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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

 ПРОДОЛЖУВА ХУМАНОСТА НА СОТИР МИТРЕВ

ЌЕ Й ПОМАГАМ Н 

Педесет комплети постелнина и шеесет ком-
плети униформа за вработените во Хи рур ш-
кото одделение во Клиничкиот центар во 
Битола. Клима-уреди за Итната медицинска 
помош од Битола. Помош за црковните на-
родни кујни. Облека и храна за неколку со ци-
јално загрозени семејства, донација и обув-
ки за децата без родители во Домот "11 Ок-
томври"... Чичко Сотир, Македонец од Ав-
стра лија, продолжува да й помага на Маке-
донија.

  МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

убовта, хуманоста, 
добрината, по жрт-
вуваноста и, пред 

сè, човечноста се одлики кои 
треба да го красат секој чо-
век. За жал, ретки се оние кои 
во себе ги имаат собрано си-
те овие доблести. Еден од 
мал кумината е и чичко Сотир 
Митрев, Македонец од Ав-
стра лија, донатор и голем ху-
манист, активист на маке дон-
ската заедница. Потекнува од 
село Росен, Егејска Маке до-
нија.

Судбината му го одредила 
животниот пат. Живее во вик-
торијската престолнина Мел-
бурн. Тој е претседател на Ав-
стралиско-македонската ху-

манитарна организација, пре-
ку која во татковината ис пра-
ќа помош во храна и во об-
лека. Учествувал и е активист 
во организацијата на ма ке-
донската заедница во Ав стра-
лија. 

За себе вели дека ја сака 
Македонија, дека таа му е во 

ТЕШКИ ВРЕМИЊА

Македонија минува низ 
тешки времиња. Невра бо те-
ност, сиромаштија... Затоа не 
е ни чудно што сè повеќе 
расте бројот на социјалните 
случаи, на луѓето кои едвај го 
преживуваат месецот, на оние 

со минимални услови за ра-
бота... 

Иако е оддалечен со ил-
јадници километри, госпо ди-
нот Митрев многу добро знае 
што се случува во оваа др-
жава. Копнее за тоа еден ден 
да го види посреќен маке-
донскиот народ и со оп ти-

мистички размислувања за 
својата иднина.

За неговата хуманост го-
ворат неговите дела. Досега 
во Македонија има испра те-
но многу тони облека и хра-
на. Тој објаснува дека со хума-
нитарна помош се занимава 
повеќе од дваесеттина годи-
ни и дека им помагал и на 
сиромашни луѓе, и на сираци, 
и на луѓе кои биле во некаква 
неволја.

"Хуманитарна помош за 
Македонија испраќам веќе 
дваесет години. Им помагам 
на оние на кои таа најмногу 
им треба - на болните, на де-
цата во домовите, донирам 
за народните кујни, за со ци-

јално загрозените семејства", 
вели Митрев.

И оваа година чичко Со-
тир дојде во Македонија, и 
повторно на дело ја покажа 
хуманоста. Со себе донесе 
многу вредна донација, која 
му ја подари на Клиничкиот 
центар во Битола. Станува 

ДОДЕКА 

срцето, дека во неа секогаш 
го враќаат носталгијата, род-
нините, пријателите... 

кои се хранат во народните 
кујни, а и оние кои на ра-
ботното место се соочуваат 

Љ

СОТИР МИТРЕВ, ВЛАДИМИР ТАЛЕВСКИСОТИР МИТРЕВ, ВЛАДИМИР ТАЛЕВСКИ



А MАКЕДОНИЈА 
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 СУМ ЖИВ!

збор за 50 комплети пос тел-
нина и 60 комплети уни фор-
ма за вработените во Хи рур ш-
кото одделение. 

Во градот на конзулите 
чичко Сотир беше дочекан 
онака како што заслужува 
еден хуманист. Градоначал-

никот на Битола, Владимир 
Та левски, и вработените во 
тамошниот Клинички центар 
му приредија топол и срде-
чен пречек. 

Заблагодарувајќи му се на 
несебичната помош, градо-
началникот Талевски истакна:

"Господинот Сотир Мит рев 
е голем и докажан пријател 
на Македонија. Му бла года-

риме за помошта, со надеж 
дека соработката со него ќе 
про должи и во иднина".

Не изостанаа и убавите 
збо рови од вработените во 
Клиничкиот центар во Би то-
ла, кои ги пренесе д-р Сне-
жана Михајлова. За својата 

хуманитарна активност Мит-
рев доби благодарница од 
Клиничкиот центар во Би то-
ла и од градоначалникот на 
овој град.

"Овие благодарници многу 
ми значат. Градоначалникот 
Талевски сакаше да ми по-
могне да се видам со моите 
блиски роднини во Лерин, 
но грчките власти не доз во-

лија, бидејќи сум бил на 
нивната црна листа", изјави 
Сотир Митрев.

НЕСЕБИЧНОСТ

Несебичната помош која 
ја доделува Сотир Митрев не 

запре тука. Тој донираше и 
клима-уреди за Итната ме-
дицинска помош од Битола. 

"Имав можност да се за-
познаам со состојбите во би-
толскиот клинички центар, 
ка де што ме информираа де-
ка потребите се големи, а 
можностите мали. Ова е чет-
врта донација која ја реали-
зираме и нема да биде и 

последна", потенцира Митрев.
Од Итната медицинска по-

мош велат дека донациите се 
од големо значење за теков-
ното работење, бидејќи во 
ургентната амбуланта днев-
но се примаат по шеесетина 
случаи. 

Хуманитарна помош до би-
ле и народните кујни, а не кол-
ку социјално загрозени се  меј-
ства добиле облека и храна. 
Тука е и донацијата за Домот 
"11 Октомври", каде што чичко 
Сотир подарил обувки за де-
цата без ро ди тели. 

Овој Македонец вели де-
ка никогаш нема да ја забо-
рави Македонија и народот 
во неа, и сè додека може лес-
но да ги минува илјадниците 
километри оддалеченост од 
Македонија ќе доаѓа и ќе му 
помага на македонскиот на-
род. 

Добро би било кога Ма-
кедонија би имала многу по-
веќе вакви луѓе!


