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ILINDENILINDEN

ПЕТГОДИШНО ЧЛЕНСТВО НА 
МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-
ТИРАНА ВО ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА 

ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

ДЕВЕТ ГОДИНИ ОД ПРВИОТ БРОЈ 
НА MАКЕДОНСКИОТ ВЕСНИКОТ 

„ИЛИНДЕН“

НИКОЛА ЃУРЃАЈ МУ ЈА ВРАЧИ 
ПОЧЕСНАТА НАГРАДА “ИЛИНДЕН” 

НА Д-Р ЃОРГЕ ИВАНОВ, ПОРАНЕШЕН 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКОТО 
ДРУШТВО „ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ЃУРЃАЈ 

И ЈA ВРАЧИ ПОЧЕСНАТА НАГРАДА 
„ИЛИНДЕН” НА ПРОФ. ТОДОРОСКА 

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-
ТИРАНА ГО ОСУДУВА ОРКЕСТРИРАНОТО 

БУГАРСКО НЕГИРАЊЕ НА 
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН”-
ТИРАНА И ВАСИЛ СТЕРЈОВСКИ 
ОБЕЗБЕДИЈА ДОНАЦИЈА ВО ИТ 

ОПРЕМА ЗА ГИМНАЗИЈАТА ВО ПУСТЕЦ

АЛБАНСКА ПАРЛАМЕНТАРНА 
ДЕЛЕГАЦИЈА ВО ПОСЕТА НА 

ОПШТИНА ПУСТЕЦ

KОНЕЧНО ЌЕ СЕ РЕШИ 
ПОВЕЌЕДЕЦЕНИСКИОТ ПРОБЛЕМ СО 
ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ВО МАЛА ПРЕСПА

СРЕДБА СО УЧЕНИЦИ МАКЕДОНЦИ 
ОД ГОЛО БРДО ШТО УЧАТ ВО ОХРИД

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-
ТИРАНА СО ОБНОВЕН ВЕБ ПОРТАЛ

MАКЕДОНСКО ДРУШТВО 
„ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ДОДЕЛИ 

БЛАГОДАРНИЦА „ИЛИНДЕН“ И 
НАГРАДА “ИЛИНДЕН” ПО ПОВОД 

ЕДИНАЕСЕТГОДИШНИНАТА

МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА УПАТИ 
ЧЕСТИТКА ЗА 11 ГОДИШНИНАТА ОД 
ОСНОВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКОТО 

ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-
ТИРАНА СО ПОДДРШКА НА НОВ 

КОНТАКТ 

КОМИСИЈА ЗА НАДВОРЕШНА 
ПОЛИТИКА ГО ПОДДРЖУВА БАРАЊЕТО 

НА СТЕРЈОВСКИ

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН”-
ТИРАНА ГО АКТУЕЛИЗИРА БАРАЊЕТО 

ЗА ФОРМИРАЊЕ ОПШТИНИ ГОЛО 
БРДО И ГОРА

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО 
„ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ЈА ПОЗДРАВИ 
РАТИФИКАЦИЈАТА НА СПОГОДБАТА 

ЗА ОТВОРАЊЕ МАКЕДОНСКИ КИЦ ВО 
ТИРАНА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА 
АЛБАНИЈА НЕ ПОДРЖА НИТУ ЕДЕН 

ПРОЕКТ НА МАКЕДОНЦИТЕ 

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА 
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ВО 
КРЧИШТЕ ОБЛАСАТА ПОЛЕНИ 

БЕСПЛАТЕН 

ПРИМЕРОК

Честито 24 мај денот на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј 
основачи на првата словенска азбука - глаголица.

Почитувани Македонци и Македонки во Република Албанија. Македонско 
друштво “Илинден“-Тирана ви честита денот на македонските и 

сесловенските просветители и учители, светите браќа Свети. Кирил и 
Методиј основачи на првата словенска азбука – глаголица.

Gëzuar 24 majin ditën e Shën. Kirilin dhe Metodin themeluesit e parë të alfa-
betit slloven - Gllagolica

Të dashur Maqedonas dhe Maqedonase në Republikën e Shqipërisë. Shoqata 
Maqedonase ”Ilinden”-Tiranë ju uron gëzuar ditën e arsimtarëve dhe më-
suesve maqedonas dhe sllavë, vëllezërit e shenjtë Shën. Kril dhe Metodi 

