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Ми ле вка Здра вков ска 

Кон кра јот на март и во по че то кот
на април се одр жаа до го вор ни те со -
ста но ци по ре ги о ни за ра ди утвр ду ва -
ње единс тве на стра те ги ја за одр жу ва -
ње на 11-те Фолк лор ни ре вии на пес -
ни, му зи ка и игри на пен зи о не ри те од
Ма ке до ни ја. Го ди наш но то из да ние на
оваа нај ма сов на и најв пе чат ли ва пен -
зи о нер ска ма ни фе ста ци ја ќе би де во
ор га ни за ци ја на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја,
по точ но ор га ни за ци о ни от од бор и ко -
ми си ја та за кул тур но-за ба вен жи вот,
а под по кро ви телс тво на Ми ни стерс -
тво то за кул ту ра на Ма ке до ни ја и гра -
до на чал ни кот на Скоп је.

На не о дам неш ни те со ста но ци, на
кои при сус тву ваа прет став ни ци од си -
те здру же ни ја од со од вет ни те ре ги о -
ни, се разг ле да пра вил ни кот за ор га -
ни зи ра ње на ре ви и те за да се пред -
ви дат си те окол но сти што се бит ни за
ус пеш но ор га ни зи ра ње на овие сред -
би на пен зи о не ри те на ова по ле на кул -
ту ра та. 

По себ но бе ше ука жа но на по чи ту -

ва ње то на вре ме то на на ста пи те на
фолк лор ни те друш тва, пе јач ки те гру -
пи, ин стру мен та ли сти те и со ли сти те,
за ра ди вкло пу ва ње во пред ви де на та
са ат ни на и ми ну та жа. Исто та ка, се
рас пра ва ше и за при друж ни те ма ни -
фе ста ции, што, исто та ка, го пре диз ви -
ку ва ат вни ма ни е то на по се ти те ли те,
ка ко што се из лож би те од раз ни жа -
нро ви, ме ѓу ге не ра ци ска та со ра бо тка
и со ли дар ност, фолк лор ни те де фи леа
и дру ги при друж ни про гра ми што ќе ги
ос мис лат ор га ни за то ри те. Тие ќе се
одр жат пред или по одр жа на та фолк -
лор на ре ви ја. 

За ра ди со од вет но пре зен ти ра ње,

но и за за чу ву ва ње на на ше то бо га то
фолк лор но тво реш тво и нас ледс тво,
на овие до го вор ни сред би бе ше ак ла -
ма тив но утвр де но де ка ре ги о ни те тре -
ба да ги из бе рат оние фолк лор ни еки -
пи и со др жи ни што нај ква ли тет но и нај -
а втен тич но ќе го пре зен ти ра ат на ши -
от фолк лор. 

Го ди на ва, до ма ќи ни на ре ви и те се
здру же ни ја та од Ве лес, Ра до виш, Дел -
че во, Ки се ла Во да-Скоп је, Го сти вар и
Охрид. Пр ва та ре ви ја се одр жа на 9
мај, а неј зин до ма ќин бе ше Здру же -
ни е то на пен зи о не ри те од Го сти вар.
На 11 мај до ма ќи ни беа охри ѓа ни, на
12 мај до ма ќин бе ше ЗП Дел че во, на
16 мај пен зи о не ри те ќе игра ат и пе ат
во Ра до виш, на 17 мај во До мот на
АРМ во Скоп је, а до ма ќин ќе би де ЗП
Ки се ла Во да. Гра дот на ге ми џи и те, Ве -
лес, ќе би де до ма ќин на 18 мај.

Ка ко што бе ше до го во ре но на сед -
ни ца та на со бра ни е то на СЗПМ, нај -
ус пеш ни те на ста пи на ре ги о нал ни те
ре вии ќе има ат мож ност да учес тву -
ва ат на Ре пуб лич ка та ре ви ја, ко ја ќе
се одр жи во Уни вер зал на та са ла во
Скоп је, на 4 ју ни.

Ре ги о ни те тре ба да ги 
из бе рат оние фолк лор ни 
еки пи и со др жи ни што 

нај ква ли тет но и нај а втен тич но
ќе го пре зен ти ра ат на ши от

фолк лор

ФОЛКЛОРНИТЕ РЕВИИ ПОЧНАА НА 9 МАЈ

М. Аџи ев ски

За ра ди из бег ну ва ње не са ка ни
не га тив ни фи нан си ски те ко ви, Со -
ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те на Ма ке до ни ја, на 17-та сед ни -
ца на из врш ни от од бор, во полн со -
став, ед ног лас но до не се од лу ка за
при ста пу ва ње кон утвр ду ва ње пред -
лог-ко ле кти вен до го вор за уре ду ва -
ње на де лов на та и фи нан си ска та по -
ли ти ка на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те во Р. Ма ке до ни ја и на Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја.  

- За до не су ва ње ва ков до ку мент
не ма ме за кон ска об вр ска, ту ку
СЗПМ има жел ба оваа ма те ри ја
прав но да ја ре гу ли ра, би деј ќи оваа
сфе ра на на ше то дејс тву ва ње, по -
ра ди до се гаш на та не ре гу ли ра на со -
стој ба, пре диз ви ка ша ре ни ло ме ѓу
здру же ни ја та, со не мож ност па рич -
ни те те ко ви во здру же ни ја та да би -
дат транс па рент ни и уед на че ни во
рам ки те на це ли от со јуз. Овој пред -
лог-до ку мент тре ба да ги де фи ни ра
ин стру мен ти те за уре ду ва ње на ме -
ѓу себ ни те фи нан си ски од но си ме ѓу
здру же ни ја та, со при фат ли ви и ра -
ци о нал ни ре ше ни ја, со што ќе се из -
бег не до се гаш на та со стој ба на из -
вес на сти хиј ност - ре че, ме ѓу дру го -
то, во во вед но то из ла га ње пот пре -
тсе да те лот на ИО на СЗПМ, Ме то ди -
ја То шев ски.

Во ди ску си ја та бе ше да де на на -
чел на под др шка на овој пред лог-до -
ку мент, а се пла ни ра за ова да рас -
пра ва и Прав но-еко ном ски от со вет
на СЗПМ, ка ко и на не кол ку ре ги о -

нал ни ра бо тил ни ци. По ова, спо ред
усво е ни от зак лу чок,овој до ку мент
ќе би де ста вен на јав на ди ску си ја
ме ѓу чле но ви те на СЗПМ, во тра е -
ње не по ве ќе од 30 де на, со точ но
утвр ден ка лен дар на актив но сти. 

Се до не се од лу ка за го диш на та
об ја ва за учес тво на СЗПМ во фи -
нан си ска та кон струк ци ја на рас хо -
ди те за фи нан си ра ње на ор га ни зи -
ра на деј ност во здру же ни ја та во
2013 го ди на. При ова бе ше наг ла -
се но де ка фи нан си ски ќе би дат под -
др жа ни про е кти од драм ска та, ли -
та ра тур на та и из да вач ка та деј ност. 

На оваа сед ни ца бе ше усво ен и
ме ѓу себ ни от до го вор со вес ни кот
„Но ва Ма ке до ни ја“ за про дол жу ва -
ње на со ра бо тка та со СЗПМ, за ре -
а ли за ци ја на за ед нич ки от про ект
„Пен зи о нер ски ви ди ци“.

На оваа сед ни ца беа усво е ни и
не кол ку ка дров ски про ме ни во ко -
ми си и те на из врш ни от од бор на
СЗПМ.

СЕД НИ ЦА НА ИЗ ВРШ НИ ОТ ОД БОР НА СЗПМ 

Донесување на Колективен
договор ќе придонесе

финансиското работење на
здруженијата членки на

Сојузот да биде воедначено,
без да влијае на нивните

специфичности 

Автен тич но пре зен ти ра ње
на фолк лор но то бо гат ство 

Прав но ре гу ли ра ње на 
фи нан си ски те те ко ви 



Ц. Спа си ко ва

Де но ви ве во Штип бе ше по стиг на -
та спо год ба по ме ѓу ра ко водс тво то на
ЗП Штип и Кар бин ци и ло кал на та са -
мо у пра ва за поч ну ва ње со из град ба
на нов пен зи о нер ски дом, со по вр ши -
на од 5.500 ква драт ни ме три во на -
сел ба та Дуз лак во Штип. Спо год ба та
ја пот пи шаа пре тсе да те лот на здру же -
ни е то на пен зи о не ри те Ми ха ил Ва си -
лев и гра до на чал ни кот на Штип, Ил чо
За ха ри ев.

