
PENZIONERSKIvidici Сојуз на здруженијата 

на пензионерите 

на МакедонијаBroj 10,
Четврток,
15.11.2012 vidici

Дра ги Ар ги ров ски

Ка ко дол го го ди шен но ви нар и пуб -
ли цист, со де це нии го сле дам вли ја ни е -
то на јав но то ин фор ми ра ње врз оп штес -
тве ни те збид ну ва ња, а во овој слу чај врз
пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње, не го -
ва та афир ма ци ја и пот ти кот за по ве ќе
ус пеш ни актив но сти. Ана ли зи те по ка -
жу ва ат де ка од фор ми ра ње то на пен зи -
о нер ска та ор га ни за ци ја во 1946 го ди -
на до кра јот на 20 век по сто е ше ин тер -
но ин фор ми ра ње, а јав ни те ме ди у ми
мно гу ре тко ја тре ти раа пен зи о нер ска -
та проб ле ма ти ка, од нос но ка ко да по -
сто е ше ин фор ма ти вен мрак за пен зи -
о нер ска та проб ле ма ти ка. Ка ко пос ле -
ди ца на тоа, во те кот на ма ке дон ска та
тран зи ци ја дој де до уки ну ва ње на по ве -
ќе стек на ти пра ва на оваа по пу ла ци ја,
а со тоа и до вло шу ва ње на нив ни от стан -
дард, на нив ни те ус ло ви за жи вот. 

ОСВО ЈУ ВА ЊЕ НА ПРО СТО РОТ

Уште на са ми от старт на но ви от ми -
ле ни ум, од го ди на на го ди на, по ле ка но
си гур но, поч на да се ши ри и осво ју ва
ин фор ма тив ни от про стор по вр зан со
оваа проб ле ма ти ка. Ва ква та ме ди ум -
ска ус лу га кон пен зи о нер ска та ор га ни -
за ци ја и кон неј зи ни те ак тив но сти во
ми на ти те де сет го ди ни пр венс тве но е
спро ве ду ва на од ја ну а ри 2005 го ди на,
пре ку „Пен зи о нер ски ви ди ци“ (ме се -
чен при лог во нај ста ри от дне вен вес ник
„Но ва Ма ке до ни ја“), по тоа од ју ли 2008
го ди на во пр ви от са мо сто ен спе ци ја ли -
зи ран ме се чен бесп ла тен вес ник „Пен -
зи о нер плус“, ка ко и со спе ци јал ни те из -
да ни ја на ин фор ма тив ни от бил тен за
спорт ски те нат пре ва ри и за фолк лор ни -
те ре вии на пен зи о не ри те, но и со веб-
стра ни ца та на СЗПМ и спе ци јал ни те не -
дел ни еми сии „Тре та до ба“ на МТВ и

„Вра ти вре ме“ на ТВ Ал фа. За бе ле жи -
тел но е де ка ин фор ма тив ни от вес ник
на СЗПМ „Пен зи о нер плус“ со сво и те
со др жи ни за се гаш ни те и ид ни те пен зи -
о не ри се пе ча ти во 6.000 при ме ро ци и
е еден од нај чи та ни те вес ни ци во Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, би деј ќи го има во
елек трон ско из да ние, а пе ча те но то из -
да ние се до ста ву ва до си те 400 клу ба
на пен зи о не ри во Ма ке до ни ја, во кои
не дел но пре сто ју ва ат и дру га ру ва ат око -
лу 150.000 пен зи о не ри и нив ни со гра -
ѓа ни. 

Од 2011 го ди на во „Пен зи о нер плус“
се пе ча ти ед на стра ни ца и на ал бан ски
ја зик, а во вес ни кот на ал бан ски ја зик
„Ко ха“ е во ве де на стра ни ца за пен зи о -
не ри те. 

Во до се гаш ни те 50 бро ја на „Пен -
зи о нер плус“ за бе ле жи тел но нај че сти
те ми и ин фор ма ции се по вр за ни со со -
ци јал но то вклу чу ва ње на пен зи о не ри -
те во оп штес тве ни те те ко ви, за нив но
актив но ста ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска
со ра бо тка и со ли дар ност. Акту ел ни из -
ве сту ва ња од на ста ни те ор га ни зи ра ни
и спро ве ду ва ни од пен зи о не ри те ре дов -
но беа и се пла си ра ни пре ку си те пе ча -
те ни и еле ктрон ски ме ди у ми во на ша -
та зем ја. На тој на чин се до би ва из ве -
сен ја вен от чет за ра бо та та на пен зи о -
нер ска та ор га ни за ци ја, но и за сог ле да -
ни те проб ле ми, ка ко и за пред ло зи те за
нив но то ре ша ва ње. 

Ин фор ма ци и те на ме не ти за афир -
ми ра ње на пен зи о нер ски те на ста ни ги
пла си ра ат го лем број до пис ни ци и фо то -
ре пор те ри-ама те ри, а ме ѓу нив има и
пен зи о ни ра ни про фе си о нал ни но ви на -
ри. Актив но сти те овоз мо жу ва ат и зна чи -
тел но зго ле му ва ње на со ци јал на та вклу -

че ност на пен зи о не ри те и си те ста ри лу -
ѓе во оп штес тве ни те те ко ви. 

РАЗ НО ВИД НОСТ 
НА МИС ЛЕ ЊА И ИДЕИ

Бла го да ре ние на ме ди ум ски от плу -
ра ли зам и на раз во јот на ме ди ум ски от
про стор, во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се
пот тик ну ва ше актив но ста на пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја, осо бе но во ин фор -
ми ра ње то на ос тва ру ва ње то и проб ле -
ми те од пен зи ско то и ин ва лид ско то оси -
гу ру ва ње, здрав стве на та за шти та, за соз -
да ва ње по до бар стан дард и по до бри ус -
ло ви за жи вот на си те ко рис ни ци на пен -
зи ја со из град ба на но ви пен зи о нер ски
до мо ви за ста ри ли ца и цен три за дне -
вен пре стој, но и за по до бру ва ње на ква -
ли те тот на жи во тот во тре та та до ба со зго -
ле мен број пик ник-сред би, ек скур зии,
кул тур ни и спорт ски актив но сти и дру го. 

Со се то тоа се на сто ју ва пен зи о не -
ри те да би дат бла го вре ме но и точ но ин -
фор ми ра ни за слу чу ва ња та во пен зи о -
нер ска та ор га ни за ци ја, а јав но ста да
до бие по це лос на сли ка за пен зи о нер -
ски от жи вот и за нив ни те проб ле ми. Со
тоа се овоз мо жу ва и пот тик ну ва ње на
раз но вид но ста во мис ле ња та и во иде -
и те за оваа проб ле ма ти ка. Впро чем,
сло бо да та на изра зу ва ње на мис ла та и
го во рот во ме ди ум ска та деј ност е на че -
ло на де мо крат ско то оп штес тво и е во
сог лас ност со Уста вот на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја. По се бен ак цент се да ва и на
со ра бо тка та на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри те со ло кал ни те средс тва за ин -
фор ми ра ње.

Ана ли за та по ка жа де ка го лем број
пен зи о не ри во рам ки те на СЗПМ и во

рам ки те на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри од го ди на на го ди на с*по ве ќе се вклу -
чу ва ат во про грам ски те актив но сти и на
ло кал на та са мо у пра ва. 

Во 1996 го ди на Со ју зот на пен зи о не -
ри те на Ма ке до ни ја поч на со ре а ли за -
ци ја на иде ја та за ор га ни зи ра ње ма сов -
ни спорт ски нат пре ва ри на пен зи о не ри -
те во на ша та зем ја. Се сме та ше де ка
спор ту ва ње то во по од ми на ти го ди ни од
жи во тот овоз мо жу ва да се одр жу ва фи -
зич ка та и ин те ле кту ал на та функ ци ја на
чо ве ко ви от ор га ни зам. За тоа се одр жу -
ва ат нат пре ва ри, нај пр во, во оп штин ски -
те ор га ни за ции на пен зи оне ри те, по тоа
во ре ги о ни те, а за врш ни ца се ед нод нев -
ни ре пуб лич ки спорт ски игри.

Пр ви те ре пуб лич ки пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри се одр жаа во Охрид
на 28 август 1996 го ди на, со вкуп но 150
учес ни ци, од кои 45 нат пре ва ру ва чи во
шах, стре лаш тво и во пи ка до. По це лос -
но то и по до бре но то ин фор ми ра ње за
спорт ски те пен зи о нер ски нат пре ва ри
при до не соа тие не са мо да би дат афир -
ми ра ни ту ку и да се соз да де нат пре ва ру -
вач ки дух кај пен зи о не ри те, да се зго ле -
ми ма сов но ста и да се до бие по до бар
ква ли тет. Тоа при до не се на 17. Ре пуб лич -
ки пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри,
кои прв пат се одр жаа во Скоп је, да има
1.150 учес ни ци, од кои 395 нат пре ва ру -
ва чи во 11 дис цип ли ни од вкуп но 38 здру -
же ни ја. На пре до кот е очиг ле ден.

ЗГО ЛЕ МЕН РЕЈ ТИНГ НА СЗПМ

Вто ра зна чај на об ласт на актив но -
сти во кои се ре ги стри ра со ци јал на та
вклу че ност на пен зи о не ри те пре ку са -
мо ор га ни зи ра ње се фолк лор ни те ре вии. 

Бла го да ре ние на зго ле ме но то ин -
фор ми ра ње и афир ма ци ја та е ре ги -
стри ра но зна чи тел но зго ле му ва ње на
бро јот на учес ни ци те и на фолк лор ни -
те ре вии. Ин фор ма ти вен бил тен за
фолк лор ни те ре вии прв пат е об ја вен
во 2003 го ди на. Таа го ди на на пр ва та
ре ги о нал на ре ви ја учес тву ва ле ан -
самб ли и пе јач ки гру пи од са мо де вет
здру же ни ја, а на де сет та та ју би леј на
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри во ше -
сте ре ги о ни во 2012 го ди на учес тву -
ваа 45 здру же ни ја, од нос но пет па ти по -
ве ќе. И не са мо тоа, во пре пол на та Уни -
вер зал на са ла во Скоп је го ди на ва се
одр жа и ма сов на и ква ли тет на ре пуб -
лич ка пен зи о нер ска ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри. Та ка, ре ви и те с* по ве -
ќе ста ну ва ат праз ник на пен зи о нер -
ски от ме лос и тра ди ци ја што и на та му
ќе се не гу ва, а кул тур ни от раз ви ток по -
сто ја но ќе се збо га ту ва со но ви со др -
жи ни, со по ет ски ми тин зи, драм ски из -
вед би, со из лож би на ли ков ни де ла и
на до маш ни ра ко твор би на пен зи о не -
ри те, со про мо ции на кни ги и слич но.

