
Ка ли на С. Ан до но ва

На 27 ју ни 2013 го ди на ми ни сте -
рот за труд и со ци јал на по ли ти ка Ди -
ме Спа сов ос тва ри сред ба со пре -
тсе да те ли те на 56 здру же ни ја на пен -
зи о не ри, член ки на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја. 

- Де неш на та сред ба во овој со -
став, ка де што се при сут ни си те пре -
тсе да те ли на пен зи о нер ски те здру -
же ни ја, е уште ед на по твр да за по -
ли ти ки те на Вла да та на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја за раз вој и кон ти ну и ра -
на со ра бо тка, гра де ње до вер ба и
парт нер ски од нос со гра ѓан ски от се -
ктор. Ток му за тоа ние, ка ко Ми ни -
стерс тво за труд и со ци јал на по ли ти -
ка, кое е над леж но за обез бе ду ва -
ње до сто инс твен жи вот на ста ри те
ли ца и пен зи о не ри те, и ка ко Вла да
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, при ре а -
ли за ци ја та на про е кти те од об ла ста
на со ци јал на та си гур ност актив но
со ра бо ту ва ме со вас, би деј ќи вие
нај до бро ги поз на ва те проб ле ми те
на оние што ги за ста пу ва те, а тоа се
пен зи о не ри те - истак на на сред ба -
та ми ни сте рот за труд и со ци јал на
по ли ти ка.

ПЕН ЗИ И ТЕ ВР ВЕН ПРИ О РИ ТЕТ

Ток му за тоа вр вен при о ри тет и
ед но од најз на чај ни те пра ша ња за
нас е исп ла та та на пен зи и те и усог -
ла су ва ње то на ви си на та на пен зи и -
те во те кот на го ди на та.

При тоа оста ну ва ме и на та му на

ве ту ва ње то пен зи о не ри те сво ја та
пен зи ја да ја до би јат во пр ва та не -
де ла од те ков ни от ме сец! 

Во оваа при го да ка ко по тсе ту ва -
ње на кра тко ќе ги на ве дам про е кти -
те што ги пре зе ма Ми ни стерс тво то:
ве ќе че твр та го ди на ус пеш но го
спро ве ду ва ме про е ктот „Бањ ско-
кли мат ска ре кре а ци ја за ко рис ни -
ци на пен зи ја“ - зна ча ен про ект од
ас пект на тоа што по ве ќе ил ја ди пен -
зи о не ри имаа мож ност да ги по чув -
ству ва ат бла го да ти те од бањ ски от
ту ри зам. Во сог лас ност со утвр де ни -
те актив но сти за ре а ли за ци ја та на
овој про ект, тој ќе про дол жи и ле то -
во, с+ до октом ври 2013-та. Во пер -
и о дот сеп тем ври - октом ври го ди на -
ва уште 1.400 пен зи о не ри ќе мо жат
да одат на бесп лат но бањ ско ле ку -
ва ње.

Но ве ќе се раз мис лу ва за но ви
пред лог-про е кти, кои ќе овоз мо жат
ре кре а ци ја и од мор за пен зи о не ри -
те. Во таа на со ка до бре дој де ни се и
ва ши те идеи.

Исто та ка, во Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја има 34 пен зи о нер ски до ма, од
кои со 14 упра ву ва Фон дот на пен -

зи ско то и ин ва лид ско то оси гу ру ва -
ње. Овие 14 пен зи о нер ски до ма рас -
по ла га ат со 389 ста на, во кои се сме -
сте ни 448 ко рис ни ци на пен зи ја. Во
од нос на по до бру ва ње на ус ло ви те
за жи ве е ње и пре стој, се пре зе ма -
ат актив но сти на со че ни кон по до -
бру ва ње на ус ло ви те за сме сту ва -
ње и пре стој на ко рис ни ци те на пен -
зи ја во пен зи о нер ски до мо ви. 

Со но ви от за кон за пен зи ско то и
ин ва лид ско то оси гу ру ва ње се из вр -
ши про ме на во со ста вот на управ -
ни от од бор на Фон дот на ПИОМ, ка -
ко во од нос на бро јот на чле но ви те
та ка и осо бе но во ква ли фи ка ци и те

и прет став ни ци те од ка де што се
име ну ва ни чле но ви те. Во управ ни -
от од бор на Фон дот на ПИОМ во ра -
бо та та за дол жи тел но чле ну ва прет -
став ник од Со ју зот на здру же ни ја та
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја.
Пре ку учес тво то во управ ни от од бор,
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја се дел од про -
це сот на упра ву ва ње со ра бо та та на
Фон дот на ПИОМ.