themelues e parë të alfabetit slloven – Gllagolica.
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Пред пет години, Македонското друштво „Илинден“ -Тирана, беше примено во семејството на 
претставниците на европските националности и стана рамноправен член на Федералната Унија на 
Европските Националности (ФУЕН).Особена заслуга за нашето членство во ФЕУН има Македонското 
меѓународно движење за човекови права од Канада со Претседател г-дин Бил Николов кое помогна 
Македонското друштво „Илинден“-Тирана да стане рамноправен член во ФУЕН, за што изразуваме 
благодарност. Имено, Македонско друштво “Илинден”-Тирана стана рамноправен член на Федералната 
Унија на Европските Националности во конгресот на ФУЕН што се одржа на 15.05.2015 година во 
Комотини, во Грција, во организија на Федерацијата на Западно – Тракиски Турци во Европа, Здружение 
на дипломирани студенти на Западна Тракија  Малцинства и Партијата за пријателство, еднаквост, мир.
Од тогаш до денес,  Македонско друштво “Илинден”-Тирана дава голем придонес во евидентирањето и 
надминувањето на голем број прашања од интерес на Македонците во Албанија. Континуирано работи 
на заштитата на етничкиот, јазичниот, културниот идентитет и националните традиции на Македонците во 
Албанија. Покрај тоа, Македонско друштво “Илинден”-Тирана редовно учествуваше во овие пет години 
на сите конгреси на ФЕУН. Така, бевме присутни и активно партиципиравме во работата на конгрсот во 
Вроцлав, Полска на 21 мај 2016, потоа во Клуж – Напоча, Романија на 20 мај 2017 година, како и на 
следниот Леуварден, Холандија, на 23 јуни 2018 година и на последниот конгрес одржан на 15 јуни 2019 
година во Братислава, Словачка.На сите конгреси Македонско друштво “Илинден”-Тирана поднесуваше 
резолуци чија содржина и намера беше подобрување на животот на Македонците во Албанија и сите 
беа освоени од страна на Федералната Унија на Европските Националности. Истите се пратени до сите 
меѓународни институции кои се поврзани со малциствките проблеми, како и во државните инситуци на 
Албанија. Колку и дали овие резолуции придонесуваат за подобрување на положбата на Македонците 
во Албанија ќе биде следниот чекор кој ќе го преземеме на следниот конгрес на ФЕУН.Македонското 
друштво „Илинден“-Тирана во функција на рамноправен член во ФУЕН и како дел од работната група 
на словенските малцинства во Европа, активно го покренува прашањето за Македонците во Албанија 
на меѓунаротната сцена. Македонското друштво „Илинден“-Тирана во ова прилика упатува искрена 
благодарност до сите членки на Федералната Унија на Европските Националности за соработката и 
разбирањето покажано за интересите на македонското малцинство во Албанија.
Истовремено испраќаме искрени честитки до членовите, соработниците и симпатизерите на Македонското 
друштво „Илинден“-Тирана за петгодишниот јубилеј на членство во највисоката малцинска организација 
во Европа, со желба и натаму јасно и опстојно да работат на интересот и барањата на Македонците во 
Албанија. Да ни се множат јубилеите и пријателствата со сите народи и малцинства во светот. 

Со почит 
Г-дин Никола Ѓурѓај 
Претседател на Македонското друштво „Илинден“-Тирана

ПЕТГОДИШНО ЧЛЕНСТВО НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ВО ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА 
НА ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ (ФУЕН)
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Македонското друштво „Илинден“-Тиранасо обновен веб портал www.ilinden-tirana.com. Веб 
платформата е создадена во почетокот на 2013 година и обезбедува информации за Македонското 
друштво “Илинден”-Тирана и за Македонците во цела Албанија. Содржината на веб порталот е 
обновена со повеќе информации. Македонското друштво “Илинден”-Тирана е друштво на македонското 
национално малцинство во Албанија, формирано на 6 февруари 2009 година во Тирана. Друштвото се 
грижи за унапредување на положбата и правата на Македонците во Република Албанија.

Пред девет години, како двоброј за март - април 
беше испечатено првото издание од македонскиот 
весник „Илинден“весник на Македонското друштво 
„Илинден“-Тирана. Имајќи го во предвид фактот што 
во изминативе девет години, весникот предизвика 
голем интерес кај читателската публика во Република 
Албанија и сред Mакедонската дијаспора ширум 
светот. Според бројната дописка, која пристигнува 
на електронската пошта на Редакцијата на 
Македонски весник „Илинден“како и од другите 
преписки со читателите, забележително е дека во 
седумгодишниот период весникот прерасна во 

медиум кој со сериозноста и пристапот во објавувањето на темите, е интересен и корисен за Mакедонско 
национална малцинство во Албанија, но и за промоција на активностите на Македонската дипломатија 
во правец на подобрување на животот на Македонското население вон границите на својата држава. Во 
дел од дописите се истакнува и тоа дека читателите искажуваат „особена почит кон Редакцијата, која на 
најдобар можен начин одбра да ја промовира македонштината во овие бурни времиња, преку пишаниот 
збор. Нивната мисија да го одржуваат и поттикнуваат македонскиот идентитет во Република Албанија, 
преку културен израз целосно ја остваруваат. Сакаме да веруваме дека ваквата нивна активност ќе биде 
соодветно поддржана од државните институции како во Албанија така и во татковината Македонија, но 
и од Македонците ширум светот. Редакцијата има чест да ги поздрави и да им се заблагодари на сите 
свои соработници, кои несебично помогнаа во конципирање на тематската и визуелната содржина на 
весникот. Воедно, Редакцијата се заблагодарува и на читателската публика, која со покажаниот интерес 
кон содржините што ги понуди весникот покажа дека тој навистина ја допре сржта на проблемите на 
Македонците во Албанија. Првото издание на весникот, како двоброј за март и за април, беше отпечатено 
во 2011 година, а негов издавач е македонското друштво „Илинден“-Тирана. Од мај 2017 годна е и со 
електронско издание www.vesnik-ilinden.com