От ту ка мно гу е очиг лед но вли ја ни -
е то на јав но то ин фор ми ра ње врз пен -
зи о нер ско то ор га ни зи ра ње и при до не -
су ва кај пен зи о не ри те за зго ле му ва ње
на актив но сти те, но и за ме ѓу ге не ра -
ци ска со ра бо тка и со ли дар ност и соз -
да ва ње во здра во те ло здрав дух и
актив но ста ре е ње.

До бро то и на вре ме но ин фор ми ра -
ње при до не се оваа ма сов на ор га ни -
за ци ја да до бие зас лу же на афир ма ци -
ја, со што беа пот тик на ти мно гу број ни
но ви актив но сти, а се зго ле ми реј тин -
гот на СЗПМ и на це ла та по пу ла ци ја од
тре та та до ба.

Во ма ке дон ска та тран зи ци ја
беа уки на ти по ве ќе пра ва на

пен зи о не ри те, по ра ди што
бе ше вло шен нив ни от стан -
дард. Но од акту ел ни те из ве -

сту ва ња од на ста ни те
ор га ни зи ра ни и спро ве ду ва -
ни од пен зи о не ри те, ре дов но
об ја ву ва ни пре ку си те пе ча -
те ни и еле ктрон ски ме ди у ми
во на ша та зем ја, се до би ва
ја вен от чет за ра бо та та на

пен зи о нер ска та ор га ни за ци -
ја, за сог ле да ни те проб ле ми
и за пред ло зи те за нив но то

ре ша ва ње

ЈАВНОТО ИНФОРМИРАЊЕ ВО ПЕНЗИОНЕРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Вли ја ние од исто ри ско зна че ње



ста ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо -
тка и со ли дар ност. Таа е и за вет си те
актив но сти и проб ле ми за ре ша ва ње
да ги гле дам со очи те на ви сти на та, да
го раз ви вам ко ле ктив ни от дух и со ра бо -
тка на до вер ба и по чит. Са мо та ка ќе
гра ди ме но ви вред но сти во на ша та др -
жа ва, во ин те рес на се гаш ни те и ид ни
ге не ра ции пен зи о не ри. Да сме жи ви,
здра ви и ве се ли и што по че сто да се сре -

ќа ва ме за уба ви не шта во жи во тот - ре -
че на кра јот Дра ги Ар ги ров ски, авто рот
на „На ши пен зи о нер ски вре ми ња.

Не го ва та уба ва жел ба вед наш ја оте -
ло тво ри ја со ве се ла и раз и гра на ат мо -
сфе ра чле но ви те на пен зи о нер ски от хор
на Здру же ни е то на пен зи о не ри те од оп -
шти на та Кар пош, со ди ри ген тка та Бла -
ги ца Ду шков ска, со сплет од не кол ку из -
вор ни ма ке дон ски на род ни пес ни.

врш ни от од бор до не се од лу ка за на -
ми ру ва ње на пре воз ни те тро шо ци на
пен зи о не ри те што има ат по тре ба од
ко ри сте ње бањ ско ле ку ва ње во ба -
ња та Ке жо ви ца кај Штип, ка ко и од -
лу ка за на ми ру ва ње на пат ни те тро -
шо ци за прег лед кај спе ци ја лист за
оч ни бо ле сти. Здру же ни е то учес тву -
ва со 20 от сто за ко ри сте ње кли мат -
ско-ре кре а ти вен пре стој на сво и те
чле но ви, им одо бру ва ме па рич на по -
мош на пен зи о не ри те што има ат не -
оп ход на по тре ба а се со ни ски пен -
зии и слич но. Друг наш при о ри тет е
што по го лем број пен зи о не ри да би -
дат вклу че ни во спорт ски те пен зи о -
нер ски нат пре ва ри од оп штин ско до
ре пуб лич ко ни во. Ка ко ре зул тат на
тоа, во 2012 го ди на еки па та на пи ка -
до во ма шка кон ку рен ци ја освои пр -
во ме сто на Ре пуб лич ки те спорт ски
нат пре ва ри во Скоп је. Ус пеш но на -
ста пив ме и на ре ги о нал на та ре ви ја
на пес на и му зи ка и игри, ка ко и на
ју би леј на та ре пуб лич ка во Скоп је. 

ЗП-Све ти Ни ко ле е член  на
СЗПМ. Ка кви актив но сти има те на
тој план?

- Здру же ни е то по све ту ва го ле мо
вни ма ние на со ра бо тка та со дру ги те
здру же ни ја и со СЗПМ, од ка де што
до би ва ме на со ки и пре по ра ки за раз -
ни актив но сти. Се ко ја го ди на се одр -
жу ва ат и ре ги о нал ни ме ѓу оп штин ски
спорт ски пен зи о нер ски нат пре ва ри
по ме ѓу чле но ви те од здру же ни ја та:
Кри ва Па лан ка, Кра то во, Про би штип
и Све ти Ни ко ле. Та ка е и оваа го ди -
на. На овие нат пре ва ри се дру жи ме
и раз ме ну ва ме искус тва. Со ра бо тка -
та со СЗПМ пред во де на од пре тсе да -
те лот Дра ги Ар ги ров ски е на по треб -
но то ни во. Се ко гаш по стои раз би ра -
ње по си те сег мен ти од актив но ста на
здру же ни е то. На по ри те што ги пра ват
СЗПМ и пре тсе да те лот на Со ју зот се
за се ко ја по чит. За до вол ни сме што
има ме ва кво ра ко водс тво на СЗПМ.

Ка ква со ра бо тка има те со ло -
кал на та са мо у пра ва?

- Со ра бо тка та со ло кал на та са мо -
у пра ва е на за вид но ни во. Се ко гаш
на ши те ба ра ња се разг ле ду ва ат се -
ри оз но и да де на та по мош од стра на
на гра до на чал ни кот е до бре дој де на
и ко рис на за здру же ни е то. Со по мош
на оп шти на та и на гра до на чал ни кот
е ре кон стру и ран Клу бот на пен зи о -
не ри те во Све ти Ни ко ле, на ба ве ни
се и но ви сто ло ви и ма си. Од ло кал -
на та са мо у пра ва не кол ку па ти се
обез бе ду ва пре воз за ек скур зии и за
на ста пи на пен зи о не ри те.

Ако де нес прв пат би ста на ле
пен зи о нер, би ме ну ва ле ли не што
во Ва ши от жи вот? Да ли сте за до во -
лен од Ва ши от пен зи о нер ски жи -
вот?

- Не, не би ме ну вал ни што. Жи во -
тот ми е ис пол нет и во при ват ни от дел
и во актив но сти те во здру же ни ја та.
Среќ ни и ра дос ни ми го ви ми по да ру -
ва мо е то се мејс тво, а мо и те вну ци се
на пр во ме сто. Имам и до бри ви стин -
ски при ја те ли со кои се дру жам и вре -
ме то ми е ис пол не то и ми ми ну ва уба -
во. Имам актив но ста ре е ње, а тоа им
го по са ку вам на си те пен зи о не ри.
Жи во тот ми е убав за тоа што ми се
слу чу ва ат уба ви ра бо ти.

Ву ки ца Пе тру ше ва

Ми на та та го ди на по втор но бе -
вте из бран за пре тсе да тел на ИО на
ЗП-Све ти Ни ко ле. На што се дол жи
тоа, да ли е тоа ре зул тат на по чит та
на членс тво то кон Вас?

- Спо ред ме не, тоа се дол жи на по -
стиг на ти те ре зул та ти што ги има здру -
же ни е то, кое во из ми на ти те го ди ни
ус пеш но функ ци о ни ра ше. Тоа зна чи
де ка е по стиг на та цел та за ко ја здру -
же ни е то е фор ми ра но и по стои. Гри -
жа та и прав на та за шти та на пен зи о -
не ри те беа и оста ну ва ат по сто ја на
опре дел ба на дејс тву ва ње то. Ту ка се
и актив но сти те на кул тур но-за бав но
и спорт ско по ле, па та ка пен зи о не -
ри те, иа ко се во во зрас на до ба од жи -
во тот, не се чув ству ва ат отфр ле но од
оп штес тве ни те слу чу ва ња. Се ор га -
ни зи ра ат дру гар ски сред би по ме ѓу
пен зи о не ри те од по ве ќе здру же ни ја.
Има ме и ор га ни зи ран дне вен пре -
стој во клу бо ви те на пен зи о не ри те.
Ор га ни зи ра ме обез бе ду ва ње огрев -
но др во. Се на пра ви ре кон струк ци -
ја, по пра вка на До мот на пен зи о не -
ри те, кој бе ше ре чи си во фа за на рас -
па ѓа ње. Си те овие и дру ги ос тва ре -
ни актив но сти пен зи о не ри те ги це -
нат, ја це нат ра бо та та и за тоа прет -
ход но то ра ко водс тво по втор но ја до -
би до вер ба та. За та ков ре зул тат при -
до не соа и мо ја та лич ност и мо јот ка -
ра ктер - јас сум дру же љу бив и ко ре -
ктен чо век.

На кои актив но сти во здру же ни -
е то им да ва те при о ри тет?

- Ос нов ни те ста ту тар ни об вр ски
на ор га ни те и те ла та на здру же ни е то
се око лу гри жа та за ос тва ру ва ње на
ос нов ни те по тре би на пен зи о не ри те
и во тој пог лед здру же ни е то има об -
вр ска да се бо ри за по до бар пен зи о -
нер ски жи вот. Здрав стве на та за шти -
та, исто та ка, е еден од при о ри те ти те
на актив но сти те на здру же ни е то. Из -

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на
по ли ти ка Спи ро Ри стов ски на пос -
лед на та прес-кон фе рен ци ја, за ед но
со пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја, ин фор ми ра за пред лог-из ме -
ни те на За ко нот за пен зи ско то и ин -
ва лид ско то оси гу ру ва ње. 

- Со овие из ме ни се пред ла га до -
пол ни тел но усог ла су ва ње на пен -
зи и те, кое ќе се из вр ши на на чин
што ќе овоз мо жи по пра вич на рас -
пре дел ба: исп ла та та на пен зи и те за
фе вру а ри 2013 го ди на, ќе се зго ле -
ми за 5 от сто и та ка до би е ни от из -
нос ќе се по де ли со вкуп ни от број
на ко рис ни ци на пен зи ја - ре че ми -
ни сте рот Ри стов ски, со што си те
пен зи о не ри ќе до би јат ист ап со лу -
тен из нос на зго ле му ва ње. Ова по -
ка чу ва ње ќе вле зе во ос но ви ца та
на пен зи и те.

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на
по ли ти ка по јас ни де ка ва ква та од -
лу ка би ла до не се на по пред лог на

Со ју зот на пен зи о не ри те, кој прет -
ход но на пра ви ис пи ту ва ње на мис -
ле ња та во си те пен зи о нер ски здру -
же ни ја, чии чле но ви сме та ле де ка
ва кви от на чин на зго ле му ва ње е по -
пра ви чен и по ко ре ктен и најм но гу
ќе им по мог не на оние пен зи о не ри
со по ни ски пен зии, чиј број во Ма -
ке до ни ја е око лу 180 ил ја ди.

