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МАГДАЛЕНА ДИМЕС   

Пишува:
 Ламбе МАРТИНОСКИ

околку се истражува 
ши рум светот, можат 
да се најдат фрапантни 
податоци за многу Ма-

кедонци, за кои може да се ка-
же дека се максимално струч-
но подготвени, почнувајќи од 
обични работници сè до врв-
ни, докажани и признати кад-
ри. За жал, сите тие се раш тр-
кани по светот и како да не се 
предодредени да бидат ко-
рисни за Македонија. Причи-
ната за нивното заминување 
во странство најверојатно има 
материјална основа, односно 
тие ја почнуваат потрагата по 
толку посакуваниот повисок 
стандард, кој ќе им овозможи 
солидна егзистенција.

Ги има од сите генерации, 
некои се заминати од Репуб-
лика Македонија на дошколу-
вање и на стручно усовршу-
вање, а некои таму се родени. 
Практиката покажува дека пос-
ледниве петнаесет години рет-
ко кој од нив се вратил во род-
ната грутка.

Надалеку е познато дека 
во најстарата библиска земја, 
денес Република Македонија, 
се раѓаат момчиња и девојки, 
кои поседуваат висок коефи-
циент на интелигенција, под-
готвени за идни македонски 
кадри, од кои, за жал, корист 
ќе имаат други држави. 

ДАМНЕШНА ЖЕЛБА

Една од тие македонски на-
дежи, која отсекогаш поса ку-
вала да успее да стане голем 
научник, е младата Магдалена 

Димеска од градот под Мар-
ковите Кули - Прилеп. Таа од-
лучила својата желба да ја реа-
лизира во Соединетите Аме-

ДРЖ АВАТА СЕ 

Надалеку е познато дека во најстарата библиска 
земја, денес Република Македонија, се раѓаат 
момчиња и девојки, кои поседуваат висок кое -
фициент на интелигенција, подготвени за ид-
ни македонски кадри, од кои, за жал, корист 
ќе имаат други држави.

Идните планови на Магдалена Димеска се да го 
про должи студирањето, со амбиции благо вре-
мено да магистрира, а и со надеж дека веќе на 
25 години ќе докторира. Според досега пос-
тиг натите успеси, треба да й  се верува на оваа 
прекрасна Македонка, која со своите 17 го-
дини знае само за највисоки оценки на овој 
престижен колеџ.  -  ЗНАЕЊЕТО СЕ 

рикански Држави, најраз вие-
на држава во светот, демо к-
ратска земја, за нас еден од 
најголемите пријатели, која 

Во Прилеп таа учела во сред-
ното училиште "Мирче Ацев", 
каде што завршила прва и вто-
ра година. 

МАГДАЛЕНА ДИМЕСКА СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА 
ГРАДОТ ЛАБЕК ВО ТЕКСАС, САД

Д
своето почитување кон нас го 
докажа и со тоа што нè приз-
на под нашето уставно име.

Преку една прилепска аген-
ција шеснаесетгодишната Маг-
далена Димеска  заминала од 
својот роден град во Тексас. 

По доаѓањето во САД, Маг-
далена го ком пле тирала сред-
ното образо ва ние. 

Родена на 24 март 1987 го-
дина, од мајка Виолета Ди мес-
ка, која работи како книго во-
дител, и татко Ристо Димески 
- Карушт, вработен во Домот 
на културата "Марко Цепен-
ков", воедно и сопственик на 
клубот за атлетска гимнастика 
"Каг-Картус".

Оваа млада амбициозна де-
војка во Тексас живеела во ед-
но американско семејство. Па-
ралелно со школувањето, во 
кое максимално се ангажи ра-
ла во собирањето знаења, таа 
истовремено помагала и во 
домашните обврски во домот. 
Во учебната 2003/2004 година 
прилепчанката Магдалена ус-
пеала двете години, трета и 
четврта, да ги заврши и тоа со 
највисоки оценки, при што во 
мај матурирала и й била до-
 делена диплома со највисоки 
оценки. При тоа, таа е фо то-
графирана со градоначал ни-
кот на гра дот Labek во Тексас 
во Соеди нетите Американски 
Држави.

На 1 јуни 2004 година Маг-
далена заминува оттука во гра  -
дот Garfi eld, недалеку од цен-
тарот на светот - Њујорк, во 
државата Њу Џерси, кај својот 
чичко Милан и стри на та Роза 
Димески, каде што и денес 
живее. На овие двајца чле но-
ви на нејзиното се меј ство таа 
вечно ќе им биде бла годарна 
за гостопримството кое го има 
во нивниот дом. Целта за неј-
зиното доаѓање кај роднините 
било да се запише на факул-
тет, и да ја оствари својата дол-
гогодишна желба. 



  КА НА СТУДИИ ВО САД

  ОТК А Ж УВА ОД "УМОВИТЕ"

Неделникот "Македонско сонце" во соработка со издавачката куќа "Макавеј" Ви претставува 4 нови 
книги, кои ав торите й ги посветуваат на родната земја и луѓето во неа. Цел е да се анимираат што повеќе 
читатели. Книгите можат да се нарачаат во нашата Редакција. 

Еднаш во месецот ќе се доделува по една книга како награда за Вашите забележителни успеси и ак  -
тивности во земјава и во дијаспората,  кои соодветно ќе се презентираат во неделникот.

"Македонија и Грција"
800 ден + 60 ден ПТТ

Америка 17$ + 4$
Европа 13€ + 3€

"Приказни од долна земја"
450 ден + 60 ден ПТТ

Америка 9$ + 4$
Европа 7€ + 3€

"Македонски дејци"
500 ден + 60 ден ПТТ

Америка 11$ + 4$
Европа 8€ + 3€

"Предавствата и атентатите"
800 ден + 60 ден ПТТ

Америка 17$ + 4$
Европа 13€ + 3€

  ДОКАЖУВА ВО СТРАНСТВО

Заедно со братучедот Го-
ран Димески, кој е редовен 
студент, Магдалена се запи ша-
 ла на Bergen COMMUNITY COL-

студиите, со амбиции благо-
вре мено да магистрира, а и 
со надеж дека веќе на 25 го-
дини ќе докторира. Според 

мицата работи по 60 часа во 
продавницата "Palas Shop Ex-
press", сопственост на маке-
донските печалбари во Gar-

то, ако има можност, факул те-
тот да ја испрати на едного-
дишна работна практика, ка-
ко волонтер во мировниот 

кор пус во Македонија.
Според нејзините амби ции, 

со младешкиот жар, еланот и 
енергијата кои ги поседува, ве-
руваме дека ќе успее во науч-
ната арена и се надеваме дека 
ќе дојде ден кога ќе пи шуваме 
за д-р Магдалена Ди моска.

LEGE во Paramus во Њу Џерси 
на прв степен, отсек мате ма-
тика и генерална физика. 

ИДНИ ПЛАНОВИ

Идните планови на Маг да-
лена Димеска се да ги заврши 

до сега постигнатите успеси 
треба да й се верува на оваа 
прекрасна Македонка, која со 
нејзините 17 години знае са-
мо за највисоки оценки на 
овој престижен колеџ.

Покрај ангажманите во сту-
дирањето, таа во текот на сед-

field, Марина и Зоран Ива-
новски, чии корени потек ну-
ваат од Битола, градот на кон-
зу  лите. Истовремено Магда ле-
на Димоска помага и во уре-
дувањето на весникот "Маке-
донски глас". Преголема жел-
ба и е за време на студи ра ње-


