to 
be students of Macedonian descent entering 
the University of Toronto, 
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ALEXANDER THE GREAT AUTO INC
Buying a car? Remember, it is more than just spending money. We, at Alexander The Great Inc. Auto Sales understand 

that quite well. Be it the look you desire or be it the effi ciency you need! We provide you with the best of advice, the 
best of services and best of options in our inventory for quality pre-owned vehicles.

At Alexander The Great Inc. Auto Sales we deal in all Ranges of cars. Our professional and amicable staff is here to 
help you fi nd the best suited car for you and your family. Instant Financing Approval, Buying or trading, Alexander The 

Great Inc. Auto Sales is the destination for your next car because we know exactly what you wish for!

Address
2695 Durante Way,
Milton, ON, L9T 5J1

Sales: 833-216-1270
Hours of Operation

Monday  9:00 AM to 6:00 PM
Tuesday  9:00 AM to 6:00 PM
Wednesday            9:00 AM to 6:00 PM
Thursday  9:00 AM to 6:00 PM
Friday  9:00 AM to 5:00 PM
Saturday  9:00 AM to 5:00 PM
Sunday  Closed

CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

https://californiarestobar.ca/

(416) 461-1251

California Restaurant

Specializing in European cuisine made 
with love. Daily specials, soups, 

schnitzels, pasta & more... 

Live music every Saturday
 Book your table now!

ORTHODOX NEW YEAR CELEBRATION
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,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

https://www.youtube.com/user/Oro-
MakedonskoChicago

Oro Makedonsko
https://www.facebook.com/oro.makedonsko

MACEDONIAN RADIO PROGRAM

Boshko Rajchvski - Pelisterski 810-335-5552

СВЕЧЕНО ПРОСЛАВЕН ОСМИ МАРТ – МЕЃУНАРОДНИОТ  ДЕН НА ЖЕНАТА

Пишува и уредува 
Блага Дафовска

Како и секоја година така и 
оваа 8-ми Март со бројни 
свечености и манифестации 
свечено беше  одбележан 
во Македонија и ширум све-
тот.

 За прославата на овој значан ден, не изостана ни македон-
ската заедница во Торонто и околните градови 
каде од страна на Женските секции со песна и оро празникот 
на жената свечено беше прославен во сите црковни општи-
ни.Исто така, жените од сите националности, бои и
 раси маршираа низ улиците на Торонто и симболично го оз
начија овој празник кој е опеан со прекрани стихови од на-
шите поети: 

„Утрото мартовско од исток што руди
во нашите срца желбите ги буди.

Во тој месец што ко сонце што зрачи,
чујте, мама Осми март го слави !

Не е важно искрено ви велам
дали ќе е црна, жолта или бела!“

Патот по кој жената успе да ја добие својата еманципација 
и 8-ми Март да го запише во историјата како значаен ден за 
сите жени во светот беше долг и напорен.За да се истакне 
важноста и улогата на жената  „ќе навратиме“ на тешките 
денови во повеќе земји  кога од навреди, таа како да била 
овенчана со тежок  „ореол на 
маките“. Жените работеле 
подеднакво тешка работа  со-
мажите, а со помали месечни 
примања; но со појавата на 
штрајковите од 1854 до 1857 
г. тоа ќе се промени, тогаш 
во Америка долга колона од 
работнички се појавија низ 
улиците на Њујорк. Но протес-
тите биле угушувани. Во овие 
тешки години на обесправе-
ност, на 8-ми Март, 1907 г. 
во Штутгард се одржа Првата 
меѓународна конференција на 
жените каде беше поставено 
барањето за право на глас. А 
во 1909, во Чикаго се дигнаа 
демонстрации кои биле крва-
во угушени а жените завршу-
вале во затворите:-„Со векови 
беше робинка, женосо векови газена ...но, не изгазена.“
Ќе дојдат подобри времиња кога во 1910 г.на Втората меѓу-
народна конференција во Копенхаген беше донесена  Резо-
луција за право на глас на жените. Беше прифатена идејата 
на големата револуционерка на германското работничко 
движење, жената која вечно ќе се спомнува, КЛАРА ЦЕТКИН 
(1857-1933) која го прослави 8-ми Март за Меѓнароден ден 
на сите жени во светот заедно со Полјакињата РОЗА ЛУК-
СЕМБУРГ  (1871-1919). Со Клара и Роза започна нова ера во 
историјата на човештвото: „Борбата за твоите права,жено, 
мајко, сестро“ – зашто во таа борба, успеа да го издигнеш 
своето „Јас“. Покажа храброст, рамноправно да работи рамо 
до рамо со мажот на полето на науката, културата и полити-
ката, кое денес  е видливо и доаѓа до израз во сите свери во 
општествениот живот. 
Ако погледнеме низ историјата кога во Македонија дошле 
тешки денови за време на НОБ, ќе видиме  дека многу мајки 
и жени им се придружија на партизаните борејќи се со не-
пријателот, смело умираа и станаа народни херои. Тие се 
овековечени во народните песни со реална слика за нивниот 

хероизам. Нивните имиња зацртани се како трајно сведо-
штво за нашата слобода:

„Во Втората светска војна,
со смрзнати нозе, дланки,

се бореле безброј партизанки;
Како Елпида Карманди, Мирка Гинова,

Невена Георгиевска –Дуња, Вера Циривири
... за сите букет цвеќе и вечна им слава !“

Тие не ја дочекаа слободата ниту 8-ми Март, 1954 г. кога во 
Скопје за првпат е прославен„ Денот на жената“ со голем 
митинг на кого говорела Веселинка Малинска (1917-1987) 
учесничка во Втората светска војна  и во првото заседание 
на АСНОМ.
Секогаш и насекаде ќе ги истакнуваме  херојските  подвизи 
и заслуги на жените кои ги бараа нивните права, се бореа за 
слобода и подобра иднина, ги помагаат загрозените земји во 
светот, и ги негираат војните. 
Во нивна чест, поетите инспирирани од жената-мајка, како 
„непресушен извор на животот“ со нејзината добрина и неж-
ност, како да го „држи светот на дланка“, и подаруваат песни 
со љубов и нежност, упатуваат честитки  со желби сплете-
ни во поетски цветен венец. Современите  поети од  маке-
донските литературни друштва од Македонија, Автралија и 
Канада ќе се појават на поетската сцена со отворна завеса 
на рубликата „Поезија со повод“. Повеќето од нив со свои 
творби застапени се на Facebook  страницата на Литера-
турното друштво „Браќа Миладиновци“ од  Торонто која има 
400 членови; каде  на едно место со свои творби се среќа-
ваат поетите од целиот свет. Меѓу нив се наоѓа популарниот 

професор и поет ЈОВАН МАЗГАНСКИ од Скопје, член при 
„Здружението на просветни работници-литературни творци 
на Македонија“кој со неговите елегични изливи ја искажува 
љубовта кон жената со сета своја нежност во песната

МИ ТРЕБАШ
Ми требаш, ко рана зора
темни мисли да изгонам.

Ми требаш ко музика нежна
скаменето срце да смекнам

Ми требаш ко месечина сјајна
романтична љубов да разгорам.

Ми требаш ко постела мека
студено тело да стоплам.
Ми требаш ко Свет храм

пред тебе, исповед  да чинам
душевен мир да имам.

Жената  со сета  храброст и постоење во општеството се 

појавува во песната на поетот  ИВАН ТРПОВСКИ член при 
Л.Д. „Глигор Прличев “ од Сиднеј, Австралија   кој со силна 
историска метафора, компарација и олицетворение  ја от-
сликува македонската жена:

МАКЕДОНКА
Што прашуваш не ме знаеш ли

се викам Македонка;
Македонка Балканска

стара, многу стара сум
на младост крупна и убава

позната надалеку  со мачен живот
повеќе робувана отколку веселена

со претрпени безброј ропства -
најмачна ми е онаа од 1913 година

од тогаш живеам соотсечени рамена
а нема за светов, но со исто име

М а к е д о н к а.

Во цветниот венец  се придружува и поетесата ВЕРА СА-
МАРЈАНИН од Битола,( познат  хуманист) која живее во То-
ронто и постана член на Л.Д. „Браќа Миладиновци“. За одбе-
лежување е тоа што излезе од печат нејзината 107 книга; а 
тоа е рекордно достигнување на секој писател и поет. Да и 
честитаме ! Со нејзината песна Вера започнува од зачетокот 
и ќе не доближи кон чувствотона мајката родилка и созда-
телка на овој свет:

МАЈКА
Не знае ниту една мајка,

пред  да стане мајка,
дека детето кога ќе го роди,

стрелата на љубовта
во срцето ќе ја погоди.
Не знае дека рожбата

е единствена болка мила,
маката брзо минува за убаво била.

Потоа, сознанието дека е мајка
ја води во прекрасна бајка која може

да се пренесе какво е  чувството
мајка на свет, дете да донесе.

Да, тоа е големо чувство и љубов,  бидејќи  жената е совр-
шено создадена со сета своја дарежливост и нежност. Затоа 
нејзиниот празник свечено и достоинствено се празнуваше 
насекаде во светот. 

     ВО МЕСЕЦОТ МАРТ КОЈ  Е ВО ЗНАК НА 
ЖЕНИТЕ,

НЕКА Е ЧЕСТИТ ПРАЗНИКОТ 8-МИ МАРТ НА 
СИТЕ  ЖЕНИ ВО СВЕТОТ !
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    Македонска заедница 

  Женска секција од М.П.Ц. св. Климент Охридски, Торонто

ПРОСЛАВА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА ВО СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ, ТОРОНТО

Меѓународниот ден на жената— е светски празник што се одбележува секоја година 
на 8 Март денот како  симбол на борбата на жените за економска, политичка и со-
цијална рамноправност со мажите.
Македонија сеуште е една од ретките земји во кои се празнува Меѓународниот ден 
на жената, а таа традиција Македонките ја понесоа со себе каде и да живеат по 
светот. Иако овој празник има само симболичен статус и нема политички конота-
ции, многу Македонки 8-ми Март, кој сега е само убава традиција го користат како 
повод за забава и меѓусебно дружење. На 12 март се славеше со музика, песна, 
осмомартовски ручек и букети свежи рози и во Св. Климент Охридски во Торонто во 

организација на  тамошната женска секција предводена од претседателката Ирена 
Сипидиас Караулис.
Прусуствуваа дами од целата македонска заедница, Торонто и околните градови, 
колешки од сестринските црковни секции кои се веселеа на музиката на реномира-
ниот оркестар ,, Децата од Буф,, и  вокалниот интерпретатор Менде Куновски, гостин 
од Битола. Ви пренесуваме дел од атмосферата низ фотографии.
Истите се дело на виртуозот на фотографија Зоран Карапанчев. 

Меѓународниот ден на жената— е светски празник што се одбележува секоја година организација на  тамошната женска секција предводена од претседателката Ирена организација на  тамошната женска секција предводена од претседателката Ирена 

St.Clement of Ohrid Ladies Auxiliary Women's Day Celebraton
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

647-406-4500
FACEBOOK SONJA&OLIVER BAND

Greetings fellow Macedonians!

Winter seems to never want to let up on us in Canada. But the 
good news is that spring is just around the corner. 

Some members of our community are fasting during this time as 
we approach the Easter religious holidays. 
I am going to dedicate this edition of Cooking with Sue, to vegan 
dishes.
Whether it is for fasting, for health, for humanitarian or 
environmental reasons, vegan is always a good choice. 
This month I tried a new recipe. Once again it was inspired by my 
daily chats with my mother Bojana. 
 

This dish is :

BAKED FISH WITH A 
TEXTURED AND TASTY 

TOPPING. 
You can use any fi sh, I used  
Orange Roughy.

You will need :
-2-4 fi llets of fi sh ( frozen or fresh). 
If  frozen, I like to let it defrost in 

the sink with water. Then pat it dry 
with a paper towel.