При ова, ми ни сте рот Ри стов ски
по втор но наг ла си де ка во Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја пен зи и те се исп ла ту -
ва ат ре дов но, а за кон ско то усог ла -
су ва ње на пен зи и те спо ред по ра стот
на пла ти те и тро шо ци те за жи вот се
вр ши два па ти го диш но. Оваа пра -
кти ка ќе про дол жи и во ид ни на. 

По ка чу ва ње то на пен зи и те од 5
про цен ти ќе би де ре а ли зи ра но отка -
ко прет ход но, во по че то кот на го ди -
на та, пен зи и те ќе се усог ла сат со по -
ра стот на пла ти те и тро шо ци те на жи -
вот, со што пен зи и те ќе се зго ле мат
за 2 про цен ти. Тоа зна чи де ка пен -
зи и те ку му ла тив но ќе се зго ле мат за

7 про цен ти.
Пре тсе да те лот на здру же ни ја та

на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја,
Дра ги Ар ги ров ски, е за до во лен од
оваа вла ди на мер ка, за ко ја, ка ко
што ве ли, ра ко водс тво то на СЗПМ
енер гич но се за ла га ло, во сог лас ност
со мис ле ње то на мно зинс тво то пен -
зи о не ри.

- Ре чи си си те пен зи о не ри сме таа
де ка ва ква та од лу ка е по пра вич на
и со ли дар на. На ви сти на до не сов ме
со ли дар на оду ка, би деј ќи си те пен -
зи о не ри со по ма ли пен зии ќе до би -
јат по го ле мо зго ле му ва ње на пен зи -
и те - ре че Ар ги ров ски.

Тој е за до во лен од нај а ве но то по -
ка чу ва ње, осо бе но, ка ко што ре че,
во ус ло ви на еко ном ска кри за.

- Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја и на та му кон ти ну и ра но ра бо ти
со ед на единс тве на цел - обез бе ду -
ва ње ста би лен пен зи ски си стем и
ма те ри јал на си гур ност на гра ѓа ни те
во ста рост - истак на Ри стов ски. 
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Ве ле Але ксо ски 

Здру же ни ја та на пен зи о не ри те од
Ве лес и од Не го ти но во сре ди на та на
октом ври ре а ли зи раа ху ма на и бла го -
род на ми си ја. Тие ор га ни зи раа двод -
нев на ек скур зи ја по се ту вај ќи ги на ши -
те бра ќа во Ма ла Прес па, Ре пуб ли ка
Ал ба ни ја. Не го тин ски те пен зи о не ри,
ка ко из вид ни ци, по се та та на овој ре -
ги он ја на пра ви ја еден ден по ра но од
ве ле ша ни те, но нив на та мар шру та и
цел беа иден тич ни - сто ти на пен зи о не -
ри од две те здру же ни ја им по да ри ја
скром на ма те ри јал на по мош: об ле ка,
обу вки и кни ги пре ку цр ква та „Све ти
Ар хан гел Ми ха ил“ и оп шти на та во Пу -
стец чиј гра до на чал ник е Ед монд Те -
мел ко, ка ко и во Дол на Го ри ца во де -
вет то ле тка та, ка де што по да ро ци те ги
при ми пен зи о ни ра ни от на став ник по
ге о гра фи ја и исто ри ја Ва сил Ма лев -
ски. Овој про све ти тел ни бе ше и ло ка -
лен во дач и ку стос низ ма ке дон ски те
се ла со ку ќи од му зеј ска вред ност.

МА ЛА ПРЕС ПА ПО ДА РЕ НА 
НА ГР ЦИ ЈА

Име но, во де вет те сел ски на сел би
во овој ма ло прес пан ски ре ги он, по -
крај но во из гра де ни те об је кти, срет нав -
ме и ку ќи со ар хи те кту ра од пред два-
три ве ка, гра де ни со ка мен и кал, во
чии дво ри шта се одг ле ду ва ат до маш -
ни жи вот ни, ка ко и жи ви на. Иа ко по -
ве ќе то се ла се на о ѓа ат во не по сред на
бли зи на на Прес пан ско Езе ро, се пак
на се ле ни е то има го ле ми ма ки со во -
дос наб ду ва ње то. Ту каш ни те Ма ке дон -
ци жи ве ат, по точ но, жи вур ка ат пред с*
од сто чарс тво, мал ку зем јо делс тво и
ри ба ре ње, а „по бо га ти те“ од пе чал -
барс тво.

- Тие гре дат (идат, н.з.) и кај вас, во
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Мај сто ри те се
спе ци ја ли сти на град ба со ка мен, гра -
дат кај по бо га ти те ва шин ци - ни рас ка -
жа во да чот Ма лев ски.

Еден ве ле ша нец го до пол ни и ре че
де ка во Ве лес и во Ве ле шко се из гра -
де ни де се ти на цр кви од стра на на ма -
ло прес пан ски те не и ма ри што жи ве ат
во се ла та Пу стец, Шу лин, Гор на Го ри ца...

Ко ја и ка ква исто ри ска та суд би на
ги раз де ли на ши те со на род ни ци од ма -
тич на та им Ма ке до ни ја? Со коб ни от Бу -
ку ре шки до го вор од 1913 го ди на, по
Бал кан ски те вој ни, Ма ла Прес па со по -
вр ши на од бли зу 2.000 ква драт ни ки -
ло ме три, за ед но со егеј ски от дел на Ма -
ке до ни ја, & бе ше по да ре на на Гр ци ја.

Но, по за вр шу ва ње то на Пр ва та
свет ска вој на, до 1924 го ди на овој ре -
ги он бе ше под во е на упра ва на фран -
цу ски те вла сти, кои им доз во ли ја на
автох то ни те Ма ке дон ци да се из јас нат
пре ку ре фе рен дум во ко ја др жа ва да

жи ве ат, по точ но под чи ја оку па ци ја, во
Гр ци ја или во Ал ба ни ја. Тре та ал тер на -
ти ва не им да доа.

- Ни во ед на та, ни во дру га та, ние
са ка ме да си гре ди ме кај на ши те во
Ре сен ско - ве леа чел ни ци те од по го ле -
ми те се ла.

За жал, тоа не им би ло доз во ле но
па се од лу чи ле да оста нат во рам ки те
на Ал ба ни ја и по крај опас но ста де ка
пак ќе им се вра тат бе го ви те.

- Та ка и се слу чи. Дој доа бе го ви те
и си ги ба раа имо ти те, осо бе но пла ни -
ни те. Оста нав ме си ро ма си за па ри и
без имот, ка ко што си бев ме, но ду хов -
но си се збо га тив ме, си про дол жив ме
да си збо ру ва ме по на ше, а тоа Гр ци -
те не ни го доз во лу ваа - ми ре че Бој чо
Тан чев ски од Гор на Го ри ца во ед но ин -
терв ју да де но пред 15-16 го ди ни.

НА СТА ВА НА МА КЕ ДОН СКИ ЈА ЗИК

Та ка збо ру ва ат и раз мис лу ва ат и
се гаш ни те ге не ра ции. Се га па ти шта та
им се по пра ве ни и асфал ти ра ни, ре чи -
си до се кое се ло. Со ме ѓу на род на по -
мош, а по ба ра ње на на шин ци те, на че -
ло со Ед монд Те мел ко и ра ко вод ни те
ли ца од пар ти ја та Ма ке дон ска али јан -
са за европ ска ин те гра ци ја, чиј ли дер
е ма ке дон ски от Аме ри ка нец Џорџ Ата -
на со ски, глав ни от ме ѓу на ро ден пат од
Сте ње пре ку Дол на Го ри ца, Пу стец и до
Кор ча ква ли тет но е из гра ден овоз мо -
жу вај ќи бр за ко му ни ка ци ја и вр ска на
ту каш ни те со Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

- Во ма ло прес пан ски те се ла има
две де вет то ле тки и гим на зи ја во Пу -
стец, ка де што на ста ва та се из ве ду ва
на мај чин ма ке дон ски ја зик, а на став -
ни ци те се си те Ма ке дон ци - ни ре че ко -
ле га та Ва сил до да вај ќи де ка го изу чу -
ва ат и ал бан ски от ка ко ја зик на до ми -
цил на та др жа ва Ал ба ни ја.

Ми ну вај ќи по крај и низ се ла та Г.
Го ри ца, Ту ми нец, Шу лин, Дол на Бе ли -
ца, Пу стец сре ќа вав ме мес но на се ле -
ние што пре не су ваа огрев но др во на
ко њи и ма га ри ња и чеп каа по не што
во ни ви те.

- Ку три те тие, мно гу се из на ма чу -
ва ат - ни ре че Пе ро За хар чев, пре тсе -
да те лот на ЗП Не го ти но. - Но со од не су -
ва ње то кон дру ги те, па тоа би ле ду ша
лу ѓе - мир ни и мил ни. Те гле да ат ка ко
ан гел-спа си тел, за чу де ни и на та же ни
ка ко да оче ку ва ат не што по ве ќе од нас.

- Пе ро, овие на ши ве во Ал ба ни ја
се по бо га ти од Ма ке дон ци те во Егеј.
Та му ма те ри јал но се за до вол ни, но ду -
хов но бед ни. Нив ни те де ца ве ќе го за -
бо ра ви ле мај чи ни от, од нос но ба би ни -
от ма ке дон ски ја зик, не ма ат свои „да -
ска ли“, има ат еден ар хи ман дрит, не -
ма ат све ште ни ци и ли тур ги ја на ма ке -
дон ски - му ве лам јас.

Се пак, на Ма ло прес пан ци те им
тре ба на ша по мош, по мош од др жа -
ва та, да си ги зо о гра фи са ат вер ски те
хра мо ви, да фа тат че кор со ци ви ли за -
ци ја та, иа ко не кои се дла бо ко нав ле -

зе ни во неа. Се ко ја на ша по се та за нив
прет ста ву ва ви зи та на не ра скин ли вост
на ма ке дон ско то тки во. Тие ши ро ко ги
отво ри ја сво и те ду ши кон нас, ср ца та
им за тре пе ри ја ко га н* ви доа. Гра до -
на чал ни кот ни ну де ше при ем за си те,
ние му се заб ла го да рив ме и сред ба та
ја ове ко ве чив ме пре ку фо то гра фии.

-Не са ка ме да ви од зе ма ме од ва -
ше то вре ме - му ве ли ме.

- Ако, за ме не тоа прет ста ву ва чест.
Па ка ко вие н*пре че ку ва те та му? Мои
со на род ни ци од оп шти на ва кај вас ва -
дат леб - до да де гос по ди нот гра до на -
чал ник.