Овој про ект е поч нат за тоа што по -
стој ни от пен зи о нер ски дом има са мо
12 гар со ни е ри, со стој ба што ни од да -
ле ку не ги за до во лу ва по тре би те на
пен зи о не ри те, за тоа што по сто ја но се
зго ле му ва бро јот на оние што ба ра ат
по крив над гла ва та.

При пот пи шу ва ње то на оваа спо -
год ба, пр ви от чо век на пен зи о не ри те
на Штип и Кар бин ци, Ми ха ил Ва си лев,
ре че де ка до мот ќе би де во сопс тве -
ност на здру же ни е то на пен зи о не ри -
те. Во спо год ба та е одре де но де ка зем -
ји ште то ќе би де отку пе но по це на од
са мо ед но евро за ква дра тен ме тар,
а из град ба та ќе поч не со средс тва од
фон дот на пен зи о нер ски за ште ди, кои
не се до вол ни, па за тоа е по треб на до -

пол ни тел на по мош од дру ги те за ин те -
ре си ра ни здру же ни ја од источ ни от дел
на Ма ке до ни ја, ка ко и од Ми ни стерс -
тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка.

- Нај го ле ма под др шка во ре а ли -
за ци ја на овој про ект до би ва ме од
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја, осо бе но од

пре тсе да те лот на со ју зот Дра ги Ар ги -
ров ски. Поз на то е де ка ќе се гра дат
и дру ги ва кви до мо ви во пре о ста на -
ти те гра до ви. Тоа е за поз дра ву ва ње,
за тоа што но во то вре ме пре диз ви ка
про ме ни во кои мла ди те не ма ат до -
вол но вре ме да се гри жат за сво и те
ста ри ро ди те ли - истак на пре тсе да те -

лот на ЗП Штип и Кар бин ци, Ми ха ил
Ва си лев.

Гра до на чал ни кот на Штип, м-р при -
ма ри ус Ил чо За ха ри ев, изра зи за до -
волс тво од поч ну ва ње то на ре а ли за -
ци ја та на овој про ект, наг ла су вај ќи де -
ка оп шти на та Штип му да ва це лос на
под др шка на ра ко водс тво то на ЗП Кар -
бин ци и Штип, кое во ди гри жа за ид -
ни на та на пен зи о не ри те за тоа што тие
има ат пра во на до стој на ста рост, со
по крив над гла ва та и со од вет на здрав -
стве на не га.

Идеј ни от про ект за овој об јект е
изра бо тен од ЈП „Сти пи он“ од Штип,
со кој е пред ви де на ко рис на стан бе -
на по вр ши на од 1.754 ква драт ни ме -
три, со што ќе се овоз мо жи сме сту ва -
ње на 80 ли ца. Об је ктот ќе би де из гра -
ден на две ни воа, пр во то ни во ќе би -
де со стан дард но опре му ва ње, за тоа
што е поз на то де ка по ве ќе то пен зи о -
не ри се со по ни ски пен зии, а вто ро то
ни во ќе би де мал ку по о пре ме но, за
ли ца со по ви со ки при ма ња.

Во тек е изра бо тка та на ос нов ни -
от из вед бен про ект, со кој ќе се утвр -
дат си те де та ли, по што ќе поч не из -
град ба та на до мот. Се на де ва ме де ка
ка мен-те мел ни кот ќе го по ста ви ме во
по че то кот на ју ни го ди на ва.
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ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „ДАРАГАЈА“ЗП ШТИП-КАРБИНЦИ

С. Ди мов ски 

Бе ше го ле ма при ви ле ги ја да се би -
де на пет та та по ред и ве ќе тра ди ци о -
нал на та сред ба на пен зи о не ри те од Те -
то во, ко ја се одр жа во ре сто ра нот „Аре -
на“. Во са бо та та, 20 април, ов де се со -
браа око лу 700 пен зи о не ри од ре чи си
си те кра и шта на Ма ке до ни ја. Тие се за -
ба ву ваа, играа и пе е ја, раз ме ну ваа
искус тва и по да ро ци, раз у ба ву вај ќи ги
пен зи о нер ски те де но ви. 

Мно гу ми на од го сти те по се та та ја
иско ри сти ја за про ше тка до ту ри стич -
ки те, кул тур ни те и исто ри ски те зна ме -
ни то сти во и око лу Те то во: По по ва Шап -
ка, комп ле кси те „Ара ба ти-ба ба те ќе“ и
Ле шок, Ша ре на та џа ми ја и дру ги. Се то
тоа зна че ше ед но но во до жи ву ва ње,
пре диз вик и ден за пом не ње. 

Во Те то во се со браа прет став ни -
ци на пен зи о нер ски те здру же ни ја од
скоп ски те оп шти ни Га зи Ба ба, Ѓор че
Пе тров, Кар пош и Та фта ли џе, ка ко и
од Би то ла, Ве лес, Го сти вар, Де бар,

Ки че во, Кра то во, Кру ше во, Не го ти -
но, Охрид, При леп, Ра до виш, Ре сен,
Све ти Ни ко ле, Стру га и Штип, и од гра -
дот-до ма ќин Те то во.

Во по че то кот до бре дој де на при -
сут ни те им по са ка Со фи ја Си мо ска,
пре тсе да тел ка на акти вот на же ни при
ЗП Те то во. По тоа пен зи о нер ки те и
пен зи о не ри те ги поз дра ви но во из -
бра на та гра до на чал нич ка на Те то во,
Те у та Ари фи. 

- За до волс тво е да се би де во ва ша -
та сре ди на, да се при сус тву ва на сред -

ба на оние што вло жи ле ма кси мал ни
на по ри во сво јот ра бо тен век, по кој
оста на ле во ви стин ска кон ди ци ја. Ќе
се оби де ме да ги ко ри сти ме ва ши те
соз на ни ја и жи вот ни искус тва. На здру -
же ни е то на Те то во ќе му да де ме се срд -
на по мош - ре че Ари фи. Пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, по поз дра -
вот и че сти тки те за из бо рот на те тов -
ска та гра до на чал нич ка на таа од го вор -
на функ ци ја изра зи на деж де ка здру же -
ни ја та ќе про дол жат со ор га ни зи ра ње
ва кви сред би, но и со мно гу дру ги со -
др жи ни од спорт ски и кул тур но-за ба -
вен жи вот. Ар ги ров ски ги из ве сти при -
сут ни те де ка на го ди наш на та ме ѓу на -
род на сред ба на пен зи о не ри те во Љуб -
ља на на ша та зем ја ќе ја прет ста ву ва
ЗП Те то во. При сут ни те ги поз дра ви ја и
Гој ко Ефто ски, пре тсе да тел на со бра ни -
е то, и Ша бан Ази зи, пре тсе да тел на из -
врш ни от од бор на ЗП Те то во, кои им се
обра ти ја на ма ке дон ски и ал бан ски ја -
зик, по што сред ба та и офи ци јал но бе -
ше прог ла се на за отво ре на.

Но ви от об јект ќе има 
ко рис на стан бе на 

по вр ши на од 
1.754 ква драт ни ме три,
со што ќе се овоз мо жи
сме сту ва ње на 80 ли ца

На ско ро нов пен зи о нер ски дом 

ПЕ ДЕ СЕ ТГО ДИ ШЕН ЈУ БИ ЛЕЈ НА ЗЛАТ НА ТА ШТИП СКА ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА

С. Сте фа нов ски

Од бе ле жу ва ње то на се кој ју би -
леј е зна ча ен на стан, праз ник и гор -
дост за не го ви те ди рект ни учес ни -
ци, осо бе но ко га ста ну ва збор за 50-
го диш ни на та од ма ту ри ра ње то, злат -
ни от ју би леј на ге не ра ци ја та за вр -
ше ни уче ни ци на Учи тел ска та шко -
ла во Штип од ге не ра ци ја та
1962/1963 го ди на.

