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Нашите иселеници 
во Австралија, преку 
донаторска акција 
насловена "За Тоше", 
собраа 33.000 австралиски 
долари за доизградба на 
манастирскиот комплекс 
"Св. Преображение" во 
Крушево.

"Тоше заслужува на 
некаков начин да му биде 
возвратено за сè што тој 
правеше. Затоа одиме до 
крај, неговиот сон мора 
да биде реализиран", вели 
Илија Псалтиров.

МАКЕДОНЦИТЕМАКЕДОНЦИТЕ
ВО СВЕТОТВО СВЕТОТ

ДОНАЦИЈА ЗА МАНАСТИРОТ ДОНАЦИЈА ЗА МАНАСТИРОТ 
"СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ВО КРУШЕВО"СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ВО КРУШЕВО

СОНОТ НА ТОШЕ МОРА СОНОТ НА ТОШЕ МОРА 
ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ

Идејата за помагање на изградбата 
на манастирот "Свето Прео бра же-
ние" во Крушево, омиленото мес-

то на Тоше Проески, поттикната од стра-
на на м-р Илија Псалтиров, вроди со плод. 
По добиената порака од м-р Псалтиров 
за доизградба на манастирот во родното 
место на Тоше, македонската радио про-
грама "Тројно зет" од Мелбурн стапила 
во контакт со семејството на Проески, 
како и со Одборот на манастирот и била 
донесена одлука да се почне со апел за 
собирање донации преку спомнатата ра-
дио програма. Досега на сметката се до-
нирани вкупно 33.000 австралиски дола-

ри, а апелот кој стартуваше на тамошната 
радио програма "Тројно зет" продолжува 
и натаму. Собраните средства ќе бидат 
искористени за завршување на фрес ко-
живописот, конаците и изградба на крс-
тот висок 33 метри (колку што имал го-
 дини Исус). Таквиот објект бил желба на 
Тоше.

"Македонските иселеници во Австра-
лија собраа 33.000 долари за изградба 
на манастирот 'Св. Преображение' во 
Крушево. Парите ќе бидат наменети за 
обнова на фрескоживописот, за среду-
вање на конаците и за изградба на 33 
метри високиот крст. Инаку, целата иде-

ја тргна сосема случајно, кога во една 
прилика го посетив манастирот и од лу-
чив да ја активирам мојата пријателска 
фела за помош за негова доизградба. 
Испратив многу е-мејлови, а еден од нив 
пристигна и до Австралија, до Ицо Нај-
довски, кој изрази желба и нашите исе-
леници да помогнат во изградбата", об-
јасни м-р Псалтиров.

На брановите на медиумот биле об-
јавени разговори со членови од семеј-
ството на Тоше Проески и само за не-
колку седмици биле собрани 20.500 до-
лари, а таа бројка потоа се зголемила до 
33.000 долари. По апелот во Мелбурн 

парите од банката "Комонвелт" биле пре-
фрлени во Македонија под покро вител-
ство на Македонско-австралиската хума-
нитарна организација, чиј претседател е 
Сотир Митрев. Иселениците му се забла-
годаруваат на менаџерот на банката, 
Вејн Филипс, и на Дона Коцев, затоа што 
трансферот бил изведен како донација, 
односно не била наплатена провизија. 
Жиро-сметката останува отворена, затоа 
што апелот продолжува во Сиднеј преку 
радиото "Македонски поручек".

"Нема да застанеме тука, Тоше за слу-
жува да му возвратиме за она што го на-
прави за сите нас. Одиме понатаму сè 
додека не го реализираме неговиот сон 
и го изградиме манастирот до крај", до-
даде Псалтиров.

Акцијата продолжува и понатаму, а 
единствена желба на донаторите е нив-
ните имиња да се најдат во архивата на 
манастирот.