Оп шти на та на ки те на со шес на е -
се ткра ко то сон це од Кут леш. Ми ли на
да гле даш. Штом не мо жеа на ши ве ов -
де да го за чу ва ат тој сим бол, тоа мо жеа
да го на пра ват овие упор ни и на стој -
чи ви па три о ти.

- Пог лед не те го езе ро во, ова ме сто
се ви ка Завр (из вор). От ту ка исте ку ва
„на ше то езе ро“ (Прес пан ско) и се вле -
ва во ва ше то (Охрид ско) - ни об јас ну -
ва во ди чот Ма лев ски.

По крај Завр, по се тив ме до ми нант -
ни ме ста, од ка де што ги наб љу ду вав -
ме два та остро ва: Го лем и Мал Град, кој
се на о ѓа во ал бан ски от дел на езе ро -
то. Пре кра сен ви дик на за мис ле на та
тро ме ѓа во прес пан ски те во ди - та му
ка де што ја по де ли ле Прес па на Го ле -
ма (ма ке дон ска), Ма ла (ал бан ска) и
Дол на (грч ка).

СА МО ЕД НА ИМА ВИ СТИ НА

Пред раз дел ба та, а по из во нред -
ни от ру чек во ре сто ра нот од Ма лев ци,
крап при го твен на тра ди ци о на лен ма -
ке дон ски на чин, со сос за ма ка ње, до -
маш на по га ча и све жа са ла та, а се то
тоа за ле а но со „зла тен даб“ и со „скоп -
ско“ и го сти те и до ма ќи ни те ја за пе а -
ја па три от ска та „Са мо ед на има ви сти -
на – има ед на Ма ке до ни ја“. Пес на та
ги раз и гра си те при сут ни во ре сто ра -
нот, но и тие што беа над вор. За до волс -
тво бе ше да се слу ша ат до ма ќи ни те ка -
ко до бро ги пе ат ме ло ди и те и од лич но
ги из го ва ра ат збо ро ви те на ма ке дон -
ски ја зик.

А на за ми ну ва ње нај љу бо пит ни ис -
пра ќа чи беа ма ли те де чи ња со за ру -
ме ни те обра зи ка ко прес пан ски ја бол -
чи ња, со сра меж ли ви и сла тки пог ле -
ди, со по диг на ти ра чи ња ма втај ќи во
знак на раз дел ба, но со на деж за по -
втор на сред ба.

И на кра јот, овој ре ги он со ви стин -
ски Ма ке дон ци зас лу жу ва вни ма ние -
та му ќе н* има мно гу по ве ќе и мно гу
по дол го откол ку на исто кот, а на ју гот
ве ќе ги сне му ва пре то пу вај ќи ги мла -
ди те Ма ке дон ци во не кој друг на род.
Ток му по ра ди на ши от оп ста нок и на -
ша та веч ност по сто ја но тре ба да се по -
тсе ту ва ме де ка Пу стец со Ма ло прес -
пан ци не е во пу сте ли ја. Тие се ту ка, до
нас, по крај нас и со нас. За ми нав ме
со на деж за по ско ро да се вра ти ме.

ВО ПО СЕ ТА НА МА КЕ ДОН СКО ТО НА СЕ ЛЕ НИЕ ВО МА ЛА ПРЕС ПА

Пу стец не е во пу сте ли ја
ПО ПРЕД ЛОГ НА СО ЈУ ЗОТ НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ ТЕ 

Ми лан Аџи ев ски

Го ле ма та са ла на 12-от кат на До мот
на син ди ка ти те одам на не би ла пре пол -
на со по бе ле ни ко си кај гос по да та и бо -
ја ди са ни фри зу ри кај да ми те, ка ко што
бе ше слу чај во втор ни кот, на 6 но ем -
ври, нап лад не.

Си те ме ста за се де ње за фа те ни, а
по крај про зор ци те сто јат уште мно гу ми -
на. На при год но уре де на би на се дат Цве -
тан ка Или е ва, Ка ли на Сли во ва-Ан до но -
ва и Ме то ди ја То шев ски, ка ко и пре тсе -
да те лот на Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, Дра ги Ар -
ги ров ски.

Им по зант ни от со бир е по по вод про -
мо ци ја та на нај но во то пуб ли ци стич ко
де ло на пре тсе да те лот на СЗПМ, „На ши
пен зи о нер ски вре ми ња“, на ко ја, по -
крај дру ги те го сти, бе ше при су тен и ми -
ни сте рот за труд и со ци јал на по ли ти ка
Спи ро Ри стов ски. 

Ка ко дол го го ди шен но ви нар, во мо -
ја та ка ри е ра сум при сус тву вал на мно -
гу про мо ции на кни ги и пуб ли ка ции, со

мно гу по го ле ми ам би ции од овој пос ле -
ден но ви нар ско-пуб ли ци стич ки труд на
Дра ги Ар ги ров ски, но не сум при сус тву -
вал на тол ку по зи тив на ат мо сфе ра, ка -
де што си те има ат иста мис ла, исти оче -
ку ва ња, исти на де жи... Си те при сут ни со
пра во оче ку ваа, а тоа и го до че каа, се -
бе си да се ви дат во „На ши те пен зи о нер -
ски вре ми ња“: да ли на про ду кти вен ра -
бо тен со ста нок, на за ед нич ко дру же ње
во при ро да или спорт ски нат пре вар, лу -
ѓе то од тре та та до ба, чле но ви те на СЗПМ,
се кој има ме сто во таа кни га.
Промоторот Методија Тошевски,
потпретседател на ИО на СЗПМ истакна
дека книгата „Наши пензионерски
времиња“ претставува студија за луѓето
од третото доба.

- Уште од пр ва та ре че ни ца, уште од
пр ви от текст, чи тај ќи ја оваа кни га, се
откри ва ви зи о нер ска та актив ност на
авто рот, кој со не го ви от ен ту зи ја зам е
во мож ност да ја по диг не ма са та од
250.000 пен зи о не ри. Се кој на пис во
кни га та е со цел да се по до бри ква ли те -
тот на жи во тот на лу ѓе то во тре та та до -

ба, со актив но ста ре е ње, со мно гу кул -
тур ни, спорт ски и ху ма ни оп штес тве ни
со др жи ни и актив но сти. Со оваа кни га
Ар ги ров ски се из диг ну ва до за вид ни ви -
со чи ни на автен ти чен автор, кој без ка -
кви би ло скру пу ли мо же да го но си епи -
те тот со вре мен автор со ши ро ки тво реч -
ки мож но сти, чии на пи си се чи та ат со
за до волс тво, пред с* од оние за кои се
на ме не ти - ре че во по че то кот на про мо -
ци ја та Ка ли на Сли во ва-Ан до но ва, со -
ра бот нич ка на авто рот Ар ги ров ски дол -

ги го ди ни во МРТ, но и се га, во под го то -
вка та на ме сеч но то из да ние на вес ни -
кот „Пен зи о нер плус“.

Гра до на чал ни кот на оп шти на та Ѓор -
че Пе тров, ге не ра лот во пен зи ја Со кол
Ми тров ски, во поз драв ни от го вор ја
истак на иск лу чи тел но бо га та та со ра бо -
тка со пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, во за жи ву ва ње то на пен зи о -
нер ски от жи вот и актив но сти те во таа
оп шти на, по ра ди што му вра чи при год -
на бла го дар ни ца.

Пре тсе да те лот на Со ју зот на син ди -
ка ти те на Ма ке до ни ја, Жи вко Ми тров -
ски, се оби де да ги поз дра ви си те при -
сут ни во са ла та, но не мо же ше да се от -
трг не од впе ча то кот де ка тој ма со вен со -
бир е про мо ци ја та на нив на та кни га „На -
ши пен зи о нер ски вре ми ња“, на пи ша -
на од нив ни от пре тсе да тел Дра ги Ар ги -
ров ски. Со од бра ни збо ро ви ја опи ша
до то гаш на та ус пеш на со ра бо тка ме ѓу
син ди кал на та и пен зи о нер ска та ор га -
ни за ци ја, изра зу вај ќи на деж де ка таа
во на ред ни от пер и од ќе би де уште по -
ус пеш на. Во знак на приз на ние, пре тсе -

да те лот на ССМ му вра чи при го ден по -
да рок на авто рот Дра ги Ар ги ров ски.

Ка ко што е ре дот во ва кви при го ди,
на кра јот од оваа про мо тив на све че ност
пред при сут ни те се обра ти авто рот на
нај но во то пуб ли ци стич ко де ло „На ши
пен зи о нер ски вре ми ња“, Дра ги Ар ги -
ров ски.

- Се та оваа ат мо сфе ра ме преп ла ви
со емо ции, а ва ши те спон та ни ап ла у зи,
по чи ту ва ни пен зи о нер ки и пен зи о не -
ри и дра ги при ја те ли, при до не соа ду ша -
та да ми се ис пол ни со ра дост, ста ну вај -
ќи све сен де ка сум ја по стиг нал цел та.
Не знам ко га пос ле ден пат сум бил тол -
ку воз бу ден и сре ќен - го поч на го во рот
на сво ја та бла го дар ност авто рот Дра ги
Ар ги ров ски. 

Но, ју нач ко то ср це не ус пеа да &одо -
лее на бу ра та емо ции, не го ви от глас за -
тре пе ри, мал ку под за ста на за да се со -
зе ме..., но то гаш уште по  бурниот ап ла -
уз од при сут ни те го охра бри, па тој про -
дол жи.

- Оваа кни га е мој скро мен при до -
нес во европ ска та го ди на на актив но

Са мо на ши те во овој дел
на Ал ба ни ја ги има ат ос -
нов ни те чо ве ко ви пра ва
да учат и да збо ру ва ат на

ма ке дон ски ја зик. Нас про -
ти нив, ма ке дон ски те за ед -

ни ци во дру ги те ре ги о ни
кај овој со сед, ка ко и во

дру ги те со сед ни др жа ви, ги
не ма ат овие пра ва, а што
е уште по страш но - мла ди -
те ге не ра ции го за бо ра ва -

ат ма ке дон ски от ја зик

МИР КО ДА НА И ЛОВ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА ИО НА ЗП-СВЕ ТИ НИ КО ЛЕ 

„НАШИ ПЕНЗИОНЕРСКИ ВРЕМИЊА“ Про мо ци ја за па ме те ње

Актив но ста ре ам, а тоа им го 
по са ку вам на си те пен зи о не ри

Но ви нар ско то искус тво
одам на не па ме ти про мо -
ци ја на кни га со тол ку по -
зи тив на ат мо сфе ра ка ко
на 6 но ем ври нап лад не
на 12-от кат во До мот на

син ди ка ти те

Здрав стве на та за шти та,
исто та ка, е еден од 

при о ри те ти те на актив но -
сти те на здру же ни е то. 