Мно гу број ни неј зи ни ге не ра ции
таа учи тел ска шко ла ја на ре ку ва ат
Штип ска учи тел ска Сор бо на, обра -
зов на уста но ва што има оста ве но
зна ча ен пе чат и дла бо ки тра ги во
раз во јот на вос пит но-обра зов ни от
про цес во Ма ке до ни ја во еден по -
долг пер и од.

Ге не ра ци ја та што го ди на ва го од -

бе ле жу ва сво јот зла тен ју би леј, 50-
го ди ни од ма ту ри ра ње то, би ла прет -
пос лед на ге не ра ци ја на уче ни ци во
по сто е ње то на таа обра зов на ин сти -
ту ци ја. Таа ге не ра ци ја ма ту ран ти
има ла точ но 164 уче ни ци, во пет
кла са - три жен ски па ра лел ки, две
ма шки и ед на ме ша на па ра лел ка. 

Мно гу ми на и де нес твр дат де ка
ге не ра ци ја та 1962/1963 од Штип -
ска та учи тел ска Сор бо на е нај ус пеш -
на та ге не ра ци ја на таа обра зов на
ин сти ту ци ја, што се до ка жу ва и со
не кол ку ими ња што се од зна че ње
за Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Та ка, проф. д-р Га ле Га лев, дол го -
го ди шен про фе сор на Прав ни от фа -
кул тет во Скоп је, не гов де кан, про -
ре ктор на уни вер зи те тот „Св. Ки рил
и Ме то диј“ и ми ни стер за обра зо ва -

ние во Вла да та на РМ, ги до стиг нал
си те уни вер зи тет ски ти ту ли и про фе -
си о нал ни зва ња.

Але ксан дра Тра ја но ва-Але ксо ва
е пр ва та же на-пре тсе да тел на оп шти -
на во Ма ке до ни ја во пер и о дот 1984-
1986 го ди на. 

Оваа ге не ра ци ја се гор дее и со
Ки ро До нев, еден од нај и стак на ти те
пи са те ли за де ца во Ма ке до ни ја, ка -
ко и со Ди ми тар Ха џи-Ва си лев, дип -
ло мат од ка ри е ра, м-р Цве тко То до -
ров ски, вр вен ми кро би о лог во Ма -
ке до ни ја, м-р Јо сиф Џо лев во про из -
водс тве но-ин ду стри ска та деј ност, Ни -
ко ла Стој ме нов ос тва рил за вид на ка -
ри е ра во ца ри на та на Ма ке до ни ја,
Ли ван та На не ва, по крај учи тел ска та
деј ност, е и ус пеш на му зич ка ин тер -
пре та тор ка, а То ме Ата на сов бил вр -
вен бо рач, а по тоа це нет тре нер во
штип ски Бал ка нец.

Оваа ге не ра ци ја на Штип ска та
учи тел ска шко ла, впро чем ка ко и дру -
ги те ге не ра ции, сво и те обра зов ни
зна е ња, но и жи вот ни ве шти ни, не
мо же ла да ги по стиг не без по мош и
под др шка од сво и те то гаш ни про фе -
со ри, пе да го зи, пси хо ло зи..., на кои
овие се гаш ни пен зи о не ри со гор дост
и пи е тет се се ќа ва ат: Сте во Кр стев,
Во ис лав Гли го ри е виќ, Стој че Са вев,
Пав ле Сто ил ков ски, Не ве на Ми ле ва,
До бри ла Јо ве ва, Бла га Ма не ва, Ми -
ха ил Ло за нов, Иван Ма нев ски, Ме -
то ди Јор да нов-Ми це..., ка ко и ди ре -
кто рот Ван чо Ду бров ски.

По крај сре ќа та да се има та ков
на ста вен ка дар, ус пеш но ста на оваа
ге не ра ци ја се дол жи и на неј зи на та
ге не ра ци ска спло те ност, ме ѓу себ на
по чит и дру же ње, од што про из ле гоа
и не кол ку ге не ра ци ски бра ка, а се то
тоа трае и до де неш ни дни.

Овој зла тен ју би леј на ге не ра ци -
ја та 1962/1963 од Учи тел ска та шко -
ла во Штип ќе го од бе ле жи на 25-ти,
са бо та, во хо те лот „Из грев“, со по че -
ток во 11 ча сот - за ед нич ко фо то гра -
фи ра ње во дво рот на Учи тел ска та
шко ла, а точ но нап лад не е пред ви де -
но све че но отво ра ње на сред ба та на
злат на та ге не ра ци ја на Штип ска та
учи тел ска Сор бо на.

Мно гу ми на и де нес твр дат
де ка оваа ге не ра ци ја од

Штип ска та учи тел ска Сор бо -
на е нај ус пеш на та ге не ра ци -

ја на таа обра зов на
ин сти ту ци ја, што се до ка жу -
ва и со не кол ку ими ња што
се од зна че ње за Ре пуб ли ка

Ма ке до ни ја

Ма сов но и ве ли чес тве но

Пен зи о не ри гор ди на сво ја та ге не ра ци ја

К. С. Ан до но ва

На 9 мај над 400 пен зи о не ри
од ре чи си си те гра до ви на Ма ке до -
ни ја, а најм но гу од источ ни от ре ги -
он, се со браа во Ви ни ца, грат че
поз на то по те ра кот ни те ико ни што
го „про ше таа“ све тот и по Ви нич -
ко то ка ле, поз нат ар хе о ло шки ло -
ка ли тет. Мно гу ми на од дој де ни те
го по се ти ја Му зе јот на гра дот и ги
ви доа одб ли зу овие екс по на ти за
кои слуш на ле, но до се га не ма ле
мож ност да ги ви дат. Ина ку, по вод
за оваа тра ди ци о нал на сред ба е
од бе ле жу ва ње то на вер ски от праз -
ник То ми на не де ла. 

Сред ба та ја отво ри и при сут ни -
те ги поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП
Ви ни ца, Мла ден Пе тров. Тој им по -
са ка на си те при сут ни до бре дој де
и уба во дру же ње. Го сти те и до ма -
ќи ни те од име на Со ју зот ги поз дра -

ви Стан ка Трај ко ва, се кре тар на ИО
на СЗПМ, по са ку вај ќи им на пен -
зи о не ри те до бра за ба ва и дру га ру -
ва ње. 

Отка ко за вр ши ја поз дра ву ва ња -
та и пре гр ну ва ња та, поч на ве сел -
ба та. Се играа ора од си те кра е ви.
Се пе е ја пес ни што бу деа спо ме ни.
Се тан цу ва ше на евер гри ни од мла -
до ста. Со лес но ти ја и со ср це играа
и пе е ја лу ѓе што ги тро шеа сед ма -
та и ос ма та де це ни ја. Да не ти се
ве ру ва! Гле тка та бе ше пре у ба ва. За
вос хит. Да се чу диш. Тоа не кол ку па -
ти го ре че низ пес на пе ја чот, кој не -
у мор но ги ис пол ну ва ше на рач ки те
и жел би те на овие ве се ли и раз и -
гра ни пен зи о не ри.

- Аман, да од мо ри ме мал ку! Да
ми ка жу вал не кој не ма ло да по ве -
ру вам де ка тол ку енер ги ја има ат
при пад ни ци те од тре та та до ба -
иско мен ти раа му зи ча ри те.

На сред ба та беа до не се ни и вап -
са ни ве лиг ден ски јај ца. Ре чи си на
си те ма си има ше раз но бој ни јај ца,
кои вред ни те пен зи о не ри ги до не -
ле да ја по ка жат сво ја та кре а тив -
ност, но и да осво јат, ако мо же, и
ед на од три те на гра ди. 