ДЕВЕТ ГОДИНИ ОД ПРВИОТ БРОЈ НА MАКЕДОНСКИОТ ВЕСНИКОТ „ИЛИНДЕН“

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА СО ОБНОВЕН ВЕБ ПОРТАЛ

MАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ДОДЕЛИ БЛАГОДАРНИЦА „ИЛИНДЕН“ И 
НАГРАДА “ИЛИНДЕН” ПО ПОВОД ЕДИНАЕСЕТГОДИШНИНАТА

Претседателот на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана г-дин Никола Ѓурѓај, по повод 
единаесетгодишнината од основањето и плодната работа на друштвото, донесе одлука да додели 
Благодарници “Илинден” и Награда “Илинден”. Благодарницата и наградата се дава на лица за нивните 
особени заслуги за ангажман и перманентните активноси во насока на зачувување и одржување на 
македонскиот идентитет на припадниците на македонското национално малцинство во Албанија. 
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Предложените лица за добивање на Благодарница 
“Илинден” и Награда “Илинден” покажале особен 
придонес за животот, историјата, културата и 
зачувување на автентичната македонска традиција. 
Благодарницата и наградата “Илинден” се симболи 
на признание што се доделуваат за работи и дела што 
заслужуваат признание, ги доделува и врачува лично 
претседателот на Mакедонско друштво “Илинден“-
Тирана.

Оваа година Награда “Илинден”му се доделува на:

1.Проф.д-р Катерина Тодороска– Научен советник во Институт за Национална Историја – Скопје, 
Република Македонија за нејзиното научно творештво поврзано со историјата и катадневниот живот на 
македонското национално малциство во Албанија.
2.Г-дин Васил Стерјовски – Пратеник од Македонска алијанса за европска интеграција во Собранието на 
Република Албанија и Претседател на Македонска алијанса за европска интеграција.

Оваа година Благодарница “Илинден” се доделува на:

1.Федералната унија на европските националности (ФУЕН) – ФУЕН е европска организација за чадори 
на автохтони, национални малцинства / етнички групи во Европа. ФУЕН има околу 107 организации 
членки од 35 европски земи. Македонско друштво ”Илинден”-Тирана од 16.05.2015 година е член на 
Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН).
2.Г-ѓа Вера Тодоровска – Новинарка со професонално новинарство се занимава 43 години. Освен за 
настани од дебарско, информира и за настани во Албанија, посебно за Македонците и нивните друштва 
и партија. Во „Радио Дебар“, работела како како новинар и новинар уредник, потоа редовен дописник 
за Канал 5 телевизија, новинар-уредник во регионалната телевизија Канал 3, дописник за А1 телевизија, 
агенцијата Макпрес, Нома радио, Дневник и Дојче веле. Повеќе од десет години на Македонската 
информативна агенција, МИА.

3.Г-дин Кенан Мимидиновски – Новинар со професонално новинарство се занимава 30 години. Освен за 
настани од дебарско, информира и за настани во Албанија, посебно за Македонците и нивните друштва и 
партија. Најпрвин во Радио Дебар како новинар, а подоцна 12 години и како главен и одговорен уредник. 
Бил специален дописник на МРТ од Тирана даде придонес во развојот на Македонско – Албанските 
односи и даде придонес во меѓуграничната соработка на Дебар и околината на Пешкопеја во повеке 
сфери,дописник на  МИА, Макфакс, Телма, Вечер, Време и други медиуми. Дописник на Радио Слободна 
Европа од Дебар е од 2001 година.
4.Г-дин Ламбе Шатровски – Член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана и дописник на Македонски 
весник “Илинден”, активист на Македонско национално малциство во Албанија.
5.М-р Андреа Алексовски – Подржувач на Македонско национално малциство во Балканот.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА, НИКОЛА ЃУРЃАЈ МУ ЈА 
ВРАЧИ ПОЧЕСНАТА НАГРАДА “ИЛИНДЕН” НА Д-Р ЃОРГЕ ИВАНОВ, ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседателот на македонското друштво “Илинден”-
Тирана, Никола Ѓурѓај, на 14.02.2020 година оствари 
средба со поранешниот Претседател на Република 
Македонија, д-р Ѓорге Иванов, во неговиот Кабинет и 
лично му ја врачи почесната награда ”Илинден”.“Огромна 
чест ми беше повторно да се сретнам со д-р Ѓорге Иванов, 
поранешен Претседател на Република Македонија, и 
лично да му ја предадам наградата. Му посакав добро 
здрвје и успешно продолжување на неговата мисија”, 
рече Ѓургај.Претседателот Иванов ги поздрави сите 
заложби, посветеноста и ангажманот на македонското 
друштво “Илинден”-Тирана во насока на унапредување 
на позицијата и правата на Македонско национално 
малциство во Албанија, додека г. Ѓурѓај искажа 