Из врш ни от од бор до не се 
од лу ка за на ми ру ва ње 
на пре воз ни те тро шо ци 

на пен зи о не ри те што 
има ат по тре ба од 

ко ри сте ње бањ ско 
ле ку ва ње во ба ња та 
Ке жо ви ца кај Штип, 

ка ко и од лу ка за 
на ми ру ва ње на пат ни те 
тро шо ци за прег лед кај 

спе ци ја лист за 
оч ни бо ле сти

Ли не ар но зго ле му ва ње 
на пен зи и те за 5 про цен ти

Се кој на пис во кни га та е со цел да се по до бри ква ли те тот на жи во тот на пензионерите

Пен зи о не ри те од Ве лес и од Не го ти но  ре а ли зи раа ху ма на и бла го род на ми си ја 



ста ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо -
тка и со ли дар ност. Таа е и за вет си те
актив но сти и проб ле ми за ре ша ва ње
да ги гле дам со очи те на ви сти на та, да
го раз ви вам ко ле ктив ни от дух и со ра бо -
тка на до вер ба и по чит. Са мо та ка ќе
гра ди ме но ви вред но сти во на ша та др -
жа ва, во ин те рес на се гаш ни те и ид ни
ге не ра ции пен зи о не ри. Да сме жи ви,
здра ви и ве се ли и што по че сто да се сре -

ќа ва ме за уба ви не шта во жи во тот - ре -
че на кра јот Дра ги Ар ги ров ски, авто рот
на „На ши пен зи о нер ски вре ми ња.

Не го ва та уба ва жел ба вед наш ја оте -
ло тво ри ја со ве се ла и раз и гра на ат мо -
сфе ра чле но ви те на пен зи о нер ски от хор
на Здру же ни е то на пен зи о не ри те од оп -
шти на та Кар пош, со ди ри ген тка та Бла -
ги ца Ду шков ска, со сплет од не кол ку из -
вор ни ма ке дон ски на род ни пес ни.

врш ни от од бор до не се од лу ка за на -
ми ру ва ње на пре воз ни те тро шо ци на
пен зи о не ри те што има ат по тре ба од
ко ри сте ње бањ ско ле ку ва ње во ба -
ња та Ке жо ви ца кај Штип, ка ко и од -
лу ка за на ми ру ва ње на пат ни те тро -
шо ци за прег лед кај спе ци ја лист за
оч ни бо ле сти. Здру же ни е то учес тву -
ва со 20 от сто за ко ри сте ње кли мат -
ско-ре кре а ти вен пре стој на сво и те
чле но ви, им одо бру ва ме па рич на по -
мош на пен зи о не ри те што има ат не -
оп ход на по тре ба а се со ни ски пен -
зии и слич но. Друг наш при о ри тет е
што по го лем број пен зи о не ри да би -
дат вклу че ни во спорт ски те пен зи о -
нер ски нат пре ва ри од оп штин ско до
ре пуб лич ко ни во. Ка ко ре зул тат на
тоа, во 2012 го ди на еки па та на пи ка -
до во ма шка кон ку рен ци ја освои пр -
во ме сто на Ре пуб лич ки те спорт ски
нат пре ва ри во Скоп је. Ус пеш но на -
ста пив ме и на ре ги о нал на та ре ви ја
на пес на и му зи ка и игри, ка ко и на
ју би леј на та ре пуб лич ка во Скоп је. 

ЗП-Све ти Ни ко ле е член  на
СЗПМ. Ка кви актив но сти има те на
тој план?

- Здру же ни е то по све ту ва го ле мо
вни ма ние на со ра бо тка та со дру ги те
здру же ни ја и со СЗПМ, од ка де што
до би ва ме на со ки и пре по ра ки за раз -
ни актив но сти. Се ко ја го ди на се одр -
жу ва ат и ре ги о нал ни ме ѓу оп штин ски
спорт ски пен зи о нер ски нат пре ва ри
по ме ѓу чле но ви те од здру же ни ја та:
Кри ва Па лан ка, Кра то во, Про би штип
и Све ти Ни ко ле. Та ка е и оваа го ди -
на. На овие нат пре ва ри се дру жи ме
и раз ме ну ва ме искус тва. Со ра бо тка -
та со СЗПМ пред во де на од пре тсе да -
те лот Дра ги Ар ги ров ски е на по треб -
но то ни во. Се ко гаш по стои раз би ра -
ње по си те сег мен ти од актив но ста на
здру же ни е то. На по ри те што ги пра ват
СЗПМ и пре тсе да те лот на Со ју зот се
за се ко ја по чит. За до вол ни сме што
има ме ва кво ра ко водс тво на СЗПМ.

Ка ква со ра бо тка има те со ло -
кал на та са мо у пра ва?

- Со ра бо тка та со ло кал на та са мо -
у пра ва е на за вид но ни во. Се ко гаш
на ши те ба ра ња се разг ле ду ва ат се -
ри оз но и да де на та по мош од стра на
на гра до на чал ни кот е до бре дој де на
и ко рис на за здру же ни е то. Со по мош
на оп шти на та и на гра до на чал ни кот
е ре кон стру и ран Клу бот на пен зи о -
не ри те во Све ти Ни ко ле, на ба ве ни
се и но ви сто ло ви и ма си. Од ло кал -
на та са мо у пра ва не кол ку па ти се
обез бе ду ва пре воз за ек скур зии и за
на ста пи на пен зи о не ри те.

Ако де нес прв пат би ста на ле
пен зи о нер, би ме ну ва ле ли не што
во Ва ши от жи вот? Да ли сте за до во -
лен од Ва ши от пен зи о нер ски жи -
вот?

- Не, не би ме ну вал ни што. Жи во -
тот ми е ис пол нет и во при ват ни от дел
и во актив но сти те во здру же ни ја та.
Среќ ни и ра дос ни ми го ви ми по да ру -
ва мо е то се мејс тво, а мо и те вну ци се
на пр во ме сто. Имам и до бри ви стин -
ски при ја те ли со кои се дру жам и вре -
ме то ми е ис пол не то и ми ми ну ва уба -
во. Имам актив но ста ре е ње, а тоа им
го по са ку вам на си те пен зи о не ри.
Жи во тот ми е убав за тоа што ми се
слу чу ва ат уба ви ра бо ти.

Ву ки ца Пе тру ше ва

Ми на та та го ди на по втор но бе -
вте из бран за пре тсе да тел на ИО на
ЗП-Све ти Ни ко ле. На што се дол жи
тоа, да ли е тоа ре зул тат на по чит та
на членс тво то кон Вас?

- Спо ред ме не, тоа се дол жи на по -
стиг на ти те ре зул та ти што ги има здру -
же ни е то, кое во из ми на ти те го ди ни
ус пеш но функ ци о ни ра ше. Тоа зна чи
де ка е по стиг на та цел та за ко ја здру -
же ни е то е фор ми ра но и по стои. Гри -
жа та и прав на та за шти та на пен зи о -
не ри те беа и оста ну ва ат по сто ја на
опре дел ба на дејс тву ва ње то. Ту ка се
и актив но сти те на кул тур но-за бав но
и спорт ско по ле, па та ка пен зи о не -
ри те, иа ко се во во зрас на до ба од жи -
во тот, не се чув ству ва ат отфр ле но од
оп штес тве ни те слу чу ва ња. Се ор га -
ни зи ра ат дру гар ски сред би по ме ѓу
пен зи о не ри те од по ве ќе здру же ни ја.
Има ме и ор га ни зи ран дне вен пре -
стој во клу бо ви те на пен зи о не ри те.
Ор га ни зи ра ме обез бе ду ва ње огрев -
но др во. Се на пра ви ре кон струк ци -
ја, по пра вка на До мот на пен зи о не -
ри те, кој бе ше ре чи си во фа за на рас -
па ѓа ње. Си те овие и дру ги ос тва ре -
ни актив но сти пен зи о не ри те ги це -
нат, ја це нат ра бо та та и за тоа прет -
ход но то ра ко водс тво по втор но ја до -
би до вер ба та. За та ков ре зул тат при -
до не соа и мо ја та лич ност и мо јот ка -
ра ктер - јас сум дру же љу бив и ко ре -
ктен чо век.

На кои актив но сти во здру же ни -
е то им да ва те при о ри тет?

- Ос нов ни те ста ту тар ни об вр ски
на ор га ни те и те ла та на здру же ни е то
се око лу гри жа та за ос тва ру ва ње на
ос нов ни те по тре би на пен зи о не ри те
и во тој пог лед здру же ни е то има об -
вр ска да се бо ри за по до бар пен зи о -
нер ски жи вот. Здрав стве на та за шти -
та, исто та ка, е еден од при о ри те ти те
на актив но сти те на здру же ни е то. Из -

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на
по ли ти ка Спи ро Ри стов ски на пос -
лед на та прес-кон фе рен ци ја, за ед но
со пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја, ин фор ми ра за пред лог-из ме -
ни те на За ко нот за пен зи ско то и ин -
ва лид ско то оси гу ру ва ње. 

- Со овие из ме ни се пред ла га до -
пол ни тел но усог ла су ва ње на пен -
зи и те, кое ќе се из вр ши на на чин
што ќе овоз мо жи по пра вич на рас -
пре дел ба: исп ла та та на пен зи и те за
фе вру а ри 2013 го ди на, ќе се зго ле -
ми за 5 от сто и та ка до би е ни от из -
нос ќе се по де ли со вкуп ни от број
на ко рис ни ци на пен зи ја - ре че ми -
ни сте рот Ри стов ски, со што си те
пен зи о не ри ќе до би јат ист ап со лу -
тен из нос на зго ле му ва ње. Ова по -
ка чу ва ње ќе вле зе во ос но ви ца та
на пен зи и те.

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на
по ли ти ка по јас ни де ка ва ква та од -
лу ка би ла до не се на по пред лог на

Со ју зот на пен зи о не ри те, кој прет -
ход но на пра ви ис пи ту ва ње на мис -
ле ња та во си те пен зи о нер ски здру -
же ни ја, чии чле но ви сме та ле де ка
ва кви от на чин на зго ле му ва ње е по -
пра ви чен и по ко ре ктен и најм но гу
ќе им по мог не на оние пен зи о не ри
со по ни ски пен зии, чиј број во Ма -
ке до ни ја е око лу 180 ил ја ди.

При ова, ми ни сте рот Ри стов ски
по втор но наг ла си де ка во Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја пен зи и те се исп ла ту -
ва ат ре дов но, а за кон ско то усог ла -
су ва ње на пен зи и те спо ред по ра стот
на пла ти те и тро шо ци те за жи вот се
вр ши два па ти го диш но. Оваа пра -
кти ка ќе про дол жи и во ид ни на. 

По ка чу ва ње то на пен зи и те од 5
про цен ти ќе би де ре а ли зи ра но отка -
ко прет ход но, во по че то кот на го ди -
на та, пен зи и те ќе се усог ла сат со по -
ра стот на пла ти те и тро шо ци те на жи -
вот, со што пен зи и те ќе се зго ле мат
за 2 про цен ти. Тоа зна чи де ка пен -
зи и те ку му ла тив но ќе се зго ле мат за

7 про цен ти.
Пре тсе да те лот на здру же ни ја та

на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја,
Дра ги Ар ги ров ски, е за до во лен од
оваа вла ди на мер ка, за ко ја, ка ко
што ве ли, ра ко водс тво то на СЗПМ
енер гич но се за ла га ло, во сог лас ност
со мис ле ње то на мно зинс тво то пен -
зи о не ри.

