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VLOG VO IDNINATA NA MAKEDONIJA
“Верував дека постојат добри луѓе
кои ќе сакаат да ми помогнат
да ги завршам студиите. Сметав дека тоа може да го направи господинот Атанасоски и
му се обратив. Тој ги поддржа
моите амбиции и на средбата
пред една година се договоривме за финансиска помош.
Благодарение на неговата несебична помош, јас ќе можам
да ги завршам студиите по
медицина”, истакнува Стерио
Еди, студент.

“Финансиската помош за моето
школување ми значи исто колку и образованието, зашто
тешко ќе можев да го остварам
сонот да бидам студент доколку не го сретнев човекот, кој
ми подаде рака и го помогна
моето студирање. Господинот
Атанасоски ми ги отвори вратите кон подобро утре, кое го
гледам единствено со натамошното школување”, вели
Билјана Талевска, студентка.

Пишува: Милева ЛАЗОВА
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осподинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски е познат бизнисмен ширум
светот, но неговата докажана хуманост не знае за граници, помага секаде
и за сè што е потребно. Последен доказ
за тоа е финансиската помош која им ја
намени на младите Македонци кои
имаат талент, знаење и желба за натамошно надградување, но не и средства
да го завршат високото образование.
Всушност, за големината на една личност најмногу зборуваат делата кои таа
ги прави.
Стерио Еди, Македонец од Мала
Преспа, Република Албанија, студент е
на петта година на Медицинскиот факултет во Скопје.
“Бев запишан како еден од студентите
кои ги финансираше Владата на Маке-

донија, во квотата посебни студенти кои
потекнуваат од Македонија, а живеат во
Мала Преспа. Со Владата на Р Македонија потпишав договор, според кој ми
следуваше бесплатно сместување и
парична помош во вид стипендија. Но,
сега се соочувам со тешкотии затоа што
за Медицинскиот факултет се потребни
значителни вложувања. Ако се има предвид финансиската состојба на моето
семејство, јасно е дека нема да бидам во
можност навреме да ги завршам
студиите. Според мене, од оправдани
причини изгубив две студентски години, така што го изгубив и правото на
парична помош од македонската Влада.
Во оваа прилика сакам да искажам
голема благодарност до господинот
Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, кој ја покажа
својата големина како човек и во
вистински момент несебично ми излезе
во пресрет. Имено, верував дека
постојат добри луѓе кои ќе сакаат да ми
помогнат да ги завршам студиите.
Сметав дека тоа може да го направи
господинот Атанасоски и лично му се
обратив. Тој ги поддржа моите амбиции
за дошколување и на средбата пред
една година се договоривме за финансиската помош која ќе ја добивам од
него. Благодарение на неговата несебична помош, јас ќе можам да ги
завршам студиите по медицина. Се
надевам дека нашата соработка ќе
продолжи и натаму”.
Господинот Атанасоски одделува
средства и финансиски им помага на
десеттина македонски студенти, меѓу
кои е и Билјана Талевска.
“Човековата големина ја покажуваат
неговите дела, а вложувањето во образ17 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 535 / 1.10.2004

ованието на младите луѓе ја истакнува
токму огромната великодушност на
господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски,
кој понесен од добро познатиот
патриотски дух, хумано ја докажа и ја
докажува својата заинтересираност за
иднината на младите во Македонија.
“Финансиската помош за моето
школување ми значи исто колку и образованието, зашто тешко ќе можев да го
остварам сонот да бидам студент
доколку не го сретнев човекот, кој ми
подаде рака и го помогна моето студирање. Господинот Атанасоски ми ги
отвори вратите кон подобро утре, кое
го гледам единствено со натамошното
школување”, вели Билјана Талевска,
студентка на групата Психологија на
Филозофскиот факултет во Скопје.
Ваква приказна можеме да слушнеме
уште од десеттина студенти на кои господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски од оваа
учебна година им излазе во пресрет.