Пр ва на гра да освои ЗП Охрид,
вто ра ЗП Ма ке дон ска Ка ме ни ца, а
тре та та на гра да ја по де ли ја ЗП
Штип и ЗП Но во Се ло-Стру мич ко.

ТОМИНА НЕДЕЛА ВО ВИНИЦА 

Уба ва та стра на на жи во тот
Та ска Га вров ска

Не о дам на, по точ но на 23 април
2013 го ди на, во са ла та на ма ке дон -
ска та ки но те ка бе ше про мо ви ра на
кни га та по е зи ја со нас лов „Да ра га -
ја“ од Ли ди ја Луч ко-Је ре миќ. Овој на -
стан до би на зна че ње би деј ќи бе ше
одр жан и на Де нот на кни га та, ма ни -
фе ста ци ја чие име, са мо по се бе, го -
во ри за ме сто то на уба ви от збор, за
умет но ста на тка е ње то на емо тив -
но то, мис лов но то, ду хов но то тки во,
кое е ср це ви на на уба ва та стра на на
чо ве ко ви от жи вот.

Ме ѓу мно гу те при сут ни бе ше и си -
нот на Ли ди ја Је ре миќ, поз на ти от
актер Дра ган Спа сов ски-Дац, кој ја
отво ри ма ни фе ста ци ја та пе еј ќи ја на
ру ски пре крас на та шан со на „На та -
ли“ на Жил бер Бе ко, оми ле на пес на
на мај ка му, а по тоа ја про чи та ре -
цен зи ја та за кни га та од пи са те лот и
уни вер зи тет ски про фе сор по ли те ра -
ту ра Вен ко Ан до нов ски. За кни га та
збо ру ваа и Дра ги Ар ги ров ски, пре -
тсе да тел на Со ју зот на здру же ни ја та
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, но -
ви нар, пуб ли цист и оп штес твен ра -
бот ник, ка ко и уред ни кот на кни га та
Мен до Ди мов ски. Обај ца та со од бра -
ни збо ро ви и со го ле ма емо тив ност
го иска жаа сво е то до жи ву ва ње на
по е зи ја та на Ли ди ја. На про мо ци ја -

та чест и за до волс тво за свое ви ду -
ва ње на по е зи ја та на Ли ди ја Луч ко-
Је ре миќ имав и јас. Кни га та, да би -
дам искре на, ја про чи тав во еден
здив. Бев во о ду ше ве на од све тог ле -
дот на по е те са та, кој е ши рок и бо гат.
Таа низ сти хо ви те ште дро го отво ра
сво е то ср це, кое е ка ко ков чег-риз -
ни ца, и им го по да ва на сво и те чи та -
те ли за ед но да го жи ве ат жи во тот, да
ја сла ват љу бо вта...

По тоа, Ли ди ја Је ре миќ им се заб -
ла го да ри на си те, осо бе но на гра до -
на чал ни кот на оп шти на та Кар пош,
Стев чо Ја ки мов ски, и на пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
за под др шка та во из да ва ње то на
кни га та, и на си те што учес тву ва ле и
L по ма га ле неј зи но то по ет ско пр вен -
че да ви ди ви де ли на.

На про мо ци ја та со за до волс тво

бе ше прос ле ден и на ста пот на хо рот
на Здру же ни е то на пен зи о не ри те од
оп шти на та Кар пош. Тие ис пол ни ја
не кол ку пре крас ни на род ни пес ни,
кои, ка ко и по е зи ја та на Ли ди ја, ги
опе ва ат љу бо вта и уба ви на та на жи -
во тот.

Бе ше при јат но да се ви ди кол ку
лу ѓе дој доа на оваа про мо ци ја за да
се срет нат со по е те са та Је ре миќ, да
ги чу јат неј зи ни те сти хо ви, да ја слу -
ша ат ка ко таа со мно гу емо ции и вро -
де на сцен ска умеш ност ја ре ци ти ра,
ја пее и ја прет ста ву ва сво ја та по е -
зи ја. 

Сти хо ви те за љу бо вта - се оп шта -
та, се оп фат на та, се при сут на та и веч -
на чо ве ко ва во дил ка и смис ла на не -
го во то по сто е ње, ги по не се си те при -
сут ни. Емо тив на та искра што во по -
че то кот блес на ги раз га ли си те што
дој доа на оваа ма ни фе ста ци ја и му
да де ат мо сфе ра на уба ви от сон чев
ден. На кра јот си те се со браа на ко -
кте лот со леб и ви но да по раз го ва ра -
ат, да L че сти та ат на по е те са та Ли ди -
ја, се кој со мис ла и чув ство то во се -
бе де ка и во тре та та до ба мо же да си
ги бла жат ду ша та и мис ли те, спо де лу -
вај ќи ги со дру ги те веч ни те жи вот ни
вред но сти. Де ка и во тре та та до ба чо -
ве кот има што да по да ри. Овој пат Ли -
ди ја на си те при сут ни ни по да ри ед -
на неј зи на „Мо ли тва за љу бо вта“.

ПЕТ ТА СРЕД БА НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ ТЕ ВО ТЕ ТО ВО

По е те са та Ли ди ја Луч ко-Је -
ре миќ ште дро го отво ра

сво е то ср це и им го по да -
ва на сво и те чи та те ли за

за ед но да го жи ве ат жи во -
тот и да ја сла ват љу бо вта

Мно гу ми на од го сти те по -
се та та ја иско ри сти ја за

про ше тка до ту ри стич ки те,
кул тур ни те и исто ри ски те
зна ме ни то сти во и око лу

Те то во

Се пе е ја пес ни што 
бу деа спо ме ни, 

се тан цу ва ше на 
евер гри ни од мла до ста, 
со лес но ти ја и со ср це

играа и пе е ја лу ѓе
што ги тро шат сед ма та 

и ос ма та де це ни ја 

И во тре та та до ба пол ни со енер ги ја 



Ц. Спа си ко ва

Де но ви ве во Штип бе ше по стиг на -
та спо год ба по ме ѓу ра ко водс тво то на
ЗП Штип и Кар бин ци и ло кал на та са -
мо у пра ва за поч ну ва ње со из град ба
на нов пен зи о нер ски дом, со по вр ши -
на од 5.500 ква драт ни ме три во на -
сел ба та Дуз лак во Штип. Спо год ба та
ја пот пи шаа пре тсе да те лот на здру же -
ни е то на пен зи о не ри те Ми ха ил Ва си -
лев и гра до на чал ни кот на Штип, Ил чо
За ха ри ев.

Овој про ект е поч нат за тоа што по -
стој ни от пен зи о нер ски дом има са мо
12 гар со ни е ри, со стој ба што ни од да -
ле ку не ги за до во лу ва по тре би те на
пен зи о не ри те, за тоа што по сто ја но се
зго ле му ва бро јот на оние што ба ра ат
по крив над гла ва та.

При пот пи шу ва ње то на оваа спо -
год ба, пр ви от чо век на пен зи о не ри те
на Штип и Кар бин ци, Ми ха ил Ва си лев,
ре че де ка до мот ќе би де во сопс тве -
ност на здру же ни е то на пен зи о не ри -
те. Во спо год ба та е одре де но де ка зем -
ји ште то ќе би де отку пе но по це на од
са мо ед но евро за ква дра тен ме тар,
а из град ба та ќе поч не со средс тва од
фон дот на пен зи о нер ски за ште ди, кои
не се до вол ни, па за тоа е по треб на до -

пол ни тел на по мош од дру ги те за ин те -
ре си ра ни здру же ни ја од источ ни от дел
на Ма ке до ни ја, ка ко и од Ми ни стерс -
тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка.

- Нај го ле ма под др шка во ре а ли -
за ци ја на овој про ект до би ва ме од
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја, осо бе но од

пре тсе да те лот на со ју зот Дра ги Ар ги -
ров ски. Поз на то е де ка ќе се гра дат
и дру ги ва кви до мо ви во пре о ста на -
ти те гра до ви. Тоа е за поз дра ву ва ње,
за тоа што но во то вре ме пре диз ви ка
про ме ни во кои мла ди те не ма ат до -
вол но вре ме да се гри жат за сво и те
ста ри ро ди те ли - истак на пре тсе да те -

лот на ЗП Штип и Кар бин ци, Ми ха ил
Ва си лев.