-two fi nely chopped tomatoes
-one cup chopped parsley
-two cups seasoned bread 

crumbs ( or whatever kind you 
have)

-2 cloves of garlic
-one lemon

-salt and pepper
-oregno or mint

-oil

Method:

I coated the bottom of a casserole 
dish with oil and placed my fi lets 
inside. 
In a separate bowl I combined 
chopped tomatoes, parsley and 

garlic with breadcrumbs, lemon 
juice , salt and pepper. Coat the 
fi sh with the mixture.
Bake for 40 minutes at 400 f. The 
top should be crunchy.
This is great served with 
potatoes or rice.

Growing up in my parents 
Macedonian kitchen in Toronto,  
an often found item in refrigerator 
around Easter, was Alva ( also 
called Halva ). Its  actually 
vegan, and a perfect treat when 
one is fasting! Its delicious but do 
not make the mistake in thinking 
that it is healthy, because it is 
not. It’s full of sugar, but did I 
mention that it’s delicious? You 
can buy it in the store, under the 
name halva, or you can try this 
recipe. Halva is popular not only 
in Macedonia but also through 
out the middle east.
Recipe

ALVA OR HALVA 

• 1 1/2 c. tahini ( 
sesame paste)
• 3/4 tsp.  salt
• 1 1/2 c. 
granulated sugar

• 

1/3 c. water
• 1/2 vanilla bean (or 1 tsp pure vanilla 
extract)
FOR CHOCOLATE SWIRLED HALVA
• 3 oz. roughly chopped chocolate 
FOR COFFEE HALVA
• 1/4 c. strong coff ee

Method

•   Step 1
Line a 8”-x-8” pan with parchment paper. Place tahini and salt 
in a large bowl. Place a kitchen towel under the bowl — this will 
help when stirring. 
•   Step 2
In a medium pot over medium heat, combine sugar, water, and 
vanilla bean seeds. If you are using vanilla extract, add it to the 
tahini mixture. Give it a stir, then without stirring, bring mixture 
to 245°. Use a wet pastry brush to wipe down sides of pan as 
sugar crystals form. 
•   Step 3
Once mixture is heated to 245°, carefully and slowly pour syrup 
into tahini mixture while stirring and continue to stir until fully 
combined and mixture thickens. Careful to not over mix after it 
thickens or your halva will be too crumbly. 
•   Step 4
Pour mixture into prepared pan and smooth top. Let cool to room 
temperature, then refrigerate until chilled, at least 3 hours.
 

• 

garlic with breadcrumbs, lemon 

You can use any fi sh, I used  
Orange Roughy.

-2-4 fi llets of fi sh ( frozen or fresh). 

the sink with water. Then pat it dry 
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

(across St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church
NEW LOCATION:  1049 McNicoll Ave.
Scarborough ON, M1W 3W6  Tel: 416 - 750 - 8080  

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

New patients are welcome to our Dental Family
416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100

Dr. Blagoj Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Dejana Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Ljubinka Kozovski  DDS,Dentist
Victor Kozovski  RDT Registered 

Dental Technician  

Successful Macedonian Businesses



Страница 21March 13, 2023 Successful Macedonian Businesses

With our extensive 
knowledge in the Real Estate 

and Renovation The Nedan Team 
We Have the top Five home renovations 

that increase property value 
From kitchen upgrades to bathroom 
renovations, learn about our top fi ve 

mendations for increasing 
your home’s property

value. These improvements will ensure a 
greater return on your investment.

For more Information, contact 
The Nedan Team 
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Nedelno u\ili[te po makedonski jazik vo crkvata Sv. Kliment Ohridski od Toronto
Подготви Снежана Тешовиќ, 
учителка во неделното учи-
лиште по македонски јазик 

во црквата Св . Климент 
Охридски од Торонто

Драги читатели топло ве поз-
дравувам пред се’. Би сакала 
да ве информирам за рабо-
тата на нашето училиште по 
македонски јазик.
На почеток накратко  да се 
навратиме што учевме во 
текот на февруари во недел-
ното училиште. Би сакала  да ве запознаам 
дека училиштето брои 21 ученик. Со оглед 
на возраста и претходните знаења ученици-
те се поделени во 3 групи. Првата група е и 
најмала група и со нив сме во процес на изу-
чување на печатните букви.Во текот на прет-
ходниот месец ги изучивме: Печатните букви 
Жж и Шш - Поделба на зборовите на помали 
делови - слогови, читање на четивото "Мачо-
рот и птицата "; Прераскажување по дадени 
слики (усно);Пишување на броеви до 10. Вто-
рата група е всушност и најмногубројна и со 
неа учиме ракописни букви и поврзување на 
буквите во збор и зборот во реченица.Во те-
кот на Февруари изучивме: Ракописни букви 
Зз и Ѓѓ ,читање и разговор на четивото "На-
тпревар", употреба на интерпункциски знаци 
на крајот на реченицата ; Ракописна буква 
Жж Четиво "Другари"- обработка и разговор 
за другарството Редоследот на зборовите во 
реченицата Пишување на зборови и речени-
ци со изучени ракописни букви.
Запишувањето во училиштето најдобро е да 
биде во септември со почетокот на учебна-
та година, но секако доколку сте заинтере-
сирани може и во текот на годината да се 
направат исклучоци, вашите деца ќе бидат 

прифатени доколку сте  новодојдени од 
Македонија , како дечињата на
 отец Александар.
Со најголемата група обработуваме пого-
леми текстови Четиво "Мирковата радост" - 
пронаоѓање глаголи Сегашно време Четиво 
"Радост" Пишување на реченици во сегашно 
време Минато време - четиво "Пријателство" 
Сакам да напоменам дека минатиот час пи-
шувавме честитки за 8 ми Март и расказ 
"Мојата мајка ' по повод Меѓународниот ден 
на жената. Ова нека биде поздарв до сите 
вас, до сите мајки во месецот март , месецот 
во знак на жената. Се читаме наредниот ме-
сец.

Мајка
 Мајката е нежност драга

 цвет што збори. 
За нас таа се би дала се ќе 

стори. 
Мајката е ден што расте

зрак што грее. 
Најмила е, најдобра е, над нас 

бдее

Жж и Шш - Поделба на зборовите на помали 
делови - слогови, читање на четивото "Мачо-
рот и птицата "; Прераскажување по дадени 
слики (усно);Пишување на броеви до 10. Вто-
рата група е всушност и најмногубројна и со 
неа учиме ракописни букви и поврзување на 
буквите во збор и зборот во реченица.Во те-
кот на Февруари изучивме: Ракописни букви 
Зз и Ѓѓ ,читање и разговор на четивото "На-
тпревар", употреба на интерпункциски знаци 
на крајот на реченицата ; Ракописна буква 
Жж Четиво "Другари"- обработка и разговор 
за другарството Редоследот на зборовите во 
реченицата Пишување на зборови и речени-
ци со изучени ракописни букви.
Запишувањето во училиштето најдобро е да 
биде во септември со почетокот на учебна-
та година, но секако доколку сте заинтере-
сирани може и во текот на годината да се 
направат исклучоци, вашите деца ќе бидат 

Со денешниот број сакаме да 
почнеме да  Ви преставува-
ме млади Македонци/ки кои 
земаат активно учество во 
нашата заедница. 
Ќе започнеме со младата 
Стефани Костов.

МК) Здраво Стефани. 
Дали може да ни 

кажете нешто повеке за себе 
и за твоите корени?

СК)  Здраво на сите. 
најпрво сакам да Ви 

се заблагодарам на покана-
та за ова интервју. Да Ви се 
преставам. Јас сум Стефа-
ние Костов. Имам 14 ггодини 
и родена сум во Торонто. 
Фамилијата на мојата мајка 

води потекло од преубавиот 
Лерин, додека од татковата 
страна од прекрасниот Ве-
лес.

М)К  Дали се сеќаваш, 
кога и кои беа твои-

те први чекори поактивно да 
учествуваш во Св.Климент 
Охридски?

СК)   Секако дека се 
сеќавам. Во,сега 

веќе далечната 2014, моите 
родители ме приклучија во 
работата на играорната гру-
па Македонка. Прва учителка 
ми беше Елизабет Медичков, 
а потоа и Цвета Костова. 
Сега со нас работат Вики 
Велјанов и Питер Зискос. 
Поздрав до сите нив. Скоро 

истовремено започнав да ја 
следам и наставата во не-
делното училиште во Св.Кли-
мент. Таму прва учителка ми 
беше Весна Адамаов, а веќе 
неколку години со нас работи 
учителката Снежана Тешо-
виќ. Поздрав и до нив.  

МК)  Како започна твоја-
та соработка со Ли-

тературното друштво Браќа 
Миладиновци при Св.Кли-
мент?

СК)   Со Неделното учи-
лиште веќе имав 

некое искуство за презен-
тирање или рецитирање на 
бина и пред преполна сала. 
Имавме презентации на пес-
ни, рецитали, драми на скоро 
сите приредби организирани 
од Управата на Св.Климент. 
Затоа со радост прифатив 
кога од Литературното дру-
штво ме замолија да реци-
тирам некоја песна во нивно 
име. Се сеќавам дека првата 
рецитација ми беше песна 
од мојот татко кој е член на 
друштвото. Се надевам дека 
нашата соработка ќе продол-
жи и во иднина, а се надевам 
дека и јас во некоја блиска 
иднина ќе почнам да творам 
мои творби. Голем поздрав 
до Зоран Карапанчев кој е 
сегашен претседател на Ли-
тературното друштво.

МК) Освен овие актив-
ности, дали имаш 

време и за некое хоби?

СК)  Ако добро се ор-
ганизира времето 

се наоѓа време и за некое 
хоби. Мое најдраго хоби и 
нешто што ме исполнува 
е готвењето. Љубовта кон 
кулинарството верувам ја 
имам добиено од баба Цвета 
од Велес која е одлична во 
кујната и секако од дедо Ан-
дреа од Торонто кој ме научи 
на многу работи и ми покажа 
многу "трикови" кои ми по-
магаат при готвењето. Оми-
лени јадења кои сакам да ги 
готвам се полнети пиперки, 
пилешко со ориз и секако на-
шето познато гравче.

МК)  На крајот, дали 
имаш некоја пора-

ка за младите кои би сакале 
да се приклучат во секојдне-
вните активности во Св.Кли-
мент? 

СК)   Секако дека имам. 
Би сакала да ги 

поканам сите млади да што 
помасовно се приклучат во 
активностите кои ги нуди 
Св.Климент. За сите има ме-
сто и можност да го покажат 
својот талент. Посебно би 
сакала да ги поканам и да ги 
охрабрам да се приклучат во 
работата на Литературното 
друштво Брака Миладинив-
ци. Иднината останува на 
младите па затоа е потребно 
младите да се приклучат со 
некои свои песни, свои тек-

стови или некои свои реци-
тации. 

МК)  Ти благодарам 
многу Стефани за 

ова интервју и поздрав до 
тебе и твојата фамилија.

СК)   Уште еднаш Ви бла-
годарам и на Вас за 

поканата. Продолжете со 
одличната работа и секако 
голем поздрав до вашите чи-
тататели.   

истовремено започнав да ја време и за некое хоби?