- Ре чи си си те пен зи о не ри сме таа
де ка ва ква та од лу ка е по пра вич на
и со ли дар на. На ви сти на до не сов ме
со ли дар на оду ка, би деј ќи си те пен -
зи о не ри со по ма ли пен зии ќе до би -
јат по го ле мо зго ле му ва ње на пен зи -
и те - ре че Ар ги ров ски.

Тој е за до во лен од нај а ве но то по -
ка чу ва ње, осо бе но, ка ко што ре че,
во ус ло ви на еко ном ска кри за.

- Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја и на та му кон ти ну и ра но ра бо ти
со ед на единс тве на цел - обез бе ду -
ва ње ста би лен пен зи ски си стем и
ма те ри јал на си гур ност на гра ѓа ни те
во ста рост - истак на Ри стов ски. 
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Ве ле Але ксо ски 

Здру же ни ја та на пен зи о не ри те од
Ве лес и од Не го ти но во сре ди на та на
октом ври ре а ли зи раа ху ма на и бла го -
род на ми си ја. Тие ор га ни зи раа двод -
нев на ек скур зи ја по се ту вај ќи ги на ши -
те бра ќа во Ма ла Прес па, Ре пуб ли ка
Ал ба ни ја. Не го тин ски те пен зи о не ри,
ка ко из вид ни ци, по се та та на овој ре -
ги он ја на пра ви ја еден ден по ра но од
ве ле ша ни те, но нив на та мар шру та и
цел беа иден тич ни - сто ти на пен зи о не -
ри од две те здру же ни ја им по да ри ја
скром на ма те ри јал на по мош: об ле ка,
обу вки и кни ги пре ку цр ква та „Све ти
Ар хан гел Ми ха ил“ и оп шти на та во Пу -
стец чиј гра до на чал ник е Ед монд Те -
мел ко, ка ко и во Дол на Го ри ца во де -
вет то ле тка та, ка де што по да ро ци те ги
при ми пен зи о ни ра ни от на став ник по
ге о гра фи ја и исто ри ја Ва сил Ма лев -
ски. Овој про све ти тел ни бе ше и ло ка -
лен во дач и ку стос низ ма ке дон ски те
се ла со ку ќи од му зеј ска вред ност.

МА ЛА ПРЕС ПА ПО ДА РЕ НА 
НА ГР ЦИ ЈА

Име но, во де вет те сел ски на сел би
во овој ма ло прес пан ски ре ги он, по -
крај но во из гра де ни те об је кти, срет нав -
ме и ку ќи со ар хи те кту ра од пред два-
три ве ка, гра де ни со ка мен и кал, во
чии дво ри шта се одг ле ду ва ат до маш -
ни жи вот ни, ка ко и жи ви на. Иа ко по -
ве ќе то се ла се на о ѓа ат во не по сред на
бли зи на на Прес пан ско Езе ро, се пак
на се ле ни е то има го ле ми ма ки со во -
дос наб ду ва ње то. Ту каш ни те Ма ке дон -
ци жи ве ат, по точ но, жи вур ка ат пред с*
од сто чарс тво, мал ку зем јо делс тво и
ри ба ре ње, а „по бо га ти те“ од пе чал -
барс тво.

- Тие гре дат (идат, н.з.) и кај вас, во
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Мај сто ри те се
спе ци ја ли сти на град ба со ка мен, гра -
дат кај по бо га ти те ва шин ци - ни рас ка -
жа во да чот Ма лев ски.

Еден ве ле ша нец го до пол ни и ре че
де ка во Ве лес и во Ве ле шко се из гра -
де ни де се ти на цр кви од стра на на ма -
ло прес пан ски те не и ма ри што жи ве ат
во се ла та Пу стец, Шу лин, Гор на Го ри ца...

Ко ја и ка ква исто ри ска та суд би на
ги раз де ли на ши те со на род ни ци од ма -
тич на та им Ма ке до ни ја? Со коб ни от Бу -
ку ре шки до го вор од 1913 го ди на, по
Бал кан ски те вој ни, Ма ла Прес па со по -
вр ши на од бли зу 2.000 ква драт ни ки -
ло ме три, за ед но со егеј ски от дел на Ма -
ке до ни ја, & бе ше по да ре на на Гр ци ја.

Но, по за вр шу ва ње то на Пр ва та
свет ска вој на, до 1924 го ди на овој ре -
ги он бе ше под во е на упра ва на фран -
цу ски те вла сти, кои им доз во ли ја на
автох то ни те Ма ке дон ци да се из јас нат
пре ку ре фе рен дум во ко ја др жа ва да

жи ве ат, по точ но под чи ја оку па ци ја, во
Гр ци ја или во Ал ба ни ја. Тре та ал тер на -
ти ва не им да доа.

- Ни во ед на та, ни во дру га та, ние
са ка ме да си гре ди ме кај на ши те во
Ре сен ско - ве леа чел ни ци те од по го ле -
ми те се ла.

За жал, тоа не им би ло доз во ле но
па се од лу чи ле да оста нат во рам ки те
на Ал ба ни ја и по крај опас но ста де ка
пак ќе им се вра тат бе го ви те.

- Та ка и се слу чи. Дој доа бе го ви те
и си ги ба раа имо ти те, осо бе но пла ни -
ни те. Оста нав ме си ро ма си за па ри и
без имот, ка ко што си бев ме, но ду хов -
но си се збо га тив ме, си про дол жив ме
да си збо ру ва ме по на ше, а тоа Гр ци -
те не ни го доз во лу ваа - ми ре че Бој чо
Тан чев ски од Гор на Го ри ца во ед но ин -
терв ју да де но пред 15-16 го ди ни.

НА СТА ВА НА МА КЕ ДОН СКИ ЈА ЗИК

Та ка збо ру ва ат и раз мис лу ва ат и
се гаш ни те ге не ра ции. Се га па ти шта та
им се по пра ве ни и асфал ти ра ни, ре чи -
си до се кое се ло. Со ме ѓу на род на по -
мош, а по ба ра ње на на шин ци те, на че -
ло со Ед монд Те мел ко и ра ко вод ни те
ли ца од пар ти ја та Ма ке дон ска али јан -
са за европ ска ин те гра ци ја, чиј ли дер
е ма ке дон ски от Аме ри ка нец Џорџ Ата -
на со ски, глав ни от ме ѓу на ро ден пат од
Сте ње пре ку Дол на Го ри ца, Пу стец и до
Кор ча ква ли тет но е из гра ден овоз мо -
жу вај ќи бр за ко му ни ка ци ја и вр ска на
ту каш ни те со Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

- Во ма ло прес пан ски те се ла има
две де вет то ле тки и гим на зи ја во Пу -
стец, ка де што на ста ва та се из ве ду ва
на мај чин ма ке дон ски ја зик, а на став -
ни ци те се си те Ма ке дон ци - ни ре че ко -
ле га та Ва сил до да вај ќи де ка го изу чу -
ва ат и ал бан ски от ка ко ја зик на до ми -
цил на та др жа ва Ал ба ни ја.

Ми ну вај ќи по крај и низ се ла та Г.
Го ри ца, Ту ми нец, Шу лин, Дол на Бе ли -
ца, Пу стец сре ќа вав ме мес но на се ле -
ние што пре не су ваа огрев но др во на
ко њи и ма га ри ња и чеп каа по не што
во ни ви те.

- Ку три те тие, мно гу се из на ма чу -
ва ат - ни ре че Пе ро За хар чев, пре тсе -
да те лот на ЗП Не го ти но. - Но со од не су -
ва ње то кон дру ги те, па тоа би ле ду ша
лу ѓе - мир ни и мил ни. Те гле да ат ка ко
ан гел-спа си тел, за чу де ни и на та же ни
ка ко да оче ку ва ат не што по ве ќе од нас.

- Пе ро, овие на ши ве во Ал ба ни ја
се по бо га ти од Ма ке дон ци те во Егеј.
Та му ма те ри јал но се за до вол ни, но ду -
хов но бед ни. Нив ни те де ца ве ќе го за -
бо ра ви ле мај чи ни от, од нос но ба би ни -
от ма ке дон ски ја зик, не ма ат свои „да -
ска ли“, има ат еден ар хи ман дрит, не -
ма ат све ште ни ци и ли тур ги ја на ма ке -
дон ски - му ве лам јас.

Се пак, на Ма ло прес пан ци те им
тре ба на ша по мош, по мош од др жа -
ва та, да си ги зо о гра фи са ат вер ски те
хра мо ви, да фа тат че кор со ци ви ли за -
ци ја та, иа ко не кои се дла бо ко нав ле -

зе ни во неа. Се ко ја на ша по се та за нив
прет ста ву ва ви зи та на не ра скин ли вост
на ма ке дон ско то тки во. Тие ши ро ко ги
отво ри ја сво и те ду ши кон нас, ср ца та
им за тре пе ри ја ко га н* ви доа. Гра до -
на чал ни кот ни ну де ше при ем за си те,
ние му се заб ла го да рив ме и сред ба та
ја ове ко ве чив ме пре ку фо то гра фии.

-Не са ка ме да ви од зе ма ме од ва -
ше то вре ме - му ве ли ме.

- Ако, за ме не тоа прет ста ву ва чест.
Па ка ко вие н*пре че ку ва те та му? Мои
со на род ни ци од оп шти на ва кај вас ва -
дат леб - до да де гос по ди нот гра до на -
чал ник.

Оп шти на та на ки те на со шес на е -
се ткра ко то сон це од Кут леш. Ми ли на
да гле даш. Штом не мо жеа на ши ве ов -
де да го за чу ва ат тој сим бол, тоа мо жеа
да го на пра ват овие упор ни и на стој -
чи ви па три о ти.

- Пог лед не те го езе ро во, ова ме сто
се ви ка Завр (из вор). От ту ка исте ку ва
„на ше то езе ро“ (Прес пан ско) и се вле -
ва во ва ше то (Охрид ско) - ни об јас ну -
ва во ди чот Ма лев ски.

По крај Завр, по се тив ме до ми нант -
ни ме ста, од ка де што ги наб љу ду вав -
ме два та остро ва: Го лем и Мал Град, кој
се на о ѓа во ал бан ски от дел на езе ро -
то. Пре кра сен ви дик на за мис ле на та
тро ме ѓа во прес пан ски те во ди - та му
ка де што ја по де ли ле Прес па на Го ле -
ма (ма ке дон ска), Ма ла (ал бан ска) и
Дол на (грч ка).