благодарност за односот и заземањето на Претседателот Иванов за Македонците во Албанија за време 
на неговите два мандати, за што и со посебно задоволство ја врачи наградата. Никола Ѓургај изрази надеж 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ЃУРЃАЈ И ЈA ВРАЧИ 
ПОЧЕСНАТА НАГРАДА „ИЛИНДЕН” НА ПРОФЕСОРКАТА ТОДОРОСКА 

Претседателот на македонското друштво „Илинден”-
Тирана, Никола Ѓурѓај се сретнал со Професор доктор 
Катерина Тодороска, научен советник во Институт за 
Национална Историја во Скопје и лично и ја врачил 
почесната награда „Илинден”.Чест ми беше да се 
сретнам со професорката Тодоровска со која имавме 
срдечна средба. Ја врачив наградата „Илинден“ 
што годинава,по повод 11-есет годишнината од 
формирањето на друштвото и ја доделивме,изјави 
Ѓурѓај за Македонски весник Илинден. Додаде дека 
наградата и се доделува за нејзиното научно творештво 
поврзано со историјата и катадневниот живот на 
македонското национално малциство во Албанија.
Пријатно ме изненади веста за вашата Одлука да 
ми ја доделите годинешната награда „Илинден“ за 

особен придонес за македонското национално малцинствово Република Албанија. Со оглед на мојот 
професионален ангажман во кој е вклучено истражувањето на историјата, традицијата и културата на 
Македонците во Албанија, неизбежен беше и мојот напор за постојано следење на современите состојби 
во Албанија меѓу македонското малцинство.Наградава предизвикува вистинско задоволство и среќа за 
секој кој несебично се вложил во истражување на корените и практикувањето на македонската традиција 
во Албанија. Искрено се заблагодарувам за укажаната чест, рекла Тодоровска. Наградата „Илинден”, е 
воведена минатата година по повод јубилејот 10 години постоење на друштвото а се доделува на личности 
кои дале посебен придонес за животот, историјата, културата и зачувувањето на автентичните традиции 
на Македонците во Република Албнија.Лани наградата им беше доделена на поранешниот претседател 
Ѓорге Иванов и игуменот на Бигорскиот манастир,Архимандрит Партениј. Годинава наградата освен 
Тодоровска ја доби и Васил Стерјовски.

дека таа соработка и релации ќе продолжат и во иднина со Иванов како поранешен претседател, кој има 
добри релации со поранешните претседатели на Албанија, и дека секоја негова заложба за Македонско 
национално малциство во Албанија е добредојдена и високо ценета.На срдечниот разговор искажан 
е заеднички став за унапредување на соработката меѓу македонското друштво “Илинден”-Тирана и 
поранешниот Претседател Иванов, а во таа насока, беше потврдена и идната соработка во рамки на 
Школата за млади лидери на Претседателот Иванов. Наградата “Илинден” е воведена по повод јубилејот 
10 години постоење на друштвото. Се доделува на личности кои дале посебен придонес за животот, 
историјата, културата и зачувувањето на автентичните традиции на Македонците во Албнија.

МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА УПАТИ ЧЕСТИТКА ЗА 11 ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА 
МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА

Изминаа 11 години од основањето на Македонското 
друштво „Илинден“-Тирана, со кое заеднички неуморно 
и посветено се бориме за демократските права на нашите 
браќа и сестри Македонци во Албанија. На г-динот Никола 
Ѓурѓај, Претседателот на Македонското Друштво му 
оддавам особено признание за залагањата во заштитата 
на Македонскиот национален идентитет. На овогодишните 
добитници на награди и благодарници „Илинден“ од срце 
им честитам. Ја користам оваа прилика, во пресрет на 
парламентарните избори, да ги повикам најодговорните 
политички актери во Татковината, јавно да соопштат дали 
застануваат зад принципиелните барања на Македонците 
во Албанија, кои ги соопштуваат првиот наш Македонски 
пратеник во Албанското Собрание, Васил Стерјовскии, 
Македонското друштво „Илинден“-Тирана. Македонската 
Алијанса предлага услов за коалицирање со Албанските партии после 12 април да биде нивната активна 
поддршка за барањата на Македонците во Албанија.
Сега е неопходен договор за реципроцитет. Не може и понатаму Албанските политички фактори во 
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Татковината да не се залагаат за нашите браќа и сестри во Албанија. Бараме, Македонците во Албанија 
да ги уживаат истите права кои ги имаат нашите сограѓани Албанци во Македонија. Загарантирани 
пратенички места за малцинствата во Албанија, пропорционална застапеност на Македонците во 
сите државни институции, органи на локална самоуправа и локална администрација каде што живеат, 
задолжително да има Македонски претставник во Управниот Одбор на Албанската Државна телевизија и 
да се отворат катедри за Македонски јазик на Државните Универзитети во Тирана и „Фан Ноли“ во Корча. 
Промена на територијалната организација за да овозможиме и Голо Брдо и Гора да го повратат статусот 
на посебни Македонски Општини. Од 2015 година Македонците од овие региони се оставени на милост 
и немилост. Затоа, логично е Македонците преку локална власт самите да управуваат со овие општини, 
каде всушност се и мнозинство, по примерот на Пустец. – стои во честитката потпишано од претседателот 
на Македонска Алијанса, Ѓорѓија Џорџ Атанасоски.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ГО ОСУДУВА ОРКЕСТРИРАНОТО БУГАРСКО 
НЕГИРАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