УНА ПРЕ ДУ ВА ЊЕ НА 
СО ЦИ ЈАЛ НИ ОТ ЖИ ВОТ

Пре ку ва ква та стру ктур на по ста -
ве ност на управ ни от од бор на Фон -
дот ќе би дат оп фа те ни и прет ста ве -
ни ин те ре си те и на пен зи о не ри те
што се оп фа те ни со си сте мот на пен -
зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње.
Исто вре ме но, се обез бе ду ва вклу -
чу ва ње на нев ла ди ни от се ктор и син -
ди ка ти те во про це сот на упра ву ва -
ње со ра бо та та на Фон дот на ПИОМ.

Ми ни стерс тво то за труд и со ци -
јал на по ли ти ка и на та му оста ну ва
отво ре но за со ра бо тка и си те ва ши
ини ци ја ти ви ќе ги разг ле ду ва ме за -
ед нич ки и ќе им по све ти ме долж но
вни ма ние. 

На на ша та пос лед на сред ба со
пре тсе да те лот Ар ги ров ски раз го ва -
рав ме за ни за идеи, пред лог и по -
стој ни про е кти и ид ни пла но ви, за
кои јас, ка ко ми ни стер за труд и со -
ци јал на по ли ти ка, и актив но ќе се
за ла гам за нив на ре а ли за ци ја во
рам ки на мож но сти те.

Пен зи о не ри те се лу ѓе то што учес -
тву ваа во из град ба та на оваа др жа -
ва и ние, ка ко пом ла да ге не ра ци ја,

им дол жи ме по чит и по све те ност во
на со ка на ре а ли зи ра ње на си те нив -
ни ба ра ња и по тре би.

Ќе се разг ле да ат мож но сти те за
обез бе ду ва ње цен три за дне вен пре -
стој на пен зи о не ри те и за прет стој -
ни те спорт ски пен зи о нер ски игри
што тре ба да се одр жат во сеп тем -
ври. 

Да зак лу чам, Вла да та на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја и Ми ни стерс тво то
за труд и со ци јал на по ли ти ка и по на -
та му оста ну ва ат по све те ни на раз -
во јот и уна пре ду ва ње то на актив но -
сти те по вр за ни со пра ша ња од се -
којд нев ни от жи вот на пен зи о не ри -
те. Пре ку уна пре ду ва ње то на со ци -
јал ни от жи вот, олес ну ва ње во при -
ста пот на со ци јал ни те пра ва и со ра -
бо тка со нев ла ди ни от се ктор, ста ри -
те ли ца ќе ја до би јат зас лу же на та
под др шка од оп штес тво то, ре че во
сво е то обра ќа ње ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Ди ме Спа сов.

За ме ди у ми те ми ни сте рот Спа -
сов и пре тсе да те лот на СЗПМ, Ар ги -
ров ски, да доа из ја ви во вр ска со
сред ба та. 

По тоа со ста но кот про дол жи спо -
ред од на пред одре де ни от дне вен
ред.
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Пен зи о не ри те се тие што
учес тву ваа во из град ба та на
оваа др жа ва и ние, ка ко пом -
ла да ге не ра ци ја, им дол жи ме
по чит и по све те ност во на со -
ка на ре а ли зи ра ње на си те
нив ни ба ра ња и по тре би

СРЕДБА НА МИНИСТЕРОТ ДИМЕ СПАСОВ СО ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

Во пер и о дот сеп тем ври -
октом ври го ди на ва уште

1.400 пен зи о не ри ќе мо жат
да одат на бесп лат на

бањ ско-климатска
рекреација

Поч на ти те про е кти ќе про дол жат, 
а ќе има и но ви

Владата има слух за пензионерските проблеми



Фолк лор ни от ан самбл на КУД „Ѓо -
ко Си мо нов ски“ на ЗП Ку ма но во на
26. ју ни оваа го ди на учес тву ва ше на
де сет та та ју би леј на сред ба на пен -
зи о не ри те „Ви дов ден 2013“ во Про -
куп ље, Ре пуб ли ка Ср би ја. На сред ба -
та при сус тву ваа око лу 300 пен зи о -
не ри од Бла це, Кур шум ли ја, Жи то ра -
ѓе, Ниш, Пи рот и од Вра ње.