СА МО ЕД НА ИМА ВИ СТИ НА

Пред раз дел ба та, а по из во нред -
ни от ру чек во ре сто ра нот од Ма лев ци,
крап при го твен на тра ди ци о на лен ма -
ке дон ски на чин, со сос за ма ка ње, до -
маш на по га ча и све жа са ла та, а се то
тоа за ле а но со „зла тен даб“ и со „скоп -
ско“ и го сти те и до ма ќи ни те ја за пе а -
ја па три от ска та „Са мо ед на има ви сти -
на – има ед на Ма ке до ни ја“. Пес на та
ги раз и гра си те при сут ни во ре сто ра -
нот, но и тие што беа над вор. За до волс -
тво бе ше да се слу ша ат до ма ќи ни те ка -
ко до бро ги пе ат ме ло ди и те и од лич но
ги из го ва ра ат збо ро ви те на ма ке дон -
ски ја зик.

А на за ми ну ва ње нај љу бо пит ни ис -
пра ќа чи беа ма ли те де чи ња со за ру -
ме ни те обра зи ка ко прес пан ски ја бол -
чи ња, со сра меж ли ви и сла тки пог ле -
ди, со по диг на ти ра чи ња ма втај ќи во
знак на раз дел ба, но со на деж за по -
втор на сред ба.

И на кра јот, овој ре ги он со ви стин -
ски Ма ке дон ци зас лу жу ва вни ма ние -
та му ќе н* има мно гу по ве ќе и мно гу
по дол го откол ку на исто кот, а на ју гот
ве ќе ги сне му ва пре то пу вај ќи ги мла -
ди те Ма ке дон ци во не кој друг на род.
Ток му по ра ди на ши от оп ста нок и на -
ша та веч ност по сто ја но тре ба да се по -
тсе ту ва ме де ка Пу стец со Ма ло прес -
пан ци не е во пу сте ли ја. Тие се ту ка, до
нас, по крај нас и со нас. За ми нав ме
со на деж за по ско ро да се вра ти ме.

ВО ПО СЕ ТА НА МА КЕ ДОН СКО ТО НА СЕ ЛЕ НИЕ ВО МА ЛА ПРЕС ПА

Пу стец не е во пу сте ли ја
ПО ПРЕД ЛОГ НА СО ЈУ ЗОТ НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ ТЕ 

Ми лан Аџи ев ски

Го ле ма та са ла на 12-от кат на До мот
на син ди ка ти те одам на не би ла пре пол -
на со по бе ле ни ко си кај гос по да та и бо -
ја ди са ни фри зу ри кај да ми те, ка ко што
бе ше слу чај во втор ни кот, на 6 но ем -
ври, нап лад не.

Си те ме ста за се де ње за фа те ни, а
по крај про зор ци те сто јат уште мно гу ми -
на. На при год но уре де на би на се дат Цве -
тан ка Или е ва, Ка ли на Сли во ва-Ан до но -
ва и Ме то ди ја То шев ски, ка ко и пре тсе -
да те лот на Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, Дра ги Ар -
ги ров ски.

Им по зант ни от со бир е по по вод про -
мо ци ја та на нај но во то пуб ли ци стич ко
де ло на пре тсе да те лот на СЗПМ, „На ши
пен зи о нер ски вре ми ња“, на ко ја, по -
крај дру ги те го сти, бе ше при су тен и ми -
ни сте рот за труд и со ци јал на по ли ти ка
Спи ро Ри стов ски. 

Ка ко дол го го ди шен но ви нар, во мо -
ја та ка ри е ра сум при сус тву вал на мно -
гу про мо ции на кни ги и пуб ли ка ции, со

мно гу по го ле ми ам би ции од овој пос ле -
ден но ви нар ско-пуб ли ци стич ки труд на
Дра ги Ар ги ров ски, но не сум при сус тву -
вал на тол ку по зи тив на ат мо сфе ра, ка -
де што си те има ат иста мис ла, исти оче -
ку ва ња, исти на де жи... Си те при сут ни со
пра во оче ку ваа, а тоа и го до че каа, се -
бе си да се ви дат во „На ши те пен зи о нер -
ски вре ми ња“: да ли на про ду кти вен ра -
бо тен со ста нок, на за ед нич ко дру же ње
во при ро да или спорт ски нат пре вар, лу -
ѓе то од тре та та до ба, чле но ви те на СЗПМ,
се кој има ме сто во таа кни га.
Промоторот Методија Тошевски,
потпретседател на ИО на СЗПМ истакна
дека книгата „Наши пензионерски
времиња“ претставува студија за луѓето
од третото доба.

- Уште од пр ва та ре че ни ца, уште од
пр ви от текст, чи тај ќи ја оваа кни га, се
откри ва ви зи о нер ска та актив ност на
авто рот, кој со не го ви от ен ту зи ја зам е
во мож ност да ја по диг не ма са та од
250.000 пен зи о не ри. Се кој на пис во
кни га та е со цел да се по до бри ква ли те -
тот на жи во тот на лу ѓе то во тре та та до -

ба, со актив но ста ре е ње, со мно гу кул -
тур ни, спорт ски и ху ма ни оп штес тве ни
со др жи ни и актив но сти. Со оваа кни га
Ар ги ров ски се из диг ну ва до за вид ни ви -
со чи ни на автен ти чен автор, кој без ка -
кви би ло скру пу ли мо же да го но си епи -
те тот со вре мен автор со ши ро ки тво реч -
ки мож но сти, чии на пи си се чи та ат со
за до волс тво, пред с* од оние за кои се
на ме не ти - ре че во по че то кот на про мо -
ци ја та Ка ли на Сли во ва-Ан до но ва, со -
ра бот нич ка на авто рот Ар ги ров ски дол -

ги го ди ни во МРТ, но и се га, во под го то -
вка та на ме сеч но то из да ние на вес ни -
кот „Пен зи о нер плус“.

Гра до на чал ни кот на оп шти на та Ѓор -
че Пе тров, ге не ра лот во пен зи ја Со кол
Ми тров ски, во поз драв ни от го вор ја
истак на иск лу чи тел но бо га та та со ра бо -
тка со пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, во за жи ву ва ње то на пен зи о -
нер ски от жи вот и актив но сти те во таа
оп шти на, по ра ди што му вра чи при год -
на бла го дар ни ца.

Пре тсе да те лот на Со ју зот на син ди -
ка ти те на Ма ке до ни ја, Жи вко Ми тров -
ски, се оби де да ги поз дра ви си те при -
сут ни во са ла та, но не мо же ше да се от -
трг не од впе ча то кот де ка тој ма со вен со -
бир е про мо ци ја та на нив на та кни га „На -
ши пен зи о нер ски вре ми ња“, на пи ша -
на од нив ни от пре тсе да тел Дра ги Ар ги -
ров ски. Со од бра ни збо ро ви ја опи ша
до то гаш на та ус пеш на со ра бо тка ме ѓу
син ди кал на та и пен зи о нер ска та ор га -
ни за ци ја, изра зу вај ќи на деж де ка таа
во на ред ни от пер и од ќе би де уште по -
ус пеш на. Во знак на приз на ние, пре тсе -

да те лот на ССМ му вра чи при го ден по -
да рок на авто рот Дра ги Ар ги ров ски.

Ка ко што е ре дот во ва кви при го ди,
на кра јот од оваа про мо тив на све че ност
пред при сут ни те се обра ти авто рот на
нај но во то пуб ли ци стич ко де ло „На ши
пен зи о нер ски вре ми ња“, Дра ги Ар ги -
ров ски.

- Се та оваа ат мо сфе ра ме преп ла ви
со емо ции, а ва ши те спон та ни ап ла у зи,
по чи ту ва ни пен зи о нер ки и пен зи о не -
ри и дра ги при ја те ли, при до не соа ду ша -
та да ми се ис пол ни со ра дост, ста ну вај -
ќи све сен де ка сум ја по стиг нал цел та.
Не знам ко га пос ле ден пат сум бил тол -
ку воз бу ден и сре ќен - го поч на го во рот
на сво ја та бла го дар ност авто рот Дра ги
Ар ги ров ски. 

Но, ју нач ко то ср це не ус пеа да &одо -
лее на бу ра та емо ции, не го ви от глас за -
тре пе ри, мал ку под за ста на за да се со -
зе ме..., но то гаш уште по  бурниот ап ла -
уз од при сут ни те го охра бри, па тој про -
дол жи.

- Оваа кни га е мој скро мен при до -
нес во европ ска та го ди на на актив но

Са мо на ши те во овој дел
на Ал ба ни ја ги има ат ос -
нов ни те чо ве ко ви пра ва
да учат и да збо ру ва ат на

ма ке дон ски ја зик. Нас про -
ти нив, ма ке дон ски те за ед -

ни ци во дру ги те ре ги о ни
кај овој со сед, ка ко и во

дру ги те со сед ни др жа ви, ги
не ма ат овие пра ва, а што
е уште по страш но - мла ди -
те ге не ра ции го за бо ра ва -

ат ма ке дон ски от ја зик

МИР КО ДА НА И ЛОВ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА ИО НА ЗП-СВЕ ТИ НИ КО ЛЕ 

„НАШИ ПЕНЗИОНЕРСКИ ВРЕМИЊА“ Про мо ци ја за па ме те ње

Актив но ста ре ам, а тоа им го 
по са ку вам на си те пен зи о не ри

Но ви нар ско то искус тво
одам на не па ме ти про мо -
ци ја на кни га со тол ку по -
зи тив на ат мо сфе ра ка ко
на 6 но ем ври нап лад не
на 12-от кат во До мот на

син ди ка ти те

Здрав стве на та за шти та,
исто та ка, е еден од 

при о ри те ти те на актив но -
сти те на здру же ни е то. 

Из врш ни от од бор до не се 
од лу ка за на ми ру ва ње 
на пре воз ни те тро шо ци 

на пен зи о не ри те што 
има ат по тре ба од 

ко ри сте ње бањ ско 
ле ку ва ње во ба ња та 
Ке жо ви ца кај Штип, 

ка ко и од лу ка за 
на ми ру ва ње на пат ни те 
тро шо ци за прег лед кај 

спе ци ја лист за 
оч ни бо ле сти

Ли не ар но зго ле му ва ње 
на пен зи и те за 5 про цен ти

Се кој на пис во кни га та е со цел да се по до бри ква ли те тот на жи во тот на пензионерите

Пен зи о не ри те од Ве лес и од Не го ти но  ре а ли зи раа ху ма на и бла го род на ми си ја 
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С. Ди мо ски

Две гру пи од по 50 пен зи о не ри
од те тов ско то здру же ние беа на ед -
нод нев ни ре ла кси рач ки ек скур зии
во две на со ки: во По гра дец, со сед -
на Ал ба ни ја, и во Стру ми ца. Тро шо -
ци те за па ту ва ње то беа на то вар на
Здру же ни е то на пен зи о не ри те-Те то -
во. Овие ек скур зии беа дел од про -
гра ма та за ра бо та во те ков на та го -
ди на.