Гра до на чал ни кот на Штип, м-р при -
ма ри ус Ил чо За ха ри ев, изра зи за до -
волс тво од поч ну ва ње то на ре а ли за -
ци ја та на овој про ект, наг ла су вај ќи де -
ка оп шти на та Штип му да ва це лос на
под др шка на ра ко водс тво то на ЗП Кар -
бин ци и Штип, кое во ди гри жа за ид -
ни на та на пен зи о не ри те за тоа што тие
има ат пра во на до стој на ста рост, со
по крив над гла ва та и со од вет на здрав -
стве на не га.

Идеј ни от про ект за овој об јект е
изра бо тен од ЈП „Сти пи он“ од Штип,
со кој е пред ви де на ко рис на стан бе -
на по вр ши на од 1.754 ква драт ни ме -
три, со што ќе се овоз мо жи сме сту ва -
ње на 80 ли ца. Об је ктот ќе би де из гра -
ден на две ни воа, пр во то ни во ќе би -
де со стан дард но опре му ва ње, за тоа
што е поз на то де ка по ве ќе то пен зи о -
не ри се со по ни ски пен зии, а вто ро то
ни во ќе би де мал ку по о пре ме но, за
ли ца со по ви со ки при ма ња.

Во тек е изра бо тка та на ос нов ни -
от из вед бен про ект, со кој ќе се утвр -
дат си те де та ли, по што ќе поч не из -
град ба та на до мот. Се на де ва ме де ка
ка мен-те мел ни кот ќе го по ста ви ме во
по че то кот на ју ни го ди на ва.

vidici ^etvrtok, 16.5.20132 vidici ^etvrtok, 16.5.20133

ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „ДАРАГАЈА“ЗП ШТИП-КАРБИНЦИ

С. Ди мов ски 

Бе ше го ле ма при ви ле ги ја да се би -
де на пет та та по ред и ве ќе тра ди ци о -
нал на та сред ба на пен зи о не ри те од Те -
то во, ко ја се одр жа во ре сто ра нот „Аре -
на“. Во са бо та та, 20 април, ов де се со -
браа око лу 700 пен зи о не ри од ре чи си
си те кра и шта на Ма ке до ни ја. Тие се за -
ба ву ваа, играа и пе е ја, раз ме ну ваа
искус тва и по да ро ци, раз у ба ву вај ќи ги
пен зи о нер ски те де но ви. 

Мно гу ми на од го сти те по се та та ја
иско ри сти ја за про ше тка до ту ри стич -
ки те, кул тур ни те и исто ри ски те зна ме -
ни то сти во и око лу Те то во: По по ва Шап -
ка, комп ле кси те „Ара ба ти-ба ба те ќе“ и
Ле шок, Ша ре на та џа ми ја и дру ги. Се то
тоа зна че ше ед но но во до жи ву ва ње,
пре диз вик и ден за пом не ње. 

Во Те то во се со браа прет став ни -
ци на пен зи о нер ски те здру же ни ја од
скоп ски те оп шти ни Га зи Ба ба, Ѓор че
Пе тров, Кар пош и Та фта ли џе, ка ко и
од Би то ла, Ве лес, Го сти вар, Де бар,

Ки че во, Кра то во, Кру ше во, Не го ти -
но, Охрид, При леп, Ра до виш, Ре сен,
Све ти Ни ко ле, Стру га и Штип, и од гра -
дот-до ма ќин Те то во.

Во по че то кот до бре дој де на при -
сут ни те им по са ка Со фи ја Си мо ска,
пре тсе да тел ка на акти вот на же ни при
ЗП Те то во. По тоа пен зи о нер ки те и
пен зи о не ри те ги поз дра ви но во из -
бра на та гра до на чал нич ка на Те то во,
Те у та Ари фи. 

- За до волс тво е да се би де во ва ша -
та сре ди на, да се при сус тву ва на сред -

ба на оние што вло жи ле ма кси мал ни
на по ри во сво јот ра бо тен век, по кој
оста на ле во ви стин ска кон ди ци ја. Ќе
се оби де ме да ги ко ри сти ме ва ши те
соз на ни ја и жи вот ни искус тва. На здру -
же ни е то на Те то во ќе му да де ме се срд -
на по мош - ре че Ари фи. Пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, по поз дра -
вот и че сти тки те за из бо рот на те тов -
ска та гра до на чал нич ка на таа од го вор -
на функ ци ја изра зи на деж де ка здру же -
ни ја та ќе про дол жат со ор га ни зи ра ње
ва кви сред би, но и со мно гу дру ги со -
др жи ни од спорт ски и кул тур но-за ба -
вен жи вот. Ар ги ров ски ги из ве сти при -
сут ни те де ка на го ди наш на та ме ѓу на -
род на сред ба на пен зи о не ри те во Љуб -
ља на на ша та зем ја ќе ја прет ста ву ва
ЗП Те то во. При сут ни те ги поз дра ви ја и
Гој ко Ефто ски, пре тсе да тел на со бра ни -
е то, и Ша бан Ази зи, пре тсе да тел на из -
врш ни от од бор на ЗП Те то во, кои им се
обра ти ја на ма ке дон ски и ал бан ски ја -
зик, по што сред ба та и офи ци јал но бе -
ше прог ла се на за отво ре на.

Но ви от об јект ќе има 
ко рис на стан бе на 

по вр ши на од 
1.754 ква драт ни ме три,
со што ќе се овоз мо жи
сме сту ва ње на 80 ли ца

На ско ро нов пен зи о нер ски дом 

ПЕ ДЕ СЕ ТГО ДИ ШЕН ЈУ БИ ЛЕЈ НА ЗЛАТ НА ТА ШТИП СКА ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА

С. Сте фа нов ски

Од бе ле жу ва ње то на се кој ју би -
леј е зна ча ен на стан, праз ник и гор -
дост за не го ви те ди рект ни учес ни -
ци, осо бе но ко га ста ну ва збор за 50-
го диш ни на та од ма ту ри ра ње то, злат -
ни от ју би леј на ге не ра ци ја та за вр -
ше ни уче ни ци на Учи тел ска та шко -
ла во Штип од ге не ра ци ја та
1962/1963 го ди на.

Мно гу број ни неј зи ни ге не ра ции
таа учи тел ска шко ла ја на ре ку ва ат
Штип ска учи тел ска Сор бо на, обра -
зов на уста но ва што има оста ве но
зна ча ен пе чат и дла бо ки тра ги во
раз во јот на вос пит но-обра зов ни от
про цес во Ма ке до ни ја во еден по -
долг пер и од.

Ге не ра ци ја та што го ди на ва го од -

бе ле жу ва сво јот зла тен ју би леј, 50-
го ди ни од ма ту ри ра ње то, би ла прет -
пос лед на ге не ра ци ја на уче ни ци во
по сто е ње то на таа обра зов на ин сти -
ту ци ја. Таа ге не ра ци ја ма ту ран ти
има ла точ но 164 уче ни ци, во пет
кла са - три жен ски па ра лел ки, две
ма шки и ед на ме ша на па ра лел ка. 

Мно гу ми на и де нес твр дат де ка
ге не ра ци ја та 1962/1963 од Штип -
ска та учи тел ска Сор бо на е нај ус пеш -
на та ге не ра ци ја на таа обра зов на
ин сти ту ци ја, што се до ка жу ва и со
не кол ку ими ња што се од зна че ње
за Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Та ка, проф. д-р Га ле Га лев, дол го -
го ди шен про фе сор на Прав ни от фа -
кул тет во Скоп је, не гов де кан, про -
ре ктор на уни вер зи те тот „Св. Ки рил
и Ме то диј“ и ми ни стер за обра зо ва -

ние во Вла да та на РМ, ги до стиг нал
си те уни вер зи тет ски ти ту ли и про фе -
си о нал ни зва ња.

