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ЈУБИЛЕЈ
ЈУБИЛЕЈ

12 ГОДИНИ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" НА ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ

Во една пригода еден наш верен 
читател во писмото упатено до 
Редакцијата ни напиша како по-

раснал заедно со македонскиот свет-
ски неделник "Македонско сонце" и 
при тоа забележителен беше него-
виот специфичен хумор, кој во многу 
нешта нè потсети на македонската 
тра диција, односно на итроштината 
на Итар Пејо.

Имено, тој забележал дека првите 
знаци за мустаци му се појавиле до-
дека го читал СТОТИОТ број од "Маке-
донско сонце". Кога заедно со насе-
лението во Македонија ги доживувал 
граѓанските реакции поврзани со глав-
ните политички и економски про бле-
ми во државава, кои биле третирани 
во бројот 254, бил болен, во постела, 
но тоа не го спречило да ги прочита 
статиите во неделникот. 

Во неговото писмо тој раскажуваше 
и дека секогаш гласно ги коментирал 
написите во неделникот, за што често 
пати доаѓал во судир со најблиските 
за тоа што тоа го правел додека се меј-
ството било на маса. Значи, сакаше да 

мецена, успешниот македонски и свет-
ски бизнисмен, господинот Ѓорѓија- 
Џорџ Атанасоски, човекот кој секогаш 
ја криел својата добродетелност со 
скромноста и питомоста. Но, скром-
носта оди со "величината" на голе-
мите луѓе, кои секогаш наоѓаат време, 
простор и финансии за да им по мог-
нат на луѓето кои, пред сè, имаат до-
бро намерна работа или цел во жи во-
тот. А, дали има поголема доблест од 
зачувувањето на македонското на-
ционално битие, кое секогаш било на-
паѓано и присвојувано од туѓинците? 
Не! Тоа претставува "Амин" за луѓето 
кои работат во оваа Редакција, од нос-
но ова портфолио не може да се купи 
ниту со далеку поголеми и попри-
влечни понуди.

Поради тоа, пред сè, мораме да на-
гласиме дека немаше да ги издржиме 
сите налети и предизвици доколку 
зад неделникот и нас лично секогаш 
не беше господинот Атанасоски, кој 
постојано ја поддржува заедничката 
битка за зачувување на македонското 
национално битие и суштествување. 

"ДЕНЕС НАД МАКЕДОНИЈА 
ПОВТОРНО СЕ РАЃА НОВОТО 
'СОНЦЕ', ИЗЛЕГУВА НОВ БРОЈ!"

ни порача, да ни каже, дека ги "голтал" 
сите наши дилеми или проблеми, кои 
се поврзани со развојот на секој не-
делник, кој се етаблирал во овој маке-
донски информативен простор. 

Што сакаме со ова да кажеме? Ете, 
како и тој наш верен читател, така и 
ние пораснавме, минаа пет, дојдоа де-
сет, а сега еве го минуваме и ДВА-
НАЕСЕТТОТО лето Господово 2006 го-
дина. Сметаме дека е неопходно да се 
осврнеме на нашето минато, кое бе-
ше исполнето со многубројни успони 
и падови, со сите прележани "детски 
сипаници", но на крај сепак сме горди 
што успеавме да се докажеме и да ос-
танеме доследни на нашата уреду вач-
ка политика, при што приоритетно зна-
чење има македонското национално 
чувство, минато, традиција итн.

Меѓутоа, за да се пофалиме, мо ра-
ме и некому кому навистина многу му 
должиме, сите ние и да му се забла го-
дариме, бидејќи да не беше тој голем 
чо век ќе имавме далеку поголеми луз-
ни во душата. Станува збор за нашиот 

Тој со нас ја споделува сета мака и 
професионална одговорност, на која 
нè учи според  начинот и прин ципиел-
носта во водењето на неговиот биз-
нис во САД и во светот. Неговиот при-
мер кажува дека тешко се стекнува 
името, но уште повеќе те ценат ако си 
успешен и доследен бизнисмен, кој 
умее да ја води својата фирма. Затоа, 
тој во нас препозна семејство, кое 
умее неговата идеја да ја преточи во 
збор, а зборот повторно гради рече-
ница, која подоцна раѓа страници. Зна-
чи, сите овие 12 изминати и величен-
ствени години прегрмевме многу неш-
та, но сепак со чиста совет можеме да 
констатираме дека опстоивме, би деј-
ќи ја зачувавме оригиналната идеја, 
која ќе нè надживее и нас. И кога утре 
повторно некој ќе ги посети нашите 
страници ќе види екипа, која ја пред-
води "Моцартот од Македонија", Ѓор-
ѓија-Џорџ Атанасоски, кој ја допишува 
нашата симфонија: "Денес над Маке-
донија повторно се раѓа новото сон-
це", излегува нов број на "Македонско 
сонце". 