По крај до ма ќи нот, пре тсе да те лот
на Здру же ни е то на пен зи о не ри од
Про куп ље, на све че но ста се обра ти -
ја и пот пре тсе да те лот на Со ју зот на
пен зи о не ри те на Ср би ја, Ми о драг

Стан ко виќ, пре тсе да те лот на со бра -
ни е то на оп шти на та Про куп ље, ди ре -
кто ри те на ПИОМ од Про куп ље и од
Ниш, ка ко и Љу би ца Куз ма нов ска,
пот пре тсе да тел ка на ЗП Ку ма но во.

По крај КУД „Абра ше виќ“ од Про -
куп ље, во про гра ма та на ста пи и ку -
ма нов ска та фолк лор на гру па со
сплет пес ни и игри од Ма ке до ни ја и
од Ср би ја, а До ста на Ива но ва ја ис -
пеа пес на та „Ма ке дон ско де вој че“,
при што во оро се фа ти ја и за и граа
си те учес ни ци и го сти. По за вр шу ва -
ње то на про гра ма та, пре тсе да те лот

на ЗП Про куп ље, Ми ло ван Ву ки че -
виќ, им се заб ла го да ри на си те учес -
ни ци те, а осо бе но на учес тво то на
го сти те од Ку ма но во, за пре крас на -
та из вед ба. 

- Оваа спорт ска са ла „Зо ран Ѓин -
ѓиќ“ не ма ви де но ва ков убав фолк -
ло рен сплет.

Дру же ње то про дол жи во ре сто ра -
нот „Тро феј“, со дру же ње и ве сел ба
прос ле де на со му зи ка што дол го вре -
ме ќе им оста не во се ќа ва ње то на
си те - истак на Ву ки че виќ.

К.Љ.
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СРЕДБА СО ЃО КО ЦЕЛЕСКИ, ПЕНЗИОНЕР-УМЕТНИК ОД ДЕБРЦАФОЛК ЛО РЕН ФЕ СТИ ВАЛ ВО ПРО КУП ЉЕ, СР БИ ЈА

ЗП Ку ма но во ја во о ду ше ви пуб ли ка та

ПИК НИК-СРЕД БА НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ ТЕ ВО СТАР ДО ЈРАН

Л. Мла де нов ска

Во ор га ни за ци ја на Здру же ни е -
то на пен зи о не ри те од Стру ми ца,
на 29 ју ни во Стар До јран се одр жа
при јат на пен зи о нер ска пик ник-
сред ба на ко ја при сус тву ваа над
5.500 пен зи о не ри од по ве ќе здру -
же ни ја од Ре пуб ли ка та, ме ѓу кои
најм но гу број ни и овој пат беа ра -
до ви ша ни, со 720 чле на.

Во по че то кот го сти те беа поз дра -
ве ни од пре тсе да тел ка та на из врш -
ни от од бор на ЗП Стру ми ца, Дан че
Да ска лов ска, ко ја со не скри е но за -
до волс тво по са ка ва кви те сред би
пен зи о не ри те да ги ор га ни зи ра ат
што по че сто.

Сред ба та ја отво ри пре тсе да те -
лот на Со ју зот на здру же ни ја на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја, Дра ги
Ар ги ров ски, кој ука жа на зна че ње -
то на ва кви те пик ник-сред би за
пен зи о не ри те, кои со дру же ње то,
ши ре ње то при ја телс тва и раз ме на -
та на искус тва од пен зи о нер ски от
жи вот ја над ми ну ва ат се којд нев на -
та де пре си ја и си го про дол жу ва ат

жи во тот. Тој по себ но го по фа ли ра -
ко водс тво то на пен зи о не ри те од
Стру ми ца за ор га ни зи ра ње ед на
ва ква сред ба, ка де што се срет наа
го лем број при ја те ли, поз на ни ци и
род ни ни што не се ви де ле од по о -
дам на.

По тоа, ка ко што е ре дот, пре тсе -
да тел ка та Да ска лов ска