Але ксан дра Тра ја но ва-Але ксо ва
е пр ва та же на-пре тсе да тел на оп шти -
на во Ма ке до ни ја во пер и о дот 1984-
1986 го ди на. 

Оваа ге не ра ци ја се гор дее и со
Ки ро До нев, еден од нај и стак на ти те
пи са те ли за де ца во Ма ке до ни ја, ка -
ко и со Ди ми тар Ха џи-Ва си лев, дип -
ло мат од ка ри е ра, м-р Цве тко То до -
ров ски, вр вен ми кро би о лог во Ма -
ке до ни ја, м-р Јо сиф Џо лев во про из -
водс тве но-ин ду стри ска та деј ност, Ни -
ко ла Стој ме нов ос тва рил за вид на ка -
ри е ра во ца ри на та на Ма ке до ни ја,
Ли ван та На не ва, по крај учи тел ска та
деј ност, е и ус пеш на му зич ка ин тер -
пре та тор ка, а То ме Ата на сов бил вр -
вен бо рач, а по тоа це нет тре нер во
штип ски Бал ка нец.

Оваа ге не ра ци ја на Штип ска та
учи тел ска шко ла, впро чем ка ко и дру -
ги те ге не ра ции, сво и те обра зов ни
зна е ња, но и жи вот ни ве шти ни, не
мо же ла да ги по стиг не без по мош и
под др шка од сво и те то гаш ни про фе -
со ри, пе да го зи, пси хо ло зи..., на кои
овие се гаш ни пен зи о не ри со гор дост
и пи е тет се се ќа ва ат: Сте во Кр стев,
Во ис лав Гли го ри е виќ, Стој че Са вев,
Пав ле Сто ил ков ски, Не ве на Ми ле ва,
До бри ла Јо ве ва, Бла га Ма не ва, Ми -
ха ил Ло за нов, Иван Ма нев ски, Ме -
то ди Јор да нов-Ми це..., ка ко и ди ре -
кто рот Ван чо Ду бров ски.

По крај сре ќа та да се има та ков
на ста вен ка дар, ус пеш но ста на оваа
ге не ра ци ја се дол жи и на неј зи на та
ге не ра ци ска спло те ност, ме ѓу себ на
по чит и дру же ње, од што про из ле гоа
и не кол ку ге не ра ци ски бра ка, а се то
тоа трае и до де неш ни дни.

Овој зла тен ју би леј на ге не ра ци -
ја та 1962/1963 од Учи тел ска та шко -
ла во Штип ќе го од бе ле жи на 25-ти,
са бо та, во хо те лот „Из грев“, со по че -
ток во 11 ча сот - за ед нич ко фо то гра -
фи ра ње во дво рот на Учи тел ска та
шко ла, а точ но нап лад не е пред ви де -
но све че но отво ра ње на сред ба та на
злат на та ге не ра ци ја на Штип ска та
учи тел ска Сор бо на.

Мно гу ми на и де нес твр дат
де ка оваа ге не ра ци ја од

Штип ска та учи тел ска Сор бо -
на е нај ус пеш на та ге не ра ци -

ја на таа обра зов на
ин сти ту ци ја, што се до ка жу -
ва и со не кол ку ими ња што
се од зна че ње за Ре пуб ли ка

Ма ке до ни ја

Ма сов но и ве ли чес тве но

Пен зи о не ри гор ди на сво ја та ге не ра ци ја

К. С. Ан до но ва

На 9 мај над 400 пен зи о не ри
од ре чи си си те гра до ви на Ма ке до -
ни ја, а најм но гу од источ ни от ре ги -
он, се со браа во Ви ни ца, грат че
поз на то по те ра кот ни те ико ни што
го „про ше таа“ све тот и по Ви нич -
ко то ка ле, поз нат ар хе о ло шки ло -
ка ли тет. Мно гу ми на од дој де ни те
го по се ти ја Му зе јот на гра дот и ги
ви доа одб ли зу овие екс по на ти за
кои слуш на ле, но до се га не ма ле
мож ност да ги ви дат. Ина ку, по вод
за оваа тра ди ци о нал на сред ба е
од бе ле жу ва ње то на вер ски от праз -
ник То ми на не де ла. 

Сред ба та ја отво ри и при сут ни -
те ги поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП
Ви ни ца, Мла ден Пе тров. Тој им по -
са ка на си те при сут ни до бре дој де
и уба во дру же ње. Го сти те и до ма -
ќи ни те од име на Со ју зот ги поз дра -

ви Стан ка Трај ко ва, се кре тар на ИО
на СЗПМ, по са ку вај ќи им на пен -
зи о не ри те до бра за ба ва и дру га ру -
ва ње. 

Отка ко за вр ши ја поз дра ву ва ња -
та и пре гр ну ва ња та, поч на ве сел -
ба та. Се играа ора од си те кра е ви.
Се пе е ја пес ни што бу деа спо ме ни.
Се тан цу ва ше на евер гри ни од мла -
до ста. Со лес но ти ја и со ср це играа
и пе е ја лу ѓе што ги тро шеа сед ма -
та и ос ма та де це ни ја. Да не ти се
ве ру ва! Гле тка та бе ше пре у ба ва. За
вос хит. Да се чу диш. Тоа не кол ку па -
ти го ре че низ пес на пе ја чот, кој не -
у мор но ги ис пол ну ва ше на рач ки те
и жел би те на овие ве се ли и раз и -
гра ни пен зи о не ри.

- Аман, да од мо ри ме мал ку! Да
ми ка жу вал не кој не ма ло да по ве -
ру вам де ка тол ку енер ги ја има ат
при пад ни ци те од тре та та до ба -
иско мен ти раа му зи ча ри те.

На сред ба та беа до не се ни и вап -
са ни ве лиг ден ски јај ца. Ре чи си на
си те ма си има ше раз но бој ни јај ца,
кои вред ни те пен зи о не ри ги до не -
ле да ја по ка жат сво ја та кре а тив -
ност, но и да осво јат, ако мо же, и
ед на од три те на гра ди. 

Пр ва на гра да освои ЗП Охрид,
вто ра ЗП Ма ке дон ска Ка ме ни ца, а
тре та та на гра да ја по де ли ја ЗП
Штип и ЗП Но во Се ло-Стру мич ко.

ТОМИНА НЕДЕЛА ВО ВИНИЦА 

Уба ва та стра на на жи во тот
Та ска Га вров ска

Не о дам на, по точ но на 23 април
2013 го ди на, во са ла та на ма ке дон -
ска та ки но те ка бе ше про мо ви ра на
кни га та по е зи ја со нас лов „Да ра га -
ја“ од Ли ди ја Луч ко-Је ре миќ. Овој на -
стан до би на зна че ње би деј ќи бе ше
одр жан и на Де нот на кни га та, ма ни -
фе ста ци ја чие име, са мо по се бе, го -
во ри за ме сто то на уба ви от збор, за
умет но ста на тка е ње то на емо тив -
но то, мис лов но то, ду хов но то тки во,
кое е ср це ви на на уба ва та стра на на
чо ве ко ви от жи вот.

Ме ѓу мно гу те при сут ни бе ше и си -
нот на Ли ди ја Је ре миќ, поз на ти от
актер Дра ган Спа сов ски-Дац, кој ја
отво ри ма ни фе ста ци ја та пе еј ќи ја на
ру ски пре крас на та шан со на „На та -
ли“ на Жил бер Бе ко, оми ле на пес на
на мај ка му, а по тоа ја про чи та ре -
цен зи ја та за кни га та од пи са те лот и
уни вер зи тет ски про фе сор по ли те ра -
ту ра Вен ко Ан до нов ски. За кни га та
збо ру ваа и Дра ги Ар ги ров ски, пре -
тсе да тел на Со ју зот на здру же ни ја та
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, но -
ви нар, пуб ли цист и оп штес твен ра -
бот ник, ка ко и уред ни кот на кни га та
Мен до Ди мов ски. Обај ца та со од бра -
ни збо ро ви и со го ле ма емо тив ност
го иска жаа сво е то до жи ву ва ње на
по е зи ја та на Ли ди ја. На про мо ци ја -

та чест и за до волс тво за свое ви ду -
ва ње на по е зи ја та на Ли ди ја Луч ко-
Је ре миќ имав и јас. Кни га та, да би -
дам искре на, ја про чи тав во еден
здив. Бев во о ду ше ве на од све тог ле -
дот на по е те са та, кој е ши рок и бо гат.
Таа низ сти хо ви те ште дро го отво ра
сво е то ср це, кое е ка ко ков чег-риз -
ни ца, и им го по да ва на сво и те чи та -
те ли за ед но да го жи ве ат жи во тот, да
ја сла ват љу бо вта...