Млади Македонци, Млади Активисти - Стефани Костов
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Марко Панде 

Најголемиот македонски автомобилски 
парк во Канада. Јавете во COMSTOCK 

кај Панде и Марко Јадилебовски

Comstock Auto Service Ltd 
19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0 

(905) 473-5625
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ВО АЛБАНИЈА НЕМА БУГАРИ, ТОА Е ИСТОРИСКИ ФАКТ 
ОД КОЈ НЕМА БЕГАЊЕ

Претседателот на македонското македонско-
то друштво „Илинден“-Тирана Никола Ѓурѓај 
деновиве во интервју за весникот Нова Ма-
кедонија запрашан зошто Бугарија ја продо-
лжува својата антимакедонска пропаганда 
меѓу Македонците во областа Гора, Репу-
блика Албанија, и во Република Косово рече:
– Во Албанија нема Бугари, тоа е историски 

факт од кој нема бегање, а 
тоа е и нашиот став. Јасен 
и видлив е напорот на Со-
фија да создаде вештачко 
бугарско малцинство, преку 
асимилација на Македонците 
во Преспа, Голо Брдо, Гора 
и Врбник. Бугарија се обиду-
ва на сите можни начини да 
изврши тивка асимилација 
на македонското национал-
но малцинство во Република 
Албанија. Тоа се врши на 
многу нивоа и преку многу 
институции. Јадрото на сите 
антимакедонски дејствувања 

и замајувањето на меѓународната јавност за 
Бугари во Албанија е бугарската амбасада 
во Тирана. Оттаму се инструираат бугарски 
платеници и македонски изроди, преку кои во 
континуитет се реализира антимакедонска 
кампања во Република Албанија. Начините 

се многубројни и секогаш вклучуваат голема 
сума материјални средства или ветувања за 
експресно давање бугарски пасоши. 
Тие пасоши Македонците ги гледаат како 
пасош за спас од немаштијата во Албанија 
и ништо повеќе. Но очигледно е дека поради 
последните тензии на Македонија и Бугарија, 
поради блокадите на Софија за спречување 
на почетокот на преговорите на Македонија 
со ЕУ, кампањата се зголемува и добива ин-
тензитет. Софија постојано работи Македон-
ците во Албанија да ги прикаже како Бугари. 
Но Софија мора да знае дека Македонците 
во Република Албанија се само Македонци, 
бидејќи Бугари во Република Албанија нико-
гаш не постоеле.
Македонското друштво „Илинден“-Тирана 
го изразува своето жалење затоа што офи-
цијална Софија ја продолжува својата анти-
македонска пропаганда меѓу Македонците 
во областа Гора, Република Албанија, и во 
Република Косово, обидувајќи се да ги прет-

стави како Бугари. Македонското друштво 
„Илинден“-Тирана многупати досега се зала-
гаше за вистината, според која Македонците 
во областа Гора се неотуѓив и нераскинлив 
дел од македонскиот народ!
Македонското друштво „Илинден“-Тирана 
апелира Владата на Република Косово да 
преземе сериозни мерки во грижата за по-
ложбата и правата на припадниците на маке-
донскиот народ во Република Косово и да не 
дозволи признавање на непостојно бугарско-
то малцинство во Република Косово. 

Македонското друштво „Илинден“-Тирана го 
потсетува бугарското раководство дека ма-
кедонската нација е историски факт и дека 
нам не ни треба одобрение од други држави 
за да се изјасниме дека сме тоа што сме.

Претседателот на македонското македонско-

факт од кој нема бегање, а 
тоа е и нашиот став. Јасен 
и видлив е напорот на Со-
фија да создаде вештачко 
бугарско малцинство, преку 
асимилација на Македонците 
во Преспа, Голо Брдо, Гора 
и Врбник. Бугарија се обиду-
ва на сите можни начини да 
изврши тивка асимилација 
на македонското национал-
но малцинство во Република 
Албанија. Тоа се врши на 
многу нивоа и преку многу 
институции. Јадрото на сите 
антимакедонски дејствувања 

MHRMI SUPPORTS LEGAL DEFENCE OF THE CENTRE 
FOR THE MACEDONIAN LANGUAGE IN GREECE

Since the registration of the Centre for the Macedonian Language in Greece, based in Lerin, 
numerous lawsuits have been fi led in an attempt to rescind its registration.
To date, nine lawsuits have been launched from various organizations, political parties and most 
notably, the public prosecutor of Lerin. These actions are in-line with prevalent anti-Macedonian 
views and Greece's suppression of Macedonian rights.

The Centre for the Macedonian 
Language in Greece offers 
free online lessons to students 
of all ages who seek to 
improve or learn their mother 
tongue of Macedonian, after 
generations of Greece's 
notorious suppression of it.

Further, it seeks to implement 
the offi cial teaching of the 
Macedonian language in 

Greece's school curriculum, in accordance with international human rights standards.

Macedonians in Greece live in a hostile environment and are bombarded with daily hate speech 
by Greek politicians, media and the public, which has increased alarmingly since the founding of 
the Centre.
The number of lawsuits aimed at preventing the teaching of the Macedonian language in Greece 
has risen steadily. Macedonian Human Rights Movement International calls on the international 
community to issue statements in defence of Macedonians' basic human rights.
For Macedonians interested in supporting the Centre for the Macedonian Language in Greece's 
legal defence, please do so here: mhrmi.org/donations.

МАКЕДОНСКИ ВЕСНИК ИЛИДЕН - ТИРАНА
ЕВГЕНИЈА НАЦУЛИДУ: БОРБАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГРЦИЈА 

ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ПРОДОЛЖУВА!

9 март 2023 година, Берлин, Германија - Македонскиот вес-
ник ИЛИНДЕН оствари ексклузивно интервју со Евгенија 
Нацулиду, преставник на Движењето за промоција на маке-
донскиот мајчин јазик “Крсте Мисирков“ на Македонците во 
Грција, после приемот за придружен член во Федералната 
унија на европските националности ФУЕН, за што гласаше и 
Македонското друштво ИЛИНДЕН од Тирана. 
ИЛИНДЕН: Дали имате план да зџа полноправно членство 
во ФУЕН и кои се Вашите планови во ФУЕН и работната гру-
па на словенски малцинства (АГСМ)?
Евгенија НАЦУЛИДУ: Ви благодариме многу за вашиот инте-
рес за нашата работа за правата на македонското малцин-
ство во Грција. ФУЕН е многу добро структурирана организа-
ција за правата на етничките/националните малцинства во 
Европа. Долго време размислувавме да влеземе во ФУЕН 
како член, но проблемот е што во Егејска Македонија има 
многу малку луѓе кои имаат волја или можност да учеству-
ваат на сите конгреси, форуми, семинари што ги организира 
ФУЕН. Во моментов, само јас се појавувам на сите состано-
ци на ФУЕН како и на состаноците на нашата друга органи-
зација во која членуваме, NPLD (Network to Promote Linguistic 
Diversity e европска мрежа за унапредување на јазичната 
различност). Покрај тоа, морам да работам многу и локално 
да помогнам и да организирам активности во соработка со 
други македонски културни друштва, да организирам часови 
по македонски јазик преку интернет, итн. Би била многу среќ-
на да најдам некој млад човек кој ќе ја преземе улогата на 
претставник во различните активности во странство што ги 
организира ФУЕН, да можеме и ние да станеме полноправни 
членови.
ИЛИНДЕН: Кој е главна цел на Движењето за промоција на 
македонскиот мајчин јазик “Крсте Мисирков“ на македонско-
то национално малцинство во Грција?
Евгенија НАЦУЛИДУ: Ние, “Крсте Мисирков“, многу брзо 

разбравме дека единствен начин да ги собереме Македон-
ците околу нас е да зборуваме за нашиот јазик, нашата кул-
тура, нашата традиција која била прогонувана повеќе од 100 
години! Не беше лесно, бидејќи самата грчка држава многу 
не ја промени својата политика кон малцинствата во послед-
ните 100 години. Фактот што Грција сега е член на ЕУ, многу 
малку го промени нејзиниот став по ова прашање. За нас, 
тоа што сме во ЕУ, ни помогна да бидеме слушнати, нашиот 
глас да се чуе што подалеку во многу европски земји и поши-
роко. Нашата борба сега е спроведување на грчкиот закон 
за заштита на малцинствата во Северна Грција (Македонија 
-Тракија) кој важи од 1923 година наваму, кој за жал никогаш 
не бил спроведен.
ИЛИНДЕН: Како ја оценувате положбата на македонското 

национално малцинство во Република Грција?
Евгенија НАЦУЛИДУ: Македонското малцинство во Грција 
прави големи чекори во последните 10-12 години и полека 
но стабилно го надминува стравот од минатото. Ова е основ-
но и многу важно. Како што е и големиот интерес на младите 
Македонци за изучување на македонскиот јазик! 
ИЛИНДЕН: Со кои проблеми се соочува македонското на-
ционално малцинство во Република Грција?
Евгенија НАЦУЛИДУ: Нашиот проблем како македонско 
малцинство во Грција е пропагандата против нас, која не’ 
претставува пред грчкиот народ како државни непријатели 
и создава отпор кон нас. Понатаму, политиката на грчката 
држава на дискриминација на секое манифестирање на ма-
кедонскиот идентитет од страна на грчките граѓани кои ги 
имаат истите права, но постојано им се ускратени. И не само 
на Македонците, туку и на Турците муслимани од Тракија и 
на Власите.
ИЛИНДЕН: Вашата порака до македонското национално 
малцинство во Република Грција?
Евгенија НАЦУЛИДУ: Сите Македонци во Грција знаат што 
треба да направат. Како прво, треба да го користат македон-
скиот јазик што е можно повеќе, и меѓусебно да го зборуваат, 
се разбира да зборуваат и со помладите кои малку го разби-
раат јазикот но сеуште не го зборуваат. Секој мора да биде 
информиран за своите права како македонска заедница и да 
бара на секој можен начин да се почитуваат тие права.
______________________
На фотографијата: Евгенија Нацулиду, претставник на ор-
ганизацијата на македонското малцинство во Република 
Грција “Движење за промоција на македонскиот мајчин јазик 
- Крсте Мисирков“ на конгрес на ФУЕН во Берлин, заедно со 
претседателот на Македонското друштво ИЛИНДЕН од Ти-
рана и главен и одговорен уредник на Македонскиот весник 
ИЛИНДЕН
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СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС 
НАЈОСТРА ОСУДА ЗА ФИЗИЧКИОТ НАПАД ВРЗ АРХИМАНДРИТОТ НИКОДИМ 

ЦАРКЊАС ВО С’БОТСКО!
3 март 2023 година, С’ботско, Егејска Македонија, Грција - 
Светскиот Македонски Конгрес (СМК) и најостро го осудува 
физичкиот напад врз архимандритот Никодим Царкњас, кој 
возејќи низ С’ботско, кон крајот на февруари, бил физички 
нападнат од членови на Клубот на Пондите (Понтискиот 
клуб) исто така од С’ботско, но за среќа останал неповреден, 
затоа што успеал навреме да се заклучи во автомобилот, но 
затоа пак бил вербално малтретиран поради неговата декла-
рација Македонец, напаѓачите го оштетиле автомобилот во 
кој се наоѓал - искршени се стаклата и каросеријата.
СМК очекува полицијата и судовите во Грција да превземат 
мерки против лицата пријавени за физичкиот напад врз ар-
химандритот Никодим Царкњас и да ја надоместат штетата 
врз имотот и животот.
СМК бара Македонското министерство за надворешни рабо-
ти да протестира пред Министерството за надворешни рабо-
ти во Атина за физичкиот напад врз архимандритот Никодим 
Царкњас и за повреда на правата и слободите на Македон-
ците во Егејскиот дел на Македонија!

СМК бара демократската јавност во Грција да го осуди ди-
веењето на наци-фашизмот и расизмот, а против организи-
рани поединци и групи да превзема соодветни превентивни 
и казнени мерки заради заштита на Македонците и други ин-

криминирани групи!
СМК смета дека зачестените напади врз архимандритот 
Никодим Царкњас се поради изградбата на Македонската 
православна црква “Света Злата Мегленска“ во С’ботско чие 
осветување се очекува годинава.
Македонците, по род и државјанство, од сите делови на 

Македонија, во светот и тат-
ковината, упатуваат искрена 
поддршка на архимандритот 
Никодим Царкњас и на сите 
Македонци во Егејскиот дел 
на Македонија и во цела Гр-
ција, со барања за унапре-
дување на нивната положба 
и права и заштита на маке-
донскиот етнички, јазичен, 
културен, верски, историски 
и државен идентитет, кон-
тинуитет, наследство и про-
стор.
СМК потсетува дека Ма-
кедонците се вградени во 
темелите на државноста на 
Елада, затоа што заедно со 
грчките партизани ги пора-
зија грчките монархо-фашис-

ти, го поразија фашизмот во Втората светска војна во Грција 
и поради тоа им следат права и слободи како и на сите грчки 
државјани, еднакви со еднаквите и рамноправни со рамно-
правните!