Деновиве бугарската јавност беше бомбардирана од 
тврдењата дека не се точни објавите во весникот „Илинден“ 
издаван од Македонското друштво „Илинден“-Тирана, 
дека во Албанија нема Бугари, реагираат од ова друштво и 
велат: ,,Признаваме дека не очекувавме толку оркестрирана 
„вистина“ од страна на бугарската јавност на вистината за 
Македонците во Албанија. За да се „докаже“ спротивното 
низ јавните гласила се јавија наменските „истражувачи“, 
„научници“ и други потребни кадри кои се обидуваат на 
Македонците во Албанија да им кажат дека не се Македонци, 
туку дека се Бугари. Секако, вистината дека не постојат Бугари 
во Албанија ја знае целата светска јавност. Исто како што е јасно и гласно дека во Пиринска Македонија 
живее непризнато и понижено македонско население. За читателите е интересно да се каже дека во 2017 
година во Албанија беше донесен Закон за малцинствата. Според важечките резултати од последниот 
попис на населението, нема ниту еден изјаснет како Бугарин во Албанија, но сепак беше признато бугарско 
малцинство во Албанија. И тоа не би било спорно ако „признавањето“ не се случуваше истовремено со 
подготовките на Бугарија за преземање на шестмесечното претседавање со ЕУ. Таквата позиција беше 
нашироко протежирана од бугарската Влада за „објаснување“ до албанскта Влада дека Бугарија ќе 
„помогне“ за побрзо зачленување на Албанија во ЕУ, доколку во Законот „внесе“ непостоечко бугарско 
малцинство и тоа во деловите на Албанија каде живеат Македонци.
Од 2017 година до денес бројни бугарски „научници“ и емисари бараат и лажираат податоци за Бугари во 
Албанија. Тогаш, бројот на „Бугарите“ мора да биде надуван до степен до кој бугарските „европејци“ ќе 
им се закануваат на албанските власти со влезот во ЕУ. Секако, за успех на бугарската политика за нашето 
однародување како Македонци во Албанија многу помагаат и лица кои лесно и ефтино си го продаваат 
образот на фамилијата и нацијата. Нека им служи на чест, и ним и на нивните поколенија плукањето по 
коските на предците.Македонското друштво „Илинден“-Тирана и натаму ќе пишува за вистината, а тоа 
значи дека ќе објавува документи и текстови за македонската традиција, историја и култура во Албанија.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА СО ПОДДРШКА НА НОВ КОНТАКТ - 
МАКЕДОНИЈА РЕАЛИЗИРАШЕ ЗАЕДНИЧКА ДОНАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН МАТЕРИЈАЛ ВО МАЛА 

ПРЕСПА

Македонското друштво „Илинден“-Тирана донираше училишен 
материјал за училиштата во Општина Пустец, Мала Преспа. 
Донацијата ја достави претседателот на друштвото Никола 
Ѓурѓај, кој другаруваше и со учениците. Посебно здоволство ми 
е што за Македончињата во општина Пустец донирав училишен 
материјал,што е во соработка со Центарот за информативна 
поддршка – Нов Контакт -Македонија од Скопје, преставувано од 
д-р Златко Николоски и донаторите од Швајцарија преставувани 
од г-дин Александар Пасков.Тоа врз основа на потпишаниот 
Меморандум за соработка со цел заедничка промоција на 
македонските национални, традиционални и историски вредности 
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МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН”-ТИРАНА И ВАСИЛ СТЕРЈОВСКИ ОБЕЗБЕДИЈА ДОНАЦИЈА 
ВО ИТ ОПРЕМА ЗА ГИМНАЗИЈАТА ВО ПУСТЕЦ

Mакедонско друштво “Илинден”-
Тирана во соработка со Претседателот 
на Македонската алијанса за европска 
интеграција – МАЕИ и пратеник во 
aлбанското собрание Васил Стерјовски 
обезбедија донација во ИТ опрема ( 6 
комплет компјутери), школски маси и 
столови и детски списанија на македонски 
јазик. Оваа донација ќе биде предадена 
на директорот на гимназијата „Трајан 
Ѓорѓиовски и Митре Колевски“ во Пустец, 
Трајан Ванѓеловски кој ќе ја прераспредели 
според потребите на учениците со цел 
тие да добијат поквалитетна настава 
на часовите по информатика. Согласно потребите на учениците во иднина ќе продолжи овој тренд на 
донирање ИТ опрема за учениците во областа Мала Преспа.