По тоа, Ли ди ја Је ре миќ им се заб -
ла го да ри на си те, осо бе но на гра до -
на чал ни кот на оп шти на та Кар пош,
Стев чо Ја ки мов ски, и на пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
за под др шка та во из да ва ње то на
кни га та, и на си те што учес тву ва ле и
L по ма га ле неј зи но то по ет ско пр вен -
че да ви ди ви де ли на.

На про мо ци ја та со за до волс тво

бе ше прос ле ден и на ста пот на хо рот
на Здру же ни е то на пен зи о не ри те од
оп шти на та Кар пош. Тие ис пол ни ја
не кол ку пре крас ни на род ни пес ни,
кои, ка ко и по е зи ја та на Ли ди ја, ги
опе ва ат љу бо вта и уба ви на та на жи -
во тот.

Бе ше при јат но да се ви ди кол ку
лу ѓе дој доа на оваа про мо ци ја за да
се срет нат со по е те са та Је ре миќ, да
ги чу јат неј зи ни те сти хо ви, да ја слу -
ша ат ка ко таа со мно гу емо ции и вро -
де на сцен ска умеш ност ја ре ци ти ра,
ја пее и ја прет ста ву ва сво ја та по е -
зи ја. 

Сти хо ви те за љу бо вта - се оп шта -
та, се оп фат на та, се при сут на та и веч -
на чо ве ко ва во дил ка и смис ла на не -
го во то по сто е ње, ги по не се си те при -
сут ни. Емо тив на та искра што во по -
че то кот блес на ги раз га ли си те што
дој доа на оваа ма ни фе ста ци ја и му
да де ат мо сфе ра на уба ви от сон чев
ден. На кра јот си те се со браа на ко -
кте лот со леб и ви но да по раз го ва ра -
ат, да L че сти та ат на по е те са та Ли ди -
ја, се кој со мис ла и чув ство то во се -
бе де ка и во тре та та до ба мо же да си
ги бла жат ду ша та и мис ли те, спо де лу -
вај ќи ги со дру ги те веч ни те жи вот ни
вред но сти. Де ка и во тре та та до ба чо -
ве кот има што да по да ри. Овој пат Ли -
ди ја на си те при сут ни ни по да ри ед -
на неј зи на „Мо ли тва за љу бо вта“.

ПЕТ ТА СРЕД БА НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ ТЕ ВО ТЕ ТО ВО

По е те са та Ли ди ја Луч ко-Је -
ре миќ ште дро го отво ра

сво е то ср це и им го по да -
ва на сво и те чи та те ли за

за ед но да го жи ве ат жи во -
тот и да ја сла ват љу бо вта

Мно гу ми на од го сти те по -
се та та ја иско ри сти ја за

про ше тка до ту ри стич ки те,
кул тур ни те и исто ри ски те
зна ме ни то сти во и око лу

Те то во

Се пе е ја пес ни што 
бу деа спо ме ни, 

се тан цу ва ше на 
евер гри ни од мла до ста, 
со лес но ти ја и со ср це

играа и пе е ја лу ѓе
што ги тро шат сед ма та 

и ос ма та де це ни ја 

И во тре та та до ба пол ни со енер ги ја 



З. Ми хај лов

Во из ми на ти те го ди ни, од не го во то
фор ми ра ње во 1947-та, низ на ши от фуд -
бал ски бренд Вар дар ми на ле мно гу фуд -
ба ле ри. Не кои од нив ве ќе се за бо ра -
ве ни, но дру ги оста ну ва ат за да по тсе -
ту ва ат на ед но ми на то вре ме, на пер и -
од ис пол нет со те шко тии, но и со ро ман -
ти ка и уба ви на...

То дор Ге ор ги ев ски-То де бе ше ед на
од нај и стак на ти те вар да ро ви фи гу ри, и
тоа во два пер и о да: пр ви от кон кра јот
на 40-ти те и во по че то кот на 50-ти те го -
ди ни, а вто ри от во по че то кот од 60-ти те
го ди ни од ми на ти от век, ко га Вар дар го
по стиг на нај го ле ми от ус пех во тој пер и -
од со осво ју ва ње на Ку пот на по ра неш -
на та др жа ва.

НЕ ЗА БО РАВ НИ ОТ ШПИЦ 

Ка ко си те мла ди мом чи ња та ка и
јас во пер и о дот по Вто ра та свет ска вој -
на ба рав раз о но да, рас ка жу ва по пу лар -
ни от гол ман. На бр зо, бла го да ре ние на
че сти те со би ра ња со дру га ри те во дво -
рот од по ра неш на та жен ска гим на зи ја
(та му е се га Вла да та на РМ), открив де -
ка фуд ба лот би мо жел да би де ин те ре -
сен за ме не. Мо јот до бар дру гар Ди ме
Ар сов ски, кој ве ќе тре ни ра ше под пал -
ка та на прос ла ве ни от фуд бал ски струч -
њак Илеш Шпиц (не му му е по све тен
фил мот „Тре то по лу вре ме“), ме по ви ка
и јас да дој дам со не го и да поч нам да
тре ни рам. Уште од пр ви те мо мен ти по -
чув ству вав де ка е тоа она ви стин ско то
за ме не. Но мал ку ми на зна ат де ка поч -
нав ка ко халф, за ду ри по доц на Шпиц

да ме пре ква ли фи ку ва во гол ман. Не -
го во то око не згре ши и јас од тие мо мен -
ти за ста нав ме ѓу ста ти ви те и поч нав
стан дард но да го бра нам го лот на то гаш -
на Ма ке до ни ја, а по фу зи ја та со По бе -
да во 1947 го ди на и на мла дин ски от тим
на Вар дар, со кој две го ди ни по доц на ја
осво ив ме шам пи он ска та ти ту ла во Ју -
гос ла ви ја. 

- На гра да та за овој ус пех бе ше три
ме три штоф за ко сум. Та ка бе ше во тоа

вре ме. Врв ни те спор ти сти се за до во лу -
ваа и со ма ли не шта. Бит но бе ше да
спор ту ва ме, да се нат пре ва ру ва ме, да
се дру жи ме и на ве чер на скоп ско то кор -
зо, пред Офи цер ски от дом, да ги рас ка -
жу ва ме фуд бал ски те до жи ву ва ња. Се
раз би ра, та му бе ше и ме сто то ка де што
се на о ѓав ме со де вој ки те - рас ка жу ва
пен зи о ни ра ни от су ди ја на Вр хов ни от
суд во Скоп је.

КА РИ Е РА И ВО ЉУБ ЉА НА

Во пер и о дот ко га поч нал да го гра ди
фуд бал ско то име, То де Ге ор ги ев ски бил
по ви кан да за ми не на отс лу жу ва ње на
во е ни от рок во Љуб ља на. Мо рал да пре -

ки не со тре нин зи те и со сту ди и те, иа ко
ве ќе бил за пи шан и на го ле мо ги по ла -
гал ис пи ти те на Ме ди цин ски от фа кул тет. 