криминирани групи!
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AN ATTACK ON ONE IS AN ATTACK ON ALL MACEDONIANS!

The United Macedonian Diaspora (UMD) is saddened to learn that 
Archimandrite Nikodim Tsarknias, an 80-year-old Macedonian 
Orthodox priest in Greece, was again harassed and physically 
attacked on February 23, 2023, by a group of young Greek men.

UMD calls on the Greek government, the European Union, 
and all respective international human rights organizations to 
investigate and end this encouraged intimidation and ensure the 
protection and civil rights of Macedonian minorities in Greece. 
These continuing unconscionable acts are not the hallmarks of a 
modern state that respects its citizens’ rights, regardless of their 
ethnicity.

While driving home, Archimandrite Tsarknias’ access was 
purposely blocked by two vehicles, preventing him from crossing 
the road, in front of the Pontian “Black Sea Club of Almopia” 
building in S’botsko/Aridea. After politely asking the group to 
move the blocking vehicles, they began verbally attacking him 
with personal and religious insults. They then escalated their 
attack by damaging and breaking his car window and attempting 
to enter the car to physically harm him.
Thankfully, Archimandrite Tsarknias managed to avoid further 
injury and left the area as quickly as possible. He immediately 
reported the incident to the local police and fi led lawsuits against 

the perpetrators. Clearly, this was not a random attack, but a 
planned and purposeful intimidation of an elderly man.

UMD calls on all Macedonian groups to publicize the attack on 
Archimandrite Tsarknias, emphasizing that such state-sponsored 
hooliganism is encouraged and continues unabated against 
Macedonians in Greece.

UMD respectfully appeals to the Greek government, foreign 
delegations in Greece, the Helsinki Committee in Greece, and 
the European Court of Human Rights, to put an end to these 
unwarranted attacks against minority groups in Greece. We ask 
that Greek authorities condemn the members of the group that 
carried out the attack and set an example by prosecuting the 
perpetrators to the full extent of the law.

In addition, UMD unequivocally demands that the Government of 
the Republic of Macedonia denounce this attack in no uncertain 
terms and establish a zero-tolerance policy on the mistreatment 
of Macedonian minorities and their fundamental human rights in 
the neighboring countries and across the world.

An attack on one is an attack on all Macedonians!

ЕВРОПСКАТА СЛОБОДНА АЛИЈАНСА БАРА ПОЧИТУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ 
ПРАВА НА МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИТИЧКИ ЗАТВОРЕНИЦИ

Претседателот на Македонското меѓународно движење за 
човекови права, Бил Николов се сретна со претседателката 
на Европската Слободна Алијанса (ЕФА) Лорена Лопез де 
Лакал и со советникот за односи со јавноста Пол Бучер на 26 
јануари 2023 година, да разговара за сериозните прашања 
со кои се соочени Македонците, вклучително за ужасните за-
творски услови во кои се држат политичките затвореници во 
Република Македонија – поради нивното несогласување со 
принудното и крајно навредливо преименување на државата 
во „Северна Македонија“ – како и за зачестените случаи на 
насилство, закани и кршење на основните човекови права 
ширум Балканот кои следеа, исто така, како резултат од при-
нудното менување на името, идентитетот и историјата кои 
им се наметнуваат на Македонците.
ЕФА постојано ги штити човековите права на Македонците 
и правото на самоопределување. ММДЧП изразува искрена 
благодарност за долгогодишната поддршка од ЕФА, вклучи-
телно и за нивното соопштение за јавноста од 7 февруари 
2023 година:
Европската Слободна Алијанса (ЕФА) бара достоинствен 
однос и почитување на човековите права на македонските 
политички затвореници
https://e-f-a.org/2023/02/07/efa-calls-for-dignity-and-human-
rights-for-macedonian-political-prisoners/
Група активисти се уапсени од 2017 година и се изложени 

на понижувачки однос во македонскиот затворски систем. 
Мнозина од нив се уапсени врз основа на сомнителни обви-
ненија. Нивните случаи претставуваат политички прогон, по-
ради нивното противење на напорите на владата да наметне 
промена на името спротивно на волјата на мнозинството на 
населението, што кулминираше со „Преспанскиот договор“ 
со Грција.
Денес овие политички затвореници се изложени на непод-
носливи затворски услови, вклучувајќи и ускратување на 
итно потребна лекарска нега.
Длабога загриженост
Во 2021 година Комитетот за забрана на тортурата на Со-
ветот на Европа усвои извештај во кој се изразува сериозна 
загриженост за затворските услови во земјата, и особено се 
посочува физичкото малтретирање на затворениците и не-
грижата за нивните медицински потреби. При неодамнешна 
средба со Европската Слободна Алијанса, Македонското 
Меѓународно Движење за Човекови Права укажа дека тие 
покренале неколку процеси пред Европскиот Суд за Човеко-
ви Права во врска со оваа состојба, и дека бараат правдина 
за политичките затвореници.
Претседателот на ЕФА Лорена Лопез де Ласкал изјави: „ЕУ 
и меѓународните институции не смеат да продолжат со по-
фалбите за Република Македонија за нејзиниот наводен на-
предок кон членство во ЕУ, ако во исто време замолчуваат 

за политички мотивираниот прогон и за ужасните затворски 
услови. Тука се доведени во прашање европските вредно-
сти, истите европски вредности кои земјата треба да почне 
да ги почитува за да си го отвори патот кон ЕУ.
Одбрана на слободите
ЕФА се залага за одбрана на слободата на говорот и силно 
го осудува секој вид на прогонување со кое се сузбива изра-
зување на легитимна политичка критика. Подвлекуваме дека 
македонскиот народ има право да се идентификува како што 
сака, да си ја слави својата култура без да капитулира пред 
странски барања и да изрази несогласување со неправедни-
те политички на власта без да се плаши од казна“.
ЕФА долго време го брани правото на македонскиот народ 
на достоинство и на само-определување, во соработка со 
нашата членка, партијата ОМО Илинден – Пирин. Изразу-
ваме длабока загриженост за се полошата атмосфера на 
закани и насилство со кои е соочена македонската заедница 
во Бугарија, што кулминираше со неодамнешниот напад врз 
просториите на Македонскиот културен клуб во Благоевград. 
ЕФА повикува на признавање, толеранција и почит за оваа 
многу намачена заедница и за итна осуда од страна на бу-
гарските власти на секој вид на расно мотивирано неприја-
телство против нив.
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ПОЧИНА  НЕДА ВАСИЛЕВСКА - ЛОЗАНОВСКА 
ЧЛЕН НА ЛИТЕРАТУРНОТО ДРУШТВО „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ОД ТОРОНТО

На 10 март 2023 година  
во Торонто, на 85 годиш-
на возраст, почина Маке-
донката Неда Лозановска, 
родена Василевска која 
беше позната и призната 
во македонската заедница 
како поетеса и афирмато-
рите на македонскиот јазик, 
култура, обичаи, религија, 
на македонскиот народ, на 
Преспа, и на Македонија.  
Неда Лозановска беше ро-
дена на  25  август  1938  
година, пред славењето 
на Света Голема Богоро-
дица, во селото Штрбово, 
во Преспа. Се омажила 
за Алексо Лозановски од 
селото Арвати, исто така 
во Преспа. Во Штрбово го 
поминала детството и го 
завршила основното обра-
зование. Во 1965 година со 
семејството се доселува во 
Битола, а во 1971 година, 
заедно со сопругот Алексо и 
децата Здравко и Соња за-
минуваат за Торонто, каде 
семејството Лозановски 
живее повеќе од педесет 
години. Иако ова доблесно 
семејство живее во демо-
кратска Канада, тоа остана 
доследно на својата вековна 
македонска национална при-
падност и на своите корени 
во Македонија.
Родно место на Неда Ло-
зановска е Штрбово, кое се 
наоѓа на десната страна на 
асфалтниот пат Макази-Мар-
кова Нога. Меѓу познатите 

штрбовчани е, секако по-
етесата Неда Василевска 
– Лозановска, која во изми-
натите педесетина години 
во Канада, таа беше една 
од активистите во македон-
ската заедница во Торонто. 
Меѓу другото, таа беше еден 
од првите членови на Лите-
ратурното друштво “Браќа 
Миладиновци” при МПЦ “Св. 
Климент Охридски” од То-
ронто, во кое била и потпрет-
седател.
Објавила десетина поетски 
творби во Канада и во Маке-
донија. Нејзино прво поетско 
остварување е стихозбирка-
та “Молк” објавена во 1993 
година. Потоа ги објавила 
стихозбирките: “Напуштени 
дворови”, 1994, “Премолк” 

и “Моите мисли и зборови”, 
1998, “Подмамка”, 2002, “По-
далеку од занесот”, 2004, 
“Туѓи патишта”, 2006, “Загриз 
во сонот”, 2008, “Бесоница”, 
2009, “Ѕвездена везилка”, 
2010, стихозбирките „Небес-
на ѕвезда“ и “Разделба” во 
2011 година и „Автобиогра-
фијата“, објавена во 2014 
година.
Стихозбирката „Молк“ на 
Неда Лозановска  е прво неј-
зино поетско дело, подготве-
но и објавено во 1993 година. 
Во ова дело може да се види 
дека, бескрајни се тагата и 
копнежот далеку од родно-
то огниште. Проклетсвото е 
судбината на откорнатикот. 
Како што поетски ќе рече и 
Неда  „Таму ни животот е жи-

вот, ни сонот е сон“. Затоа со 
право се вели дека болката 
како релевантен потсрек на 
поетската инспирација, како 
еден вид напишано правило, 
се преповторува и во случја-
от со Неда Лозановска. Таа 
како Македонка далеку од 
сопствената грутка земја и 
коренот, домаќинка и мајка, 
честопати сама со себе, го 
започнувала своето преслу-
шување на минатото низ  
стиховите.         
Книгата “Молк” донесува 
само помал дел од фондот 
стихиви, кои ги создавала ав-
торката, но сосема доволни 
на број да го презентираат 
нејзиниот поетски свет и да 
ја потврдат како автор во 
иселеништвото и во Македо-
нија.
  Стихозбирките ,,Напуште-
ните дворови”, 1994 година, 
“Премолк” и “Моите мисли 
и зборови”, 1998 година се 
стихозбирки за Македонија, 
каде е огништето на Неда. Со 
тоа, поезијата на Неда Лоза-
новска, всушност е претста-
ва за темното и светлото. 
Затоа и Неда ќе напише: 
„Ние, откорнатите, во ду-
шата имаме тешка болка, 
во нас ја носиме старата 
слика. Кога се враќаме во 
нашето родно место, гле-
даме споменици, гледаме 
камења кои ги покриле тр-
нливи капини, синорите се 
сменале, а на нашите плеќи 
товарот останал. Иако ку-

пивме куќи, купивме и таму 
имаме, стан, куќа, нива, дру-
га куќа во селото Штрбово, 
сè е под своја стреа. Ние 
одиме и се враќаме со тела 
студени, над облаци лебди-
ме, иако чуваме автомобил 
во Македонија, останавме 
туѓинци“.
За целосна слика за Неда 
и нејзиниот сопруг Алексо 
и нивното семејство Лоза-
новски, за нивната семејна 
прикаска, судбина, успеси, 
за нивното  постигнување  на  
литературно поле и с’е  она 
што значи Неда и Алексо е 
дадено во делото „Автобио-
графија“ на Неда. Во делото, 
на  еден  многу  интересен,  
наративен  начин, се вмет-
нати   многу    убави описи, 
романсиерски обиди, мудри 
изреки, поучни совети, а со 
тоа се презентирани истори-
скиот, животниот, семејниот, 
иселеничкиот и творечкиот 
опус, пред сè на поетесата 
Неда Лозановска.
Неда Лозановска беше го-
лем роднокраен поборник и 