(македонска култура, јазик, традиции, фолклор) на национално и меѓународно ниво, изјави Ѓурѓај за 
Македонски весник “Илинден”.Додава дека училишен материјал е дониран за учениците во гимназијата 
„Трајан Ѓорѓиовски и Митре Колевски“ во Пустец, деветолетката „Отпорот на Горичаните” во Долна 
Горица, како и првачињата во селата Туминец, Шулин и Пустец. Објаснува дека донацијата се состои во 
македонска литература и граматика, лектири од македонски автори, букварки, боенки за помладите, 
македонски приказни, училишни ранци, пластични моливи, фломастери, тетратки, географски карти, 
читанки по македонски јазик и други училишни помагала.

КОМИСИЈА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА ГО ПОДДРЖУВА БАРАЊЕТО НА СТЕРЈОВСКИ ЗА НОВ 
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН НА АЛБАНСКО-ГРЧКАТА ГРАНИЦА КАЈ СЕЛО ЦЕРЈЕ, ОПШТИНА ПУСТЕЦ

Комисија за надворешна политика на албанскиот 
Парламент, со која раководи Мими Кодели, од владејачката 
Социјалистичка партија, на денешната онлајн седница, го 
поддржа барањето за отворање нов граничен премин со 
Грција, кај селото Церје, општина Пустец.Античките латински 
научници порано велеа “Carta canta, villan dormi”, така да ќе 
го доставиме и писмено барањето до Министерството за 
надворешни работи со цел да има и официјално барање, без 
оглед што е валидно и барањето за време на состаноците на 
комисијата во присуство на претставник на министертвото, 
рече Кодели.Имено, на седницата пратеникот Ервин Бушати 
од Социјалистичката партија побара од заменик министерот 
за Европа и надворешни работи, Сокол Дедја министерството 
да се ангажира за отворање на споменатиот граничен премин, 
што претходно,како што рече, го побарал и пратеникот Васил 
Стерјовски.Ова е третпат, за повеќе од три месеци, како јас 
и колегата Стерјовски,во оваа комисија бараме физибилити 
студија за значењето од отворањето на граничен премин 
во општина Пустец со државата Грција. Не ми изгледа 

нормално двајца пратеници од ова комисија да поставуваат исто барање и да нема официјален одговор 
од министерството за надворешени работи за една толку едноставна работа. Ќе се отвори да или 
не? Колку чини и кога ќе се отвори? рече Бушати.Отворање на овој граничен премин, пратеникот од 
единствената македонска партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, МАЕИ 
побара и на пленарна седница на албанскиот парламет при што доби подршка од повеќе пратеници.
Според него, отворањето на граничниот премин на албанско-грчката граница и секако асфалтирањето на 
патот од селото Зрноско до Церје е од посебно значење за развој за општина Пустец и зголемување на 
бројот на туристите.Ја охрабруваме Владата на Албанија заедно со грчкaта Влада да го следат примерот 
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АЛБАНСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЈА ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА ПУСТЕЦ

Членовите на Комисијата за правни работи, јавна 
администрација и човекови права на албанското 
Собрание, со подршка на ОБСЕ, на покана на 
пратеникот Васил Стерјовски кој потекнува од 
општина Пустец, беа во посета на оваа општна кад 
се сретнаа со градоначалникот Пали Колефски и 
неговите соработнци. Ова е првпат парламентарна 
комисија на албанскиот законодавен дом да ја 
посети општина Пустрец. На средбата стана збор 
за положбата на припадниците на македонската 
заедница во општина Пустец, нивната интеграција 
и предизвивиците со кои се соочува општината. 
Градоначалникот Колефски ги покрена 
прашањата кои се поврзани со условите за живот, 
немањето на вода за пиење и канализација, 
лошата патна инфраструктура, малиот буџет 
кој општината го добива од централната власт. 