Гру па та за По гра дец ја пред во де -
ше Ша бан Ази зи, пре тсе да тел на из -
врш ни от од бор, до де ка за Стру ми ца,
Гој ко Ефто ски, пре тсе да тел на со бра -
ни е то. Те тов ски те пен зи о не ри на пат
за со сед на Ал ба ни ја нај на пред го по -
се ти ја комп ле ксот „Св. На ум“, ка де
што ви стин ски ужи ваа во при род ни -
те уба ви ни, за поз на вај ќи се со исто -

ри ско то ми на то на овој наш кра је -
зер ски цен тар. На ал бан ска стра на,
по пре ми нот на гра ни ца та, учес ни -
ци те на ек скур зи ја та по дол го вре ме
по ми наа во ло ка ли те тот Ту ше ми ште,
поз на то ка ко од мо ра ли ште на по ра -
неш ни от ал бан ски ди кта тор Ен вер
Хо џа. Ту ше ми ште и Све ти На ум уште
се поз на ти и ка ко „очи на Охрид ско
Езе ро“. Има ат ре чи си исто вет на по -
лож ба, со из во нред ни уба ви ни и при -
род ни ре тко сти. Здру же ни е то на пен -
зи о не ри те од Те то во одр жу ва бли ски
вр ски со со од вет но то од По гра дец.
Ток му тоа бе ше при чи на за сред ба
со На зиф Дал ја ни, пре тсе да тел на
мес но то здру же ние на пен зи о не ри и
пот пре тсе да тел на Асо ци ја ци ја та на
син ди ка ти те на Ал ба ни ја, во чиј со -
став се и пен зи о не ри те. Двај ца та пре -
тсе да те ли, Ази зи и Дал ја ни, на за ед -

нич ка сред ба раз ме ни ја искус тва од
ра бо та та на пен зи о нер ски те асо ци -
ја ции во два та гра да и се до го во ри -
ја за про дол жу ва ње на на та мош на -
та со ра бо тка. На пре тсе да те лот на
пен зи о не ри те на По гра дец и на гра -
до на чал ни кот им беа вра че ни мо но -
гра фии, што те тов ско то здру же ние на
пен зи о не ри ги из да де по по вод 65-
го диш ни от ју би леј. На вра ќа ње те тов -
ски те пен зи о не ри ми наа на дру ги от
гра ни чен пре мин - Ќа фа сан, со што
им бе ше овоз мо же но да им се оду -
ше ву ва ат на уба ви ни те на Охрид ско
Езе ро од си те стра ни.

Пен зи о не ри те што от па ту ваа за
Стру ми ца еден дел од вре ме то го по -
ми наа во Штип. По разг ле ду ва ње то
на по ве ќе де ло ви од гра дот на Пчи -
ња, пен зи о не ри те от па ту ваа во Стру -
ми ца. Нив на цел бе ше комп ле ксот

цр кви „Св. Ле он тиј“ во се ло то Во до -
ча, од да ле че но 4 ки ло ме три од гра -
дот. Ов де по ми наа дел од ви кен дот,
чув ству вај ќи ја ре тка та уба ви на по -
вр за на со исто ри ско то ми на то. Мно -
гу ми на од нив на Во до ча беа прв пат,
што по бу ди го лем ин те рес кај пен зи -
о не ри те. Ов де имаа мож ност да доз -
на ат по ве ќе де та ли од по че то кот на
по сто е ње то на комп ле ксот, стар по -
ве ќе ве ко ви. Пен зи о не ри те од Те то -
во беа ин фор ми ра ни де ка Во доч ки -
от ма на стир прв пат се спо ме ну вал
во по вел би те на ви зан ти ски от цар
Ва си лиј Вто ри во 1018 го ди на. По се -
бен впе ча ток оста ви соз на ни е то де -
ка ток му ов де поч на ла ми си ја та на
све ти те бра ќа Ки рил и Ме то диј. По -
доц на не го ви от уче ник св. Кли мент
Охрид ски дејс тву вал ка ко епи скоп
ве лич ки и дрем виц ки. Ток му ту ка
стра да ле и 14.000 вој ни ци по би тка -
та на Бе ла си ца. За комп ле ксот во доч -
ки цр кви очиг ле ден впе ча ток е де ка
во пра ша ње се три об је кти со раз -
лич на град ба, што по твр ду ва де ка се
гра де ни во три пер и о ди. Во комп ле -
ксот е из гра ден и го лем го стин ски ко -
нак, во кој лу ѓе то што има ат по тре ба
од лич на ду хов на пре о браз ба и ис -
це ле ние ту ка го на о ѓа ат. Овој комп -
лекс бил и епи скоп ско се ди ште и ка -
ко та кво прв пат се спо ме ну ва во
1376 го ди на.

Пен зи о не ри те од Те то во со го лем
ин те рес го разг ле даа и гра дот Стру -
ми ца, осо бе но цен трал но то по драч -
је, со спо ме ни ци те на Го це Дел чев и
на Бо рис Трај ков ски, тр гов ски от
комп лекс „Гло бал“ и дру ги те зна ме -
ни то сти на овој град. Цр ква та „Св.
Тро и ца“ во Ра до виш, чиј кти тор е Ри -
сто Гу ште ров, бе ше исто та ка ед на од
це ли те на пен зи о не ри те, кои ја по се -
ти ја на вра ќа ње кон Те то во.

Две гру пи од по 50 пен зи -
о не ри од те тов ско то здру -

же ние беа на
ед нод нев ни ре ла кси рач -
ки ек скур зии во две на -

со ки: во По гра дец,
со сед на Ал ба ни ја, и во

Стру ми ца

Пен зи о не рот Сто јан Со фро ни е ски жи вее со сво ја та гај да
А. Ри сто ска

Во Ки че во се кој го знае гај да џи -
ја та Сто јан Со фро ни е ски од ки чев -
ско то се ло Под вис. На гај да сви ри
уште од да леч на та 1972 го ди на, а
сви ре ње то на овој ин стру мент го
нас ле дил од сво јот та тко. Дол ги го -
ди ни ра бо тел во фа бри ка та за на -
вој ни про из во ди „Та не Ца ле ски“, од
ка де што и се пен зи о ни рал. Сло бод -
но то вре ме Сто јан се ко гаш го ис -
пол ну вал со сви ре ње на гај да. Тој е
акти вен член на кул тур но-умет нич -
ко то друш тво „Ни ко Пу со ски“, ка де
што сви ри, пее и игра.

Сто јан ка ко стра стен му зи чар е
ре до вен учес ник на фе сти ва лот на
гај да џии во при леп ско то се ло Дол -
не ни, ка де што во 1973 го ди на го
осво ил вто ро то ме сто, а нај го лем ус -
пех по стиг нал во 1978 го ди на, ко га
го осво ил пр во то ме сто и ста нал до -
бит ник на ста ту е тка та на ос но во по -
лож ни кот на ма ке дон ско то гај да џис -
тво Пе це Ата на со ски, по ко го е име -

ну ван овој тра ди ци о на лен фе сти вал
во Дол не ни.

Сто јан се ко гаш е во при друж ба
со хар мо ни ка што ја сви ри на став -
ни кот по му зи ка Да ме Ар со ски, со
ко го за ед но го при дру жу ва ат пе ја -
чот Во јо Сто ја но ски на по ве ќе фе -
сти вал ски на ста пи и ре вии, а нај -
дра га му е пес на та со Во јо Сто ја но -
ски „Сто ја не мо ре Сто ја не“, ко ја е
сни ме на од про ду цен тот Жи вко Фи -
ров во 1974 го ди на.

Сто јан Со фро ни о ски има сни ме -
но по ве ќе еми сии со ста ри ма ке -
дон ски пес ни, а има учес тво на про -
мо тив ни от ми тинг за приз на ва ње
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во Швај -
ца ри ја и во дру ги зем ји во Евро па.

Де нес гај да џи ја та Сто јан е член
на оп штин ско то здру же ние на пен -
зи о не ри те во Ки че во, а во ед но е
из бран за пре тсе да тел на ко ми си -
ја та за кул ту ра. Не го ва та актив ност
дој де до израз при под го то вки те на
хо рот на пен зи о не ри те и фолк лор -
на та гру па же ни-пен зи о нер ки, кои

учес тву ваа на ре ги о нал ни те пен -
зи о нер ски игри и пес ни во Би то ла,
ка де што од стра на на струч но то
жи ри бе ше од бра но оро то „Ко пач -
ка че твор ка“, со кое же ни те-пен зи -
о нер ки од Ки че во во при друж ба на
гај да та на Сто јан Со фро ни о ски, хар -
мо ни ка та на Да ме Ар со ски, ман -
до ли на та на Дим че Ми тре ски и та -
ра бу ка та на Ки ре Га ва зов на ста пи -
ја на Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес -
ни и игри што се одр жа на 25 сеп -
тем ври 2012 го ди на во Уни вер зал -
на та са ла во Скоп је, чиј по кро ви -
тел бе ше Ми ни стерс тво то за кул ту -
ра на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, пред -
во де но од ми ни стер ка та Ели за бе -
та Кан чев ска-Ми ле ска, за ед но со
Со ју зот на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја и пре тсе да те лот Дра ги Ар ги -
ров ски.

Со еден збор, пен зи о не рот Сто -
јан Со фро ни о ски жи вее со сво ја та
гај да и се ко гаш на о ѓа вре ме за да
го прет ста ви ма ке дон ски от фолк лор
со пес на и игра.

Ре ла кси рач ки ек скур зии 
на те тов ски те пен зи о не ри

КИ ЧЕ ВО

По ра ка
Не кој упор но ми го про кол ну ва де нот
Со па кос на жел ба да ста не ноќ,
Свет ли на та да се пре сто ри во мрак
И коп не жот за по у бав ден
Да оста не са мо мо ја не ос тва ре на меч та.

Не кој без ми лос но коп нее
Сла на да ја по па ри мо ја та гра ди на
Со раз но бој ни цве то ви
И ен де мич ни фи дан ки.

Не кој не чо веч но са ка
Да ја сек не пес на та на мо и те пти ци
И да го пре ки не нив ни от игрив лет
Во ѕвез де ни те ви со чи ни.

Не кој без душ но са ка
Да пре су шат со ко ви те
Што му да ва ат жи вот и смис ла
На мо јот ко рен.

Но мо и те пол но вод ни ре ки
Ште дро ги по јат по ли ња та и ли ва ди те.
Мо и те сон че ви одаи
Се ши рум отво ре ни
За си те сон це љу би ви.

А се пак,
Не кој са ка бе ло то да би де цр но,
Сѐ уште са ка
Свет ли на та да ста не мрак.

За луд но.
Јас виш не ам.
Јас сум Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Пе ро Ми лен ко ски

Сто јан Со фро ни е ски е ре до вен учес ник на фе сти ва лот на гај да џии во Дол не ни
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