вљубеник во македонскиот 
поетски пишан збор. Во исто 
време со својата поезија е 
позната, не само во македон-
ската заедница во Торонто, 
особено преку Литературно-
то друштво „Браќа Милади-
новци” што е во рамките на 
МПЦ „Свети Климент Охрид-
ски“, туку и во Македонија.
Со право се вели дека поете-
сата Неда Лозановска беше 
на распетие меѓу Преспа и 
Торонто. Како резултат на 
тоа, во Македонија, меѓу 
другото, таа беше член на 
Друштвото на писателите 
на Македонија, учесник на 
Струшките поетски вечери, 
добитник на “Иселеничката 
грамота” што и‘ ја додели 
Матицата на иселениците 
од Македонија, како и беше 
добитник на други награди 
и признанија. Затоа е голе-
мо задоволството кога ќе се 
најде успешна Македонка 
во светот, која голем дел од 
својот живот го посветила на 
пишаниот збор за Македо-
нија. Славе Катин

штрбовчани е, секако по- и “Моите мисли и зборови”, 

ја потврдат како автор во 
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ПАТРИОТСКИОТ ВОЗНЕС НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДИЈАСПОРАТА (6)

“ Човекот со плач иди 
на светов и со плач си оди 
од светов” ќе рече  Петре 
Андреевски во својот роман 
“Пиреј”. Тој воедно не сове-
тува или не подучува дека 
јазикот наш ние татковина-
та и тој треба да се сака и 
чува, затоа тој ќе запише: 
“Без јазикот ќе си недостига-
ме  самите на себе, оти само 
јазикот никогаш не не оста-
вил сами и тој памети многу 
повеќе од колку што ние мо-
жеме да заборавиме”. Она 
што македонскиот народ го 
искусил со текот на времето, 
низ историските виори таа 
меморија никогаш нема да 
ја заборави, и колку да сака 
некој да го избрише тоа, тие  
крваво запишани факти, ќе 
остане само еден безвреден 
обид на нашите крвопивци.

Исти  мислења   имал  
и Крсте Мисирков многу по-
рано , според него за да се 
препознаеш како народ и те-
мелно да опстоиш потребно 
е да го обчуваш твојот наро-
ден јазик. Затоа ќе рече тој: 
“Но ако еден народ ги изме-
нува својот јазик и својата 
вера во едно кусо време и 
под силни туѓи влијанија, са-
миот без свет однесувајќи се 
кон таа измена, тогаш тој се 
откажува од самиот себеси 
и од неговите интереси и се 
предава и себеси и нив на 
еден посилен народ, којшто 
ќе постапи со него и со нив 
како што ќе му биде потреб-
но. Значи , да се откаже еден 
народ од својот јазик значи 
да се откаже тој и од самиот 
себеси и од своите интереси; 
значи да престане да гледа 
на себе со свои очи, да суди 
за себе и за другите со својот 
ум и разум, а да чека укажу-
вање за се од страна. Еден 
народ што си го загубил 
својот јазик личи на еден чо-
век што си го загубил патот 
и не знае од каде иде и на  
каде оди и којшто не знае зо-
што оди ваму, а не онаму или 
таму. Колку во поскоро вре-
ме еден  народ го изменува 
својот јазик, толку поопасна 
и очајна е неговата положба. 
Опасноста што го загрозува 
нашиот народ и неговите 
интереси од страна на про-

пагандите, коишто ги упо-
требуваат сите и дозволени 
и не дозволени средства за 
да го исчистат од Македо-
нија нашиот јазик  и со него 
нашите духовни интереси и 
да ги засадат на нивно место 
нивните јазици  со нивните 
духовни интереси , не само 
што не задолжува нас, но и 
ни дава полно право да ги 
употребиме сите и дозволе-
ни и недозволени средства 
за да го зачуваме нашиот на-
роден јазик и со него наши-
те интереси . Притоа ние не 
сакаме туѓо, а си го браниме 
своето “.

Тоа ќе биде гласот на 
македонците независно каде 
тие се наоѓаат, да го воспе-
ваат македонското, да го чу-
ваат и да го бранат, оти нема 
ништо посвето од јазикот и 
идентитетот македонски што 
народот го наследувал со 
векови и векови. А тоа ќе го 
прават и нашите иселеници 
во дијаспората. Иселени-
ците со години ги отфрлат 
тврдењата на бугарите  и на 
другуте  наши соседи кои со 
векови се    обидуваат да не 
обезличат . Тоа се почесто  
го слушаме од источниот 
сосед дека македонците 
биле бугари а со тоа и јази-
кот македонски. Тие на нека-
ков начин се обидуваат да ја 
фалсификуваат македонска-
та историја, нивниот сансте-
фански сон иако никогаш не-
остварлив, но ги замаглуваа 
процесите за да се изгради 
некакво пријателство  со што 
ќе можат да се отворат вра-
тите  на Македонија  за влез 
во Европската Унија. 

Никој свесен човек 
не може да ја  премолчи  
суровоста на Бугарија која 
се обидува да ја прекројува 
македонската историја, па 
згора на  тоа да не убедува 
дека сме имале заедничка 
историја,  со тоа се создаде 
апсурдна ситуација што не е 
возможно да се игнорира без 
никаква реакција. 

Ако зборуваме за исто-
ријата, таа секој си ја пишува 
по свое. На пример бугарите 
си ја толкуваат својата исто-
рија како што на нив им одго-
вара. Па дури се осмелуваат 
длаболко да навлезат  во 
македонската историја и се 
служат со фалсификати а не 
мачат дека сакале некакво 
пријателство со нас. За тоа 
се виновни нашите глупави 
политичари, некадарните  
Заев и Пендаровски без да 
прочитаат барем еден лист 
од историските книги а да-
ваат глупави неиздржливи  
изјави, дека сме имале за-

едничка историја, споделена  
историја, дека  Гоце Делчев 
бил и македонски и бугарски 
(дење се борел за Бугарија а 
ноќе  За Македонија). Овие 
лудничави кои тврдат дека со 
Бугарија имаме се заедничко 
па ништо чудно  да почнат да 
си ги споделуваат и жените. 
Кога може еден неуки села-
нец да го искривува и негира 
македонското постоење, без 
никакви научни тврдења, па 
зошто ние обичните да не ја 
анализираме нашата вечна 
постоечка самобитност и да 
извлечеме своја конотација.

Македонија низ години-
те сама војувала  не помогна-
та  од никого. Македонскиот 
народ со векови се борел и 
умирал  за својата слобода 
, тој повторно ќе го прави 
тоа, оти стои пред борбениот 
повик со духот на сите пра-
дедовци,  и оти тој верува 
во својата способност, и 
неговиот  аманет што го на-
следил. И повторно пак ќе 
се исправи простум и гордо 
за својата правда, за својата 
чест  достоинство и дигнитет. 
Тој македонски народ толку 
горд, толку достоинствен , од 
она воинствено  племе, ако 
треба, ама треба, повторно  
ќе застане на браникот на 
татковината за да ги брани 
и одбрани нашите вековни 
принципи и идеали , дури ако 
е потребно и со крв, крвта 
боли, крвта боли ама само со 
крв се добива слободата. До-
стојно и храбро ги браниме 
нашите постоечки историски 
сведочења, иако одамна по-
тврдени од оние што сакаат  
да ни бидат пријатели ама 
ни го негираат нашето   коре-
нито  постоење, како она со 
јазикот ни,  ни бил бугарски 
дијалект, измислен во 1945 
година. Тогаш ајде да одиме 
малку подалеку за да ги уве-
риме дека не е така, да им 
ја освежиме  меморијата  на 
оние негаторски настроени 
. Во 1875 година, 146 годи-
ни пред Тито да ја создаде, 
или измисли македонската 
нација , Ѓорѓи  Пулевски го 
издава првиот речник на го-
ворен македонски народен 
јазик насловен како  “Речник 
од три јазика”. А додека во 
1880 година ја издава и кни-
гата под наслов “Слогница  
речовска”, која се смета дека 
тој бил првиот обид за да се 
направи граматика на маке-
донски јазик. Тој македон-
ското постоење го потврдува 
во неговата револуционерна 
поема “ Самовила  македон-
ска” . Во  сите негови пишу-
вања и говорења  тој потен-
цира потврдно за посебен 

македонски народ, со посе-
бен облик, со посебен нара-
тив на нашето потомство, и 
многу по различен од други-
те словенски народи, тој оди 
и понатаму  дури  спомнува 
за независна македонска др-
жава со македонски јазик. Во 
1888 година Пулевски во Со-
фија ќе формира  “Славјан-
ско-македонска книжевна 
дружина”.

Хистеричните изливи  
на омраза врз македонскиот 
напатен народ и неговите 
крвави репресалии направе-
ни во вековното живеење, ги 
чувствуваат и македонците 
во дијаспората. Тие наместо 
да се здружуваат, обедину-
ваат и заеднички да дејству-
ваат непречно  за интересите 
на својата татковина , барем 
тука во европските демо-
кратски држави. Наместо тоа 
тие ја губат самодовербата и 
гордоста за да можат да ги 
пласираат  своите дострели 
во интерес на нацијата што 
толку ја сакат. 

Во  Европа  македон-
ските емигранти неколку 
години активно делуваат 
кон македонската национал-
на кауза, но повеќе тоа се 
спроведува на дефанзивен 
начин. Тие се принудени со 
нивната борба да се брани 
најсветото што со многу крв 
е одбрането. Македонска 
судбина била секогаш да се 
браниме, корените наши не-
кој сака да ги искорени.  Во 
моментите кога нашите се 
здружуваат во ДООМ дви-
жење за ослободување и 
обединување на Македонија, 
и покрај разните фракции 
што се јавуваат претседа-
телот на ДООМ Драган Бог-
дановски како голем мудрец 
успева да го држи движење-
то кон позитивен правец.

Во 1976 година МНОД 
Македонско национално ос-
лободително движење од 
Торонто, Канада, дојде до 
идеја да формира светски 
македонски конгрес, со мис-
ла за да се дојде до глобално 
здружување и обединување 
на македонците низ светот. 
Но на жалост оваа замисла  
не беше добронамерно при-

мена. Јас наполно 
го разбирам Дра-
ган Богдановски, 
тој реферира дека 
зад “македонско-
то” се кријат многу 
непријателски ор-
ганизации кој ра-
ботаат за тотално 
уништување на се 
што е македонско. 
Го донесуваме од-
говорот на Богда-

новски на писмото испратено 
како покана од МНОД  а по-
тпишано лично од мене.

Драги сонародници,
“Ви благодарам од 

името на  Централниот Ко-
митет на Движењето за ос-
лободување и обединување 
на Македонија за поканата 
којашто ми ја испративте да 
земам учество на конгресот 
кој сметате да го одржиме во 
есен 1977 година. Со големо 
задоволство ќе присуству-
вам на тој конгрес, само ве 
молам да ми дадете некои 
објаснувања. Како прво од 
вашето писмо не се гледа 
јасно дали вие преземате 
иницијатива да се одржи 
еден сеопшт македонски кон-
грес или  пак тоа ќе биде кон-
грес на МНОД  на кој ќе при-
суствуваат претставници од 
Вашето Движење од целиот 
свет, па затоа го нарекувате 
“светски конгрес”. Доколку 
ние знаеме МНОД постое-
ше во една земја Канада, па 
ни изгледа чудно што сега 
тој се спрема да одржи свој 
“светски конгрес”. Немој да 
сфатите драги браќа дека 
со ова сакам да го навредам 
Вашето Движење, јас само 
сакам да ги видам работите 
на чисто пред мене. Идеја-
та  за одржување на еден 
ваков широк национален 
форум е одлична идеја, но  
бидејќи  се работи за постиг-
нување на едно  македонско 
национално единство, та-
ков конгрес може да одигра 
историска роза ако се одржи 
под името  СЕМАКЕДОНСКИ 
КОНГРЕС, а не како конгрес 
на МНОД. Од друга страна 
треба да бидеме начисто 
што се разбира под името 
“ македонски организации”. 
Сите организации составени 
од  Македонци  се “македон-
ски”, па така  и “Јунајтед Ма-
цедониан”, “Македонска  па-
триотска организација МПО”, 
разните  македонски клубови 
по светот што ги организира-
ат југословенските конзули, 
па ако сакате и самиот Сојуз 
на комунистите на Македо-
нија во СРМ  се “ македонски 
” организации, но тие се во 
служба на југословенскиот 
или бугарскиот врховизам. 
Сакате ли вие да ги поканите 
на тој конгрес и овие “маке-
донски” организации? Ако 
овие врховистички органи-
зации бидат поканети на тој 
конгрес , тогаш ДООМ нема 
што да бара на тој конгрес. 
ДООМ ја смета Југославија 
како една од четирите окупа-
торки  на Македонија и про-
тив неа води иста борба как-
ва што води против Грција, 

Бугарија и Албанија. Доколку 
МНОД има исти вакви погле-
ди врз македонската ослобо-
дителна борба, тогаш ДООМ 
со големо задоволство ќе 
испрати своја делегација на 
конгресот ако тој биде одр-
жан врз принципите кои Ви ги 
кажавме во ова писмо.”

Богдановски потаму 
се оправдува за  несоодвет-
ното   функционирање на 
ДООМ ,во одредени перио-
ди , фрлајќи   ја вината на 
УДБА за вмешаноста, а тоа  
предизвикало појава за да се 
формираат  фракции во дви-
жењето, и   така се отежну-
вало неговото дејствување. 
Според Богдановски сите 
македонски организации 
биле пројугословенски, вклу-
чувајќи ги МНОД (македонско 
национално ослободител-
но движење) и Обединети 
Македонци, иако МНОД од 
Торонто беше единствената 
организација која протести-
раше пред југословенскиот 
конзулат. Можеби и таа беше 
причината за неприфатена-
та соработка со МНОД. Ова 
движење понуди стратегија 
за здружување и заедничко 
работење на македонците во 
дијаспората. Кога се зборува 
за светски конгрес се мис-
ли глобално обединување 
на македонците, што тоа 
не се вклопуваше со прин-
ципите на Богдановски, оти 
тој сметаше дека неговото  
движење ДООМ достигнало 
до тој домет, што не враќа 
кај онаа народната “да му 
пукне козата на комшија-
та”. Замислата на МНОД за 
светски конгрес имаше само 
една цел, сите здруженија и 
организации кои работаат на 
македонската национална 
кауза да бидат дел од

тој Конгрес кој ќе избе-
ре национален совет  што ќе 
ги координира сите активни 
случувања.Што се однесува 
до МНОД Торонто,ова нацио-
нално движење многу одам-
на ги појаснила своите карак-
теристични критериуми, а со 
тоа јасно укажува дека сите 
нејзини дејствувања ги насо-
чува кон македонската само-
битност,а со тоа го одразува 
и својот карактер и борбе-
ниот оган кон македонската 
кауза. Покасно Драган Богда-
новски ќе ги согледа фактите 
дека и другите македонски 
здруженија во дијаспората си 
имат свои стојалишта. МНОД 
никогаш во своето постоење 
немало никакви средби и 
соработка со организации и 
здруженија што не ги споде-
луваат нивните принципи.

продолжува)

пагандите, коишто ги упо-
требуваат сите и дозволени 
и не дозволени средства за 
да го исчистат од Македо-
нија нашиот јазик  и со него 
нашите духовни интереси и 
да ги засадат на нивно место 
нивните јазици  со нивните 
духовни интереси , не само 
што не задолжува нас, но и ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ
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The best music 
for all occasions and generations

Duo "EVERGREEN"

Ljupcho 647-863-1157
 & Dushko 647-861-0405

КАКО
 ДА ПОСТАМ

Ова е најчестото прашање кое ни го 
поставуваат верниците пред секој пост, а 
особено пред Велигденскиот . Овој пост 

се нарекува и Велик, затоа што е најголем 
и најстрог, но и затоа што му претходи на 

најголемиот празник – Воскресението Хри-
стово. Овој пост според типикот на Црквата 
се пости на следниов начин: од понеделник 
до петок – без масло. Сабота и недела – со 
масло. На Цветници и Благовештение – со 
риба. На Велики четврток со масло, а на 

Велика сабота без масло.
Но, се разбира, постот е личносен и при-
лагодлив, може да се прилагоди на секоја 
возраст, на секоја потреба, болест или сла-
бост. Сето ова се решава со нашиот духов-
ник – свештеник кај кого се исповедаме и со 
кого се советуваме за сите значајни работи 
од животот.
Пред да започнеме да постиме, најпрво по-
требна ни е вера во Бог, да Го бараме Бог, 
да се трудиме да градиме однос со Него, 
како личност со личност, оти Бог не е некоја 
„слепа сила“, ниту Универзум, ниту Апсо-
лут, ниту Небесен полицаец, ниту страшен 
џелат. Бог ни се открива како Света Трои-
ца, како Љубов, како наш Татко. Ако немаме 
таква вера, тогаш попусто ќе се измачуваме 
со постењето.
Исто така, кога постиме, тоа да биде заради 
Господ, за да ја исполниме Неговата волја, 
за да Му угодиме, а не за себе, за да бидеме 
здрави, или за да ослабнеме – тоа се про-
машени поводи за постење. Навистина ќе 
бидеме здрави ако правилно и со благослов 
од духовникот постиме, но тоа се последи-
ци од постот, а не причина за постење.
Што е најважно во постот?
Доколку немаме, да најдеме духовник – 
свештеник (или свештеномонах) кај кого 
ќе се исповедаме. Доколку првпат постиш, 
доколку си болен, или кога се работи за 
бремени жени и доилки, духовникот може 
да им даде ублажен пост. Но, за да не им-
провизираме во овие нешто, најдобро е и 
постот ќе ни биде благословен ако си најде-
ме духовник, и да ги следиме неговите по-
уки за постот и општо за духовниот живот. 
Црквата е духовна болница, а свештеникот 
е духовен лекар. Да имаме доверба во на-
шите свештеници и да ги слушаме нивни-
те совети.Да го применуваме молитвеното 
правило кое ќе ни го даде духовникот (на 
пр. одреден број Исусови молитви, читање 
од Новиот завет, читање на други духовни 
книги).
Да учествуваме во богослужбите: во прва-
та седмица попладне се служи Велико по-
вечерие со читање на Покајниот канон на 
свети Андреј Критски; секоја среда и петок 
наутро се служат великопосни часови со 
Претходноосветена Литургија; секој петок 
попладне има Акатист на Пресвета Бого-
родица, и секоја недела Божествена Ли-
тургија. Да се трудиме да бидеме во мир 
со сите луѓе, во мир со себе и во мир со 
Бога. Јадењето храна со масло нема да 
не'извалка, но кавгите, омразата, зависта, 
крадењето итн. – е тоа навистина ќе не' 
извалка.Во нашето семејство да одржуваме 
мир и спокој, повеќе молитви, читање, по-
малку забава, помалку телевизија и интер-
нет, помалку кавги со сопругот/сопругата, 
помалку викање по децата.
Да се научиме на воздржување во бракот, 
не затоа што е тоа нешто грешно, туку за-
ради Господ, заради нашата меѓусебна 
љубов. Ако сме внимателни во ситни неш-
та, уште повеќе ќе бидеме во големите ра-
боти.
Да се научиме на умереност во се'. Ниту 
премногу, ниту премалку, умереноста е 
царски пат. Ако научиме да бидеме уме-
рени во храната, ќе бидеме умерени и во 
други нешта и ситуации.
Да не се јадеме помеѓу себе, никого да не 
осудуваме, бидејќи каде има осудување, 
таму нема благослов Божји.
Постот не е цел сам по себе, туку само сред-

ство за наше очистување духовно и телес-
но. Преку постот, молитвите и покајанието 
се очистуваме, и се соединуваме со Телото 
и Крвта Христови на Светата Литургија. Без 
причестување, постот станува без цел.
Да се подготвуваме правилно, да го одиме 
патот по кој оделе сите светители и маче-
ници, и благословот Божји ќе биде со нас. 
Амин.

ШТО Е ТОА
 ПЕТОЛЕБИЕ

Во текот на Великиот пост, во петоците кога 
се чита Акатистот на Пресвета Богородица, 
верниците носат петолебие (пет лепчиња), 
вино, масло и пченица за благослов на се-
мејството, градот и државата. Светите отци 
за Петолебието велат:
„Овој, пак, благословен леб има разни да-
рови, ја прекинува температурата, кога се 
прима со вода, ја прогонува секоја ужасна 
слабост, и кон рожба поттикнува“. Слично 
зборува и свети Симеон Солунски: „На оној 
кој ги прима со вера (лебовите и виното), му 
пренесуваат благодат, исцеление и други 
дарови“.
Во древната Црква ја следеа оваа пракса на 
благословување на леб или масло или вода 
за болните пред конечно да се формира 
таинството на Елеосвештение, како што го 
знаеме денес. Во молитвословот на Сера-
пион, епископот Тмуитски (во Египет, од IV 
век) постојат две молитви кои се поврзува-
ат со „различни дарови“, „секоја немоќ“, „ду-
шевно исцеление и телесно лекување“, која 
доаѓа „после примање на водата и лебот“.
Се наведуваат молитвите: „…Дарувај им на 
твоите созданија сила за исцеление, како 
и секој оган (температура) и секој демон 
и секоја болест преку пиењето и помазу-
вањето да се отстрани, и да стане лек за 
исцелување и за лекување…“, „та да се 
испрати од небесата сила исцелителна од 
Единородниот врз овој елеј, за да биде за 
исцеление на секоја болест и прогонување 
на секоја немоќ на сите кои се помазуваат 
(или го примаат), да биде лек за прогону-
вање на секој демон, за отстранување на 
секој нечист дух, за протерување на секој 
лукав дух, за прогонување на секоја висо-
ка температура и треска и секоја болест, 
за добро и за простување на гревовите, за 
лек на животот и спасението, за здравје и 
исцеление на душата, на телото, духот, за 
совршена сила. Нека се исплаши, Владико, 
секое дејство сатанско, секој демон, секоја 
измама на непријателот, секоја рана, секоја 

напаст, секоја болка, секој удар или потрес 
или лукаво заплашување…“.
Слична е и „молитвата за благословување 
на леб за исцеление на болните“, која доа-
ѓа од некои мали молитвослови (требници, 
евхологии), каде што лебот се благослову-
ва за душевно и телесно здравје и крепост, 
за да биде против секоја болест и закана за 
секој невидлив враг.
Значи, голем благослов е овој леб од пе-
толебието, и треба да го примаме со вера. 
Но, да не го сведеме нашиот духовен жи-
вот само на обреди, туку должни сме како 
христијани да постиме, да се молиме, да се 
исповедаме, да се причестуваме, да доаѓа-
ме редовно во црква, да бидеме почесто во 
друштво на ангелите и светителите кои се 
присутни во храмот, и тогаш сите обреди ќе 
дејствуваат на нас, ќе ни бидат за здравје и 
спасение. Амин.Приготви Јани Мулев

напаст, секоја болка, секој удар или потрес 

Македонска заедница
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Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call at 416-755-9231
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski 

Amenities
Macedonian Place offers a lower lounge with a cozy fi replace and bar over looking 
the ravine. The ceiling has engraved walnut wood panels and a beautiful chandelier. 
There are glass display cases with traditional folk costumes and artefacts as well as 
trophies from the Macedonian Golf Tournament which fi rst took place in 1942. The Front 
Lounge with a cozy fi replace and three wall murals depicting the life in the “old country”, 
provides a warm and inviting place to enjoy the day.