Директорот на гимназијата, Трајан Ванѓеловски, го покрена прашањето за недостигот на учебници по 
предметите кои што треба да се оджуваат на македонски јазик.За проблеми кои се покренаа на ова 
средба ќе подготвиме извештај како комисија и ќе бараме од надлежните институции решавање на овие 
проблеми. Сакам посебно да ја нагласам најголема почит за македонската заедница во Албанија, која 
е мирољубива, достоинствена и трудољубива. Пратеникот Васил Стерјовски е најдобриот адвокат на 
македонската заедница во албанското Собрание,рече Улси Мања претседател на комисијата, додавајќи 
дека македонската заедница е мост на соработка меѓу Албанија и Македонија. Васил Стерјовски се 
заблагодари на колегите за нивната посета на општина Пустец.Проблемите кон ги слушнавте во општина 
Пустец редовно сум ги покренувал во Собранието но друго е кога пратениците доаѓаат да видат одблиску, 
да се запознаат со условите за живот во општина Пустец која е запоставена во последните 30 години. 
Со мало внимание од централната власт општина Пустец ќе стане пригодно место за живеење, рече 
Стерјовски. На средбата прсуствуваше и потпретседателката на албанскиот парламент Василика Хиси, 
која што е Гркинка по потекло а својот Фејсбук профил после посетата напиша: “Живовописно место со 
одлични можности за развој на туризмот е Пустец во Преспа, населено со македонското малцинство. 
Правната комисија оствари средба со раководството на општина Пустец. На состанокот се разговараше за 
интеграцијата на македонското малцинство, образованието на мајчин јазик, промовирање на традицијата 
и културата, зајакнување на капацитетите за силна општина”.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ГО АКТУЕЛИЗИРА БАРАЊЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ОПШТИНИ ГОЛО БРДО И ГОРА

Македонско друштво „Илинден”-Тирана и огранокот за Голо Брдо 
повторно го актуелизира барањето на македонската заедница 
поврзано со територијалната поделба во Албанија и формирањето 
две општини Голо Брдо и Гора. Тоа поради фактот што со законот 
за територијална поделба усвоен од парламентот во Тирана во 
2014 година се покажа дека новата административна поделба е 
нефункцонална и е на шетата на граѓаните,на што ние Македонците 
предупредувавме. Услугите од државната администрација и 
локалната самоуправа се отежнати. Македонците од Голо Брдо и 

меѓу Македонија и Грција кои се договорија за отворање на граничниот премин Маркова нога од другата 
страна на Преспанското Езеро и со европски фондови ќе ја градат инфрструкурата на овој граничен премин. 
Со развојот на општина Пустец и зголемување на бројот на туристите, освен оваа општина бенефит ќе 
има и градот Корча, кој се наоѓа на 25 километри од Пустец, рече Стерјовски.Тоа,како што рече, поради 
фактот што општина Пустец нема доволно капацитети да ги смести туристите,поради што  добар дел, ќе 
ги користат хотелските капацитети во Корча.
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МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ЈА ПОЗДРАВИ РАТИФИКАЦИЈАТА НА 
СПОГОДБАТА ЗА ОТВОРАЊЕ МАКЕДОНСКИ КИЦ ВО ТИРАНА 

Македонското друштво „Илинден“-Тирана ја поздрави 
ратификацијата на Спогодбата за отворање македонски 
културно-информативен центар во Тирана, од страна 
на албанскиот парламент.Со овој чин на Собранието на 
Албанија се реализира тридеценискиот сон на Македонците 
во Албанија,кои од падот на комунизмот во Албанија и 
воспоставувањето на плурализмот, постојано иницираше 
идеи за отворање на дом на културата за Македонците, 
стои во соопштението на друштвото. Се додава дека со 
ратификацијата на овој документ, Албанија покажала дека 
е искрено заинтересирана за добрососедска соработка со 
соседна Македонија, како и дека ги испочитувала потребите 

и барањата на своето македонско национално малцинство.Со отворањето на Македонскиот културно 
– информативен центар во Тирана, дополнително ќе се зголеми соработката меѓу двете држави, ќе се 
продлабочи културната соработка и ќе се создадат услови за тоа културните работници и институции 
на двете држави да ја зголемат взаемната соработка и да го презентираат своето творештво. Оваа 
институција може сериозно да помогне и во размена на професори и студенти заинтересирани за 
културата на сограѓанинот или соседот.

Гора за еден извод или било каква потврда или документ принудени се да патуваат два до три часа до 
локалната админстрација кон која прпаѓаат, стои во соопштенето на друштвото. Во 2014 година Владата 
ги укина општините Требиште, Острени и Стеблево во областа Голо Брдо, па првите две ги приклучи кон 
општина Булќиза, а третата кон Елбасан, како и општините Шиштевац и Запот во областа Гора, кои сега се 
приклучени кон општина Кукс. Единствена македонска општина во Република Албанија остана општина 
Пустец во областа Мала Преспа. И покрај барањата на македонската заедница во 2014 година, Владата 
не ги зеде во предвид нашите барања за формирање на општините Голо Брдо и Гора. Македонците во 
свете области укинувањето на македонските општини го сметаат за чекор назад во почитувањето на 
малцинските права во Република Албанија, се наведува во соопштениото потпишано од претседателот 
на македонското друштво “Илинден”-Тирана, Никола Ѓурѓај и огранокот за Голо Брдо, Или Халилај. Се 
посочува дека од име на македонската заедница се бара Владата и министерот за локална самоуправа 
да предложат измени и дополнувања на Законот со формирање на две општини: општина Голо Брдо и 
општина Гора. Друштвото во исто време ги поздравува и подржува барањата на Демократската партија за 
нова територијалната организација на локалната самоуправа и реформа на изборниот законик