- Со ова вто ро во во Љуб ља на не мо -
жев да про дол жам, но ка ко вој ник со фуд -
бал мо жев да се за ни ма вам, па та ка се
нај дов во ре до ви те во то гаш нај по пу лар -
ни от сло ве неч ки клуб Одред, во кој тре -
нер бе ше ле ген дар ни от Ме хо Бро зо виќ.
Тој вед наш ме при фа ти, а јас со до бри -
те од бра ни му воз вра тив. Имав по ну да
и по за вр шу ва ње то на вој ска та да оста -
нам во Љуб ља на, ду ри се до го во рив со
мо ја та де вој ка Смиљ ка, ко ја по доц на ми
ста на со пру га, за ед но да за ми не ме во
глав ни от град на Сло ве ни ја. Но ра бо ти -
те не се од ви ваа во по са ку ва ни от пра -
вец. Одред (по доц на Олим пи ја) за пад на
во кри за, па јас ре шив да се вра там во
Скоп је. То гаш наш тре нер бе ше Ки рил
Си мо нов ски-Џи на, мо же би најс лав но -
то ма ке дон ско фуд бал ско име. Тој ши -
рум ми ја отво ри вра та та на Вар дар. Та -
ка за ед но со Љу бо мир Цве тков ски-Жма -
ра че сто се ме ну вав ме на гол ман ска та
по зи ци ја - рас ка жу ва То де. 

ОС ТВА РЕН СОН 

Се пак, тој ја имал че ста да би де на
го лот на најз на чај ни от меч во тој пер и -
од - фи на ле то на Ку пот на Ју гос ла ви ја во
Бел град, во мај во 1961 го ди на. Про тив -
ни кот Вар текс бе ше сов ла дан со 2-1.
Пе ха рот на то гаш ни от пре тсе да тел Ти то
се нај де во ра це те на вар дар ци. Со нот
бе ше ос тва рен. Тоа беа не за бо рав ни
ми го ви за си те фуд ба ле ри што го но сеа
вар да ро ви от дрес, нај свет ли ми го ви за
ма ке дон ска та фуд бал ска исто ри ја. Во

оваа при го да зас лу жу ва да се по тсе ти -
ме на со ста вот на ти мот што го за бе ле -
жа исто ри ски от ус пех: Ге ор ги ев ски, Ву -
чи до лов, Ан ѓу шев, Да цев ски, Бо жи нов -
ски, Трај чев ски, Или ев ски, Ни ко лов ски,
Вел ков ски, Дон чев ски и Шу лин чев ски.
Стрел ци на го ло ви те беа Или ев ски и Ни -
ко лов ски.

Во ме ѓу вре ме Ге ор гев ски се от пи -
шу ва од Ме ди цин ски от и екс прес но го
за вр шу ва Прав ни от фа кул тет. Бра ни
уште три го ди ни, а по доц на це лос но E
се по све ту ва на про фе си ја та. Ста ну ва
еден од нај а вто ри тет ни те су дии во Оп -
штин ски от, а по доц на и во Окруж ни от

суд во Скоп је, за да стиг не и до су ди ја во
Вр хов ни от суд. До би ва и од ли ку ва ње -
зас лу ги за на род. Во бра кот со ба лет ска -
та со лис тка Смиљ ка ги до би ва две те ќер -
ки Еми ли ја и Але ксан дра, од кои вто ра -
та трг на по стап ки те на сво ја та мај ка и
е врв на ба ле ри на. 

Пен зи о нер ски те де но ви Ге ор ги ев -
ски ги ми ну ва мир но, че сто на вра ќај ќи
се во се ќа ва ња та на бур но то про фе си -
о нал но и спорт ско ми на то. Ту ка се и трој -
ца та вну ци, кои ве ќе се во зрас ни и одат
по сво јот пат, но се пак не го за бо ра ва -
ат сво јот де до, прос ла ве но то име на ма -
ке дон ски от фуд бал
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МИЛКА ЦИКАРСКА, ПОВЕЌЕКРАТНА КРВОДАРИТЕЛКА
Ки ро Ма нев - не у мор ни от но ви нар

Е. Да ни лов ска 

Во акти вот на пен зи о нер ки те на ЗП
Ки се ла Во да, Мил ка Ци кар ска е за ме -
ник-пре тсе да тел ка. Таа е пен зи о нер ка
со мно гу ху ма ност во неа и до бри на во
неј зи на та ду ша. Ра бот ни от век го ми на -
ла ка ко фи нан сов кни го во ди тел, мај ка
е на два си на, од кои има че ти ри вну ци.
Со пру гот E по чи нал ко га де ца та би ле
сред но школ ци, по што не E би ло лес но
да ги из ве де на прав пат ка ко са мо хра -
на мај ка. Но не пре ста на ла да би де
актив на. Неј зи но то мо то е - мо ра те да се
со о чи те со ре ал но ста и да се бо ри те за
си те што ги са ка те.

Мил ка е член на Цр ве ни от крст на
Ма ке до ни ја од 1965 го ди на. Таа е по ве -
ќе кра тен кр во да ри тел. Со сво и те 30 кр -
во да ру ва ња да ла зна ча ен при до нес за
кр во да ри телс тво то во Ма ке до ни ја. За -
до вол на е и ис пол не та ко га знае де ка по -
мог на ла не ко му што не го поз на ва и спа -
си ла не чиј жи вот. Ко га ста ну ва збор за
кр во да ри телс тво то, таа ве ли: „По мог ни,
за што и те бе ќе ти тре ба по мош“. За сво -
и те актив но сти има до би е но по ве ќе по -
фал ни ци и бла го дар ни ци, ка ко Сре бре -

на знач ка за кр во да ри телс тво во 1979
г., а во 1984 г. до би ла Зла тен знак за раз -
ви ва ње на ху ма низ мот и со ли дар но ста
ме ѓу лу ѓе то. Во 1985 го ди на до би ла По -
вел ба од со бра ни е то на град ска та ор га -
ни за ци ја на Цр ве ни от крст на Скоп је.

Таа е актив на во Здру же ни е то на пен -
зи о не ри те во Ки се ла Во да. На за ба ви -
те е за дол же на да на пра ви до бро рас -
по ло же ние и да ги со бе ре си те око лу се -
бе. Таа е и пес но пој ка и член на во кал -
но то трио на огра но кот „Пр жи но“. 

По мог ни за да ти по мог нат 

ВЕЛИКАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ СПОРТ: ТОДОР ГЕОРГИЕВСКИ-ТОДЕ

На гра да та за шам пи он ска та ти ту ла 
бе ше три ме три штоф за ко стум

Осво ју ва ње то на 
фуд бал ски от куп во 

1961 го ди на - на стан за
исто ри ја та и ана ли те на

ма ке дон ски от спорт

Ин тер вен ци ја на Ге ор ги ев ски пред Да цев ски и Жа не тиќ на ме чот Хај дук - Вар дар во Сплит

Т. Бо се ов ски

Во на род на та биб ли о те ка
„Го це Дел чев“ во Штип не о дам -
на бе ше про мо ви ра на кни га -
та „25 - Бал ка нец“ од авто рот
Ки ро Ма нев, кој е пен зи о ни -

ран но ви нар. Во пре пол на та
са ла на биб ли о те ка та, за кни -
га та збо ру ваа ре цен зен тот
Трај че Јо ва нов и про фе со рот
Дел чо Ве зен ков ски. 

На поз на ти от штип ски но -
ви нар, се га пен зи о нер, ова му
е 11-та об ја ве на кни га. Ки ро
Ма нев е ро ден во Штип, ка де
што го офор мил сво е то обра -
зо ва ние во си те сте пе ни. 

Ра бот ни от век го ми нал во
Ра дио Штип, ка де што из вес но
вре ме бил и ди ре ктор. По крај
ре дов на та ра бо та во штип ско -
то ра дио, тој со ра бо ту вал и со
по ве ќе пе ча те ни и еле ктрон -
ски ме ди у ми. За по стиг на ти те
ре зул та ти до бит ник е на по ве -
ќе на гра ди и приз на ни ја, а за
си те по стиг на ти ус пе си тој му
бла го да ри на сво е то се мејс тво
за се срд на та под др шка.

- И по пен зи о ни ра ње то, сH
до де ка ме слу жи здрав је то, ќе
пи шу вам и ќе ра бо там - ре че
на про мо ци ја та авто рот Ки ро
Ма нев.
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