On the Main Floor next to the Lounge is the Entertainment Lounge/TV Room where 
residents watch their favourite shows or sports games. Outside, the walkways and 
gardens offer a lovely setting, set in an active area of East York, is within walking 
distance of many facilities. The TTC stops at our door.

Nearby
• Restaurants
• Drug Stores
• Banks
• Beauty Salons
• Bowling Alley
• Transit Stops

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com
Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 65 години
Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, балкон и бања со 
туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена 
и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чоков или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Canadian Macedonian Place 

Our Vision

To be recognized within the com-
munity as a home that celebrates 
the Macedonian culture and heritage 
and provides accommodations for 
Seniors capable of living indepen-
dently.

Our Values

We play a vital role in support of 
Macedonian heritage and culture. 
We strive to bring the Macedonian 
and Canadian cultures closer togeth-
er. We wish to create and support 
community involvement. We show 
respect, and support the feeling 
of self-dignity, to all our residents. 
We help bring a healthy lifestyle to 
the individuals that reside in CMP. 
We support and encourage family 
involvement and care. We value 
diversity in ethnicity.

Our Mission

To provide quality, affordable accom-
modations and companionship to 
Seniors of all backgrounds with an 
aim to encourage the vibrant Mac-
edonian culture in the city of Toronto, 
Ontario and all of Canada.

Goals

• Support and celebrate the 
Macedonian culture
• Offer companionship to all 
residents
• Provide quality accommoda-
tions
• Provide affordable housing

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

We support High School 
Volunteer Credits. Our 
many fundraising events 
welcome your volunteer 
time and talents!

MACEDONIAN OPEN

The Macedonian Open is one of Canada’s longest running golf tourna-
ments and today is Canadian Macedonian Place Foundation’s largest an-
nual fund raising event. 
Over the years the Macedonian 
Open has raised over $1,200,000 in net proceeds for the benefi t of Ca-
nadian Macedonian Place and other charitable causes supported by the 
current registered charity, Canadian Macedonian Place Foundation.
 

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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Have you ever read a novel which 
featured a Macedonian protagonist?  We 
have read dozens of Fiction novels set 
in various countries describing events 
in WWI and WWII, the Holocaust, the 

French Revolution, and so forth.  But 
seldom is a Macedonian character 
featured in English fi ction such as 
Michael Ondaatje’s when he chose a 
Macedonian for his novel In the Skin 
of the Lion.  

When we came across these three 
books written by Australian novelists, 
we wanted to share them with you.  We 
will be speaking with both authors, in 
an online presentation as they discuss 
their books - A PERFECT STONE by 
Sylvia Karakaltsas, and FITZROY RAW 
and its sequel FOG by Tom Petsinis. 
 
Why did they select this particular era 

of Macedonian history to write about, 
and why a Macedonian child as the 
main character in their stories?  How 
did their research impact their story-
telling?  Were they able to draw on any 
personal anecdotes?  Where did they 
do their research, why did they decide 
on these particular subjects?

Find out what it was like to be a young 
refugee, fl eeing for your life?  Or what 
it felt like to be a young immigrant in a 
new country, new rules, new language, 
new surroundings.  So many of our 
grandparents, or parents had these 
experiences as well.

All three books are available on Amazon 
as well as Thrift books.   You may want 
to read them before – or after - you 
have heard the Conversation. 
   
Join the Canadian Macedonian 
Historical (soon to be Heritage) 
Society as a member, or supporter and 
register for this exciting event through 
the website to hear our Conversation 
www.macedonianhistory.ca  You may 
decide to become a member afterwards, 
or donate, if you wish. 

The date is March 31st at 7:30 p.m. 
(EST) We extend a hearty welcome 
to all!

MACEDONIAN IMMIGRANTS AND REFUGEES – Two Authors, Three Novels

Честитки по повод  8-ми Март за понежниот 
пол во Канадско-Македонскиот Дом

Честитки со топла содржина по повод Меѓународниот Ден на Жената 8-ми Март и годинава им беа поделени 
на Македонките во Канадско-Македонскиот Дом, каде што живеат нашинки во поодмината возраст. Посетата 
беше остварена од страна на отец Сашо Целески и отец Александар Тодоровски, свештеници во Македонската 
Православна Црква Св. Климент Охридски од Торонто и нивните семејства. Озарени лица и насмевки можеа да 
се забележат кај дамите кои со воодушевување ги пресретнаа дечињата отворајќи им ја вратата од својот топол 
дом. Традиција достојна за почит и поздравување.

УБАВИТЕ ЖЕНИ

Убавите жени во мојот народ
тие брзо прецутувале

како цут од кајсија
како мајски јоргован.

О неправда!
Тие им припаѓале на неизбрани 

мажи,
нивните коси дење сплетени во 

прцлиња
ноќе распуштени по градите

 и колковите.
Нивниот постап на препелица

набрзо го сопинала унечка,
нивната младост поминувала

како мирис на липа 
што го одвева ветрот.

Набрзо тие седнувале на порта
со наведната глава и издадени 

коленици,
со нечујна издишка.

Убавите жени, несреќните жени
тие брзо прецутувале

како цут од кајсија
како мајски јоргован.

                                 Блаже Конески
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        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com

Македонски Православен Календар 2023
              Подготвил Отец Сашо Целески, парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто    

   Macedonian Orthodox Calendar 2023 (by father Sasho Celeski)
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while 
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.

Македонска заедница
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-Први март 1913 – Ме-
морандум за независноста 
на Македонија.
Во Петроград е објавен и 
издаден Меморандумот за 
независноста на Македонија 
од страна на ополномоште-
ните Македонци, членови на 
МНЛД. Испратен до британ-
скиот и рускиот министер за 
надворешни работи, амба-
садорите на големите сили и 
објавен во европскиот печат.
 
Во составувањето, подго-
твувањето и објавувањето и 
воедно како потписници на 
меморандумот учествува-
ле и се јавуваат Димитрија 
Чуповски, Александар Ве-
зенков, Гаврил Константи-
нович и Наце Димов, кои 
согледувајќи ја ужасната 
положба на Македонија по 
првата и непосредно пред 
втората балканска војна, 
завојувана и окупирана од 
соседните балкански држа-
ви, како единствено правед-
но, најправилно, а воедно и 
најразумно и најцелисходно 
решение го гледале доде-
лувањето на независност 
на историскиот регион Ма-
кедонија во нејзините при-
родни, географски, етнички 
и економско-стопански гра-
ници од страна на голе-
мите европски сили, со 
што сметале дека ќе се 
стави крај на страдањата 
на населението и ќе се 
избегнат понатамошни 
војни, судири и крвопро-
левања.

Во прилог на овој ме-
морандум Димитрија 
Чуповски ја изработил и 
објавил политичко-гео-
графската карта на Ма-
кедонија насловена во 
нејзините природни, ге-
ографски, етнички и еко-
номско-стопански грани-
ци „Карта Македониiа“ со 
поднаслов „по програма 
на македонските народ-
ници“.Преку неколку точки во 
меморандумот се изнесени 
барањата, меѓу кои најбитни 
се: Македонија во нејзините 
географски, етнографски и 
економско-културни граници 
да остане единствена, неде-
лива, независна балканска 
држава и во најскоро време 
врз основа на општо гла-
сање, да биде свикано Ма-
кедонско народно собрание 
во Солун заради детална 
разработка на внатрешната 
организација на државата 
и за определување на од-
носите со соседните земји.
куларт.мк
(слика 1)

-На 3-ти март 2018 годи-
на во просториите на маке-
донската православна црква 
Св.Климент Охридски во 
Торонто, а во организација 
на Македонската Глобална 
Координативна Мрежа - Ка-
нада како сојуз на македон-
ски патриотски организации 
во Канада под мотото ,,Ма-
кедонија е се’ што имаме,, , 
се одржа голем донаторски 
банкет.
Целта на истиот според ор-

ганизаторите беше помош во борбата за зачувување на ма-
кедонските национални интереси и Македонија, а 
целосниот приход од донациите ќе се употреби за поддршка 
на македонските патриотски организации во Македонија во 
одбрана и заштита на македонските национални интереси.
На банкетот беа собрани 116 илјади канадски долари од Ма-
кедонците во Канада за одбрана и заштита на македонските 
национални интереси. (Слика 2)

-На 4 март 1945 година во Скопје е одржан првиот слобо-
ден црковно-народен собор. Во присуство на над триста 
делегати, свештеници, претставници на народната власт 
и на Народниот фронт, делегатите автентично го искажаа 
расположението на македонскиот народ од сите краишта на 
слободна Македонија за создавање на Македонска право-
славна црква преку обнова на старата Охридска архиеписко-
пија, во 1767 година незаконски укината од турскиот султан 
Мустафа III, а по барање на Цариградската патријаршија.

-На 8-ми март 1945 година во Скопје првпат е просла-
вен Денот на жената. По тој повод во салата на Офицер-
скиот дом се одржа голем митинг.

-На 11 март 1945 година во Македонија почнаа првите 
слободни избори за селски, градски и околиски народноос-
лободителни одбори. На овие избори кои траеја до 25 март, 
за прв пат гласаа и жените, лицата со навршени 18 години и 
сите припадници на Југословенската армија.

 На 14 март 1944 година 
Иницијативниот одбор на АСНОМ упати писмо до НО одбо-
ри во Македонија во кое ја изнесува одлуката на Второто 
заседание на АВНОЈ, со која Македонија е призната за рам-
ноправна федерална единица. Потоа, ја објаснува постапка-
та за избирање легални и нелегални, општински, околиски 
и окружни НО одбори и делегати за Првото заседание на 
АСНОМ.

-На 18 март 2018 година пред парламентот на Онтарио 
во Торонто во присуство на 5000 илјаден македонски народ 
и топла поддршка од пријатели, поединци од Русија и Тур-
ција се одржа мирниот протестен собир ,,Нашето име е Ма-
кедонија,, организиран од македонско-канадската заедница 
за поддршка на Македонија и ставање крај на антимакедон-
ските преговори за името. (слика 3, 4)

,,Денес ние Македонците од Торонто и од други градови им 
се придружуваме на нашите браќа и сестри во Македонија, 
САД, Австралија и Европа, барајќи итен прекин на прегово-
рите за името со Грција. Наметнатите антимакедонски пре-
говори за името го загрозуваат опстанокот на Македонија и 
ги нарушуваат сите меѓународни конвенции и конвенциите 
на Обединетите нации за човекови права, на кои и Канада 
е потписник. Ја повикуваме меѓународната заедница да ги 
поддржи нашите основни права на самоопределување и 
самоидентификација - беше порака која Македонците од 
Канада ја упатија од простестот. 

На 23 март 2014 година над 700 Македонци и бројна 
канадска публика во најпознатиот спортски центар во То-
ронто, Ер Канада центар (Air Canada Centre) ја проследија 
втората средба помеѓу кошаркарските тимови на Торонто 
Рапторс и Hawks Атланта.
 Натпреварот за Македонците беше нов предизвик за средба 
со нашиот кошаркарски ас Перо Антик, првиот НБА играч 
чиј што успех се поистоветуваше со националнен триумф, 
оттаму и таквата желба да се поддржи нашето национално 
богатство и да се открадне момент кога и македонските бои 
ќе го преплават видикот и ќе заблескааат на видео бимови-
те во и надвор од центарот. Заслуга за големата македон-
ска посета освен во добрата волја на Македонците слобод-
но може да се препише на Македонска Нација од Канада 
предводена од Велешанецот Боне Темелков, координатор 
и на првиот натпревар што се одржа во февруари 2014-та 
година.
28 македонски деца беа  облечени во боите на Македонија и 
го красеа теренот за време на интонирањето на  канадската 
и американската  химна веднаш до Перо и останатите ка-
шаркарски ѕвезди.   (слика 5)

На 24 март 1949 година во Скопје, главниот град на 
Република Македонија е формиран Државниот ансамбл на 
народни игри и песни на Народна Република Македонија, кој 
од 2.06.1953 година до скоро го носеше името, што бешпе 
симбол на македонскиот фолклор - Ансамбл за народни 
игри и песни на Македонија „Танец“.

ганизаторите беше помош во борбата за зачувување на ма-
кедонските национални интереси и Македонија, а 
целосниот приход од донациите ќе се употреби за поддршка 
на македонските патриотски организации во Македонија во 
одбрана и заштита на македонските национални интереси.
На банкетот беа собрани 116 илјади канадски долари од Ма-
кедонците во Канада за одбрана и заштита на македонските 
национални интереси. (Слика 2)

-На 4 март 1945 година во Скопје е одржан првиот слобо-
ден црковно-народен собор. Во присуство на над триста 
делегати, свештеници, претставници на народната власт 
и на Народниот фронт, делегатите автентично го искажаа 
расположението на македонскиот народ од сите краишта на 
слободна Македонија за создавање на Македонска право-
славна црква преку обнова на старата Охридска архиеписко-
пија, во 1767 година незаконски укината од турскиот султан 
Мустафа III, а по барање на Цариградската патријаршија.

-
вен Денот на жената. По тој повод во салата на Офицер-вен Денот на жената. По тој повод во салата на Офицер-
скиот дом се одржа голем митинг.

-
слободни избори за селски, градски и околиски народноос-
лободителни одбори. На овие избори кои траеја до 25 март, 
за прв пат гласаа и жените, лицата со навршени 18 години и 
сите припадници на Југословенската армија.

Иницијативниот одбор на АСНОМ упати писмо до НО одбо-
ри во Македонија во кое ја изнесува одлуката на Второто 
заседание на АВНОЈ, со која Македонија е призната за рам-
ноправна федерална единица. Потоа, ја објаснува постапка-
та за избирање легални и нелегални, општински, околиски 
и окружни НО одбори и делегати за Првото заседание на 

вен Денот на жената. По тој повод во салата на Офицер-

самоидентификација - беше порака која Македонците од 
Канада ја упатија од простестот. 

На 23 март 2014 
канадска публика во најпознатиот спортски центар во То-
ронто, Ер Канада центар (Air Canada Centre) ја проследија 
втората средба помеѓу кошаркарските тимови на Торонто 
Рапторс и Hawks Атланта.
 Натпреварот за Македонците беше нов предизвик за средба 
со нашиот кошаркарски ас Перо Антик, првиот НБА играч 
чиј што успех се поистоветуваше со националнен триумф, 
оттаму и таквата желба да се поддржи нашето национално 
богатство и да се открадне момент кога и македонските бои 
ќе го преплават видикот и ќе заблескааат на видео бимови-
те во и надвор од центарот. Заслуга за големата македон-
ска посета освен во добрата волја на Македонците слобод-
но може да се препише на Македонска Нација од Канада но може да се препише на Македонска Нација од Канада 
предводена од Велешанецот Боне Темелков, координатор 
и на првиот натпревар што се одржа во февруари 2014-та 
година.
28 македонски деца беа  облечени во боите на Македонија и 
го красеа теренот за време на интонирањето на  канадската 
и американската  химна веднаш до Перо и останатите ка-
шаркарски ѕвезди.   (слика 5)

На 24 март 1949
Република Македонија е формиран Државниот ансамбл на 
народни игри и песни на Народна Република Македонија, кој 
од 2.06.1953 година до скоро го носеше името, што бешпе 
симбол на македонскиот фолклор - Ансамбл за народни 
игри и песни на Македонија „Танец“.

но може да се препише на Македонска Нација од Канада 
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International Women's Day!

222 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ON L4L 9T2

T: 905-652-4140   |   www.ubc27.ca

@carpenters27
https://thecarpentersunion.ca/inclusive-workplace/

Think Equal, Build Smart, Innovate for Change! 
Today we recognize the many strong and intelligent 

women in our day to day lives!
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Афоризмите на Ташко Кубановски
 ► Не прашувај ме дали сум среќен –Прашај ме - како живеам.
 ► Магарињата се тешат, со тоа што многу повеќе луѓе се насамарени од нив.
 ► Ако на грешките се учи - нема поучени од нас.
 ► Барал рогови, ги изгубил ушите, а опашката ја свиткал и побегнал.
 ► Иднината можеме да ја сонуваме, минатото да го прежалиме, а сегашноста да ја жалиме.
 ► Мора некои да се испилени од инкубатор: немаат ни домашно воспитание, ни морал, ни совест.
 ► Овци пасе стар бел дедо, овци пасе - друг му ги молзе.
 ► Ни лук јал, ни лук мирисал, но работата му смрди.
 ► И нему најпосле му се насмеа среќата - се куртули од животот.
 ► Минатото ни’ е мрачно, иднината светла - сегашноста никаква.
 ► Комунизмот не е наследна болест – Заразна е.
 ► Каква логика: празни ветувања - од празни глави.
 ► Гурманот ја чита листата за јадење од лево – на десно – скржавецот од десно на лево.

ДА НЕ И’ СЕ СЛУЧИЛО НЕШТО НА МАМА?

Една жена и се жали на пријател-
ката:

– Мажот ми е одвратен! Нон-стоп 
зборува за неговата мајка – мама 
ова, мама она, мама така готви, 

на мама она и се допаѓа…
– Треба да го потсетиш дека 
и ти си жена, та да ти обрне 

внимание. Облечи нешто секси и 
изненади го.

Вечерта мажот се враќа дома, а 
жена му го чека во црна чипкана долна облека, црна про-

ѕирна наметка и црни ракавици. Мажот извикува:
– Оф леле! Целата си во црно! Да не и се случило нешто на 

мама?

ПАМЕТЕН

Момчето оди кај таткото на девојката за да ја побара за 
жена.

– Господине, сакам да се оженам со вашата ќерка.
– Нема шанси млад господине. Па ти немаш ни скршена 

пара.
– Вистина, пари немам, но многу сум паметен.

– И дека си паметен не ти верувам.
– Зошто?

– Затоа што сакаш да се ожениш со ќерка ми.

КОМПРОМИС

Разговараат двајца службеници:
– Денес му поставив ултиматум на шефот: „Или ќе ми ја 

зголемиш платата, или ќе ја напуштам фирмата“.
– И, како заврши разговорот?

– Постигнавме компромис. Ниту тој ми ја зголеми платата, 
ниту јас ја напуштив фирмата.

Цена за вадење заб

ЗАБОЛЕКАР МУ ВЕЛИ НА ПАЦИЕНТОТ:

– За вадењето на забот ми должите 400 денари.
– Е зошто? Па на ценовникот пишува само 100 денари.
– Да, ама со вашето викање ми ги избркавте тројцата 

пациенти што чекаа во чекалната.

ИНАEТ

- Добар ден, апчиња против инаeт?
– Немаме.

– Е, па не излегувам додека не ми најдете!

ИСКУШЕНИЕ

Си седат две другарки русокоси и си разговараат и едната 
вели:

– Го изневерив маж ми на кожната столица и сега имам гри-
жа на совест и сакам да ја продадам! Како ме советуваш?
– Ако гледаме така, мене ќе ми останат само лустерите.

ГЕВЃЕЛИСКИ ИЗРАЗИ

Литературно – Здраво како си?
Гевѓелиски – Здраво как си бе?

Литературно – Не се согласувам со тебе
Гевѓелиски – Не са сљажум со тебе

Литературно – Падна по скалите
Гевѓелиски – Са истури по скаљте

Литературно – Браво
Гевѓелиски – Чистито нек тее
Литературно – Не претерувај!

Гевѓелиски – Не ми диги нервите!
Литературно – Госпоѓо/госпоѓице

Гевѓелиски – МУРИ/МА.

ПОЛИГЛОТ

Го прашале Трпе:
– Трпе колку јазици зборуваш?

– Осум.
-Еј, осум!? Ај кажи нешто на италијански.

– Бонжур.
– Ееее па тоа е француски…

– Епа тогаш девет.

ДУПЛО
Трпе се враќа мртов пијан. Трпана со висок тон:

– Пак се врати мртов пијан, а?
– Те молам ќути, доволно сум казнет што те гледам дупло.

ТЕМПЕРАТУРАТА ВО БИТОЛА

Прилепчанец се јавува кај братучедот во Битола.
– Шопрајте бе?
– Арно бе муце.

– Море, колку е температурата во Битола?
– Чекај да видам… -20.

– А овде на телевизија кажаја дека било -40.
– А бе то надвор можи. Јас за внатре ти кажвам дека е -20.

БОЛЕСТ
Трпана му ѕвони на Трпе:

– Не сум нешто добро, мислам дека имам температура!
– Одма доаѓам, што да ти земам?

– Штикли.

АНКЕТА

Трпана ја застанале на улица да одговори на анкета:
– Добар ден Госпоѓо, дали сте мажена?

– Да.
– Според Вас, што е најважно во бракот?

– Дефинитивно вниманието…
– А зошто вниманието?

– Па морам да внимавам да не ме фати маж ми!

Извор Вицотека

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ САМ ќе може да се запознаете како да направите прекрасен 
дизајн, декорација, украс, нова облека, разни акцесорис за вас лично или во вашиот дом. 

Изработката на сите предмети е рачна и понекогаш на машина за шиење. Материјали-
те кои ги користам во изработката на предметите и облеката се веќе искористени или 

постоечки во некој друг дезен и вид, кој се разбира не ни треба повеќе. Рециклирањето е 
број еден за заштита на нашата убава планета земја. Затоа да бидеме инвентивни и да 

направиме нешто убаво и корисно!
Да почнеме:

 
Денес ќе ви дадам идеја како да си направите прекрасен стајлинг во црвена боја:

1. ПЛИСИРАНА СУКЊА- ЖОРЖЕТ ;
2. БОЛЕРО НАМЕТКА;

3. СВЕТЛИКАВА БЛУЗА;
4. ЦРВЕНА СВИЛЕНА МАРАМА;

5. ЗЛАТЕН БРОШ.

  Сукњата е збогатена со црвена светликава 
постава. Проѕирниот материјал во комби-
нација со поставата на која има светки и 

даде прекрасен изглед. Овој стајлинг беше 
брз, едноставен и елегантен да се осмисли. 

Сукњата ќе ви одговара на струкот затоа што 
има ластик. Можете да го декорирате со каиш 
во златна, бела или црна боја или да го носите 
слободно, во зависност од тоа каква блуза ќе 
одберете. Горната наметка е дополнителна 

декорација и свилената црвена марама на која 
и ставив златен брош. Како што гледате на 

сликата црвениот плисиран комплет е спремен 
за денот на жената! Уживајте во секоја ваша 

идеја и креација!        
                                                         

                    Рубриката НАПРАВИ САМ  
ви ја подготви Каролина Ристеска.

ВИЦОВИ

Забелешка: Афоризмите на г-ин Ташко Кубановски се објавуваат посмртно, што беше негова 
желба  и молба до редакцијата на весникот ,,Македонија“, до која испрати  бројни афорзми 

непосредно пред неговото заминување од овој свет. Слава му.
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Jim Vasilevski
General Sales Manager

Cell phone: 416-258-6654
(905) 428-8888 Ext 2233

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7

WELCOME TO OLD MILL  
PASTRY And DELI

Freshly 
Baked Bread 
and Pastries

Old Mill Cafe is an Eastern 
European coffee shop

We serve freshly brewed 
coffee, balkan-style hot 

meals and delicious 
desserts

OLD MILL PASTRY & DELI

Contact Address:

385 The West Mall, Etobicoke,
      ON M9C 1E7, Canada

Contact Info:

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

Working Hours:

Tuesday to Sunday 8:00AM - 8:00PM
 Monday - CLOSED