KОНЕЧНО ЌЕ СЕ РЕШИ ПОВЕЌЕДЕЦЕНИСКИОТ ПРОБЛЕМ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ВО МАЛА ПРЕСПА

Пратеникот во Парламентот на Албанија, Васил 
Стерјовски заедно со градоначалникот на општина 
Пустец, Пали Колефски, денес во Тирана остварија 
работна средба со директорот на Национална агенција 
за водовод и канализација, Алќи Блако.На средбата се 
разговаррало за решавање на проблемот со вода за 
пиење во селата на општина Пустец.Постигнат е договор, 
Националната агенција за водовод и канализација да 
и’ додели фонд за изработка на проекти за вода за 
пиење за секое село на општината Пустец и сите тие 
проекти оваа година да се финансираат од страна на 
државниот буџет.На тој начин конечно треба да се 
реши повеќедеценискиот проблем со вода за пиење во 
општина Пустец, Мала Преспа.
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ИМАШЕ СРЕДБА СО 
УЧЕНИЦИ МАКЕДОНЦИ ОД ГОЛО БРДО ШТО УЧАТ ВО ОХРИД

Претседателот на Македонско друштво 
“Илинден”-Тирана, Никола Ѓурѓај имаше 
средба со ученици, етнички Македонци од 
Голо Брдо што учат во Охрид, со завршено 
основно образование, во Голо Брдо во се 
поголем број средното образованието го 
продолжуваат во татковината Македонија. 
Некои тука продолжуваат и на факултет а 
други се запишуваат во Битола, Штип, Прилеп 
и Скопје. Учениците ги посети претседателот 
на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, 
Никола Ѓурѓај кој разговараше за проблемите со 

кои се соочуват во текот на учењето, за тоа како ги совладуваат методолошките единици во училиштата. Во 
ова пригода беше истакната заложбата што повеќе деца да бидат испраќани во татковината Македонија 
со цел да се образуваат во матичната држава за иден кадар на Македонците во Република Албанија.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА: МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА АЛБАНИЈА 
НЕ ПОДРЖА НИТУ ЕДЕН ПРОЕКТ НА МАКЕДОНЦИТЕ 

Македонското друштво „Илинден“-Тирана во име на македонските друштва и здруженија во Албанија, 
реагира поради тоа што Министертвото за култура на Албанија, не прифатило ниту еден проект предложен 
од асоцијациите на Македонците во Албанија. „Македонците во Албанија, преку Македонското друштво 
Илинден -Тирана, реагираат за несовесниот и крајно дискриминаторски однос на Министерството за 
култура и истакнуваат дека треба да добијат финансиска поддршка од државата за реализирање на нивни 
проекти.Покрај тоа, Македонците истакнуваат дека се лојални граѓани и ги плаќаат сите даноци кон 
државата, но пари за културни активности на лојалните граѓани со македонско етничко потекло, нема, стои 
во реакцијата. Посебно се нагласува дека Друштвото на конкурсот аплицирало со проектот „Фолклорен 
фестивал на македонското малцинство во Албанија“ што е исклучително значаен проект за македонската 
заедница во Албанија,но оти истиот не е подржан.Македонците имаат потреба од финансиска поддршка 
на проектите од страна на Министерството за култура кои се однесуваат на негување на традициите 
на Македонците кои живеат во Албанија. Во овој случај, државата преку Министерството за култура 
покажува дека само декларативно се залага за демократска Албанија и за почитување на правата на 
малцинствата кои живеат на нејзина територија,се наведува во реакцијата. Се додава дека повикот бил 
објавен од Министертвото за култура на 16 јануари и траел до 14 февруари, но „за жал Македонците беа 
само бројка во апликациите кои беа испратени на конкурсот.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ВО КРЧИШТЕ ОБЛАСАТА ПОЛЕНИ 

Амортизираното основно училиште во Крчиште беше 
голем проблем за Македонците во Долно Крчиште и 
Горно Крчиште, областа Полени, Маќелара. Општина 
Дебар започна изградба на ново училиште ова е 
првото училиште во Дибар, отворено во 1910 година. 
Новото училиште ќе опслужи на 140 ученици од Долно 
Крчиште и Горно Крчиште. Училиште е дизајнирано 
со целата потребна модерна инфраструктура и 
работите се предвидени за период од 6 месеци. Оваа 
инвестиција е проект на Општина Дибар, со поддршка 
од Министерството за образование, млади и спорт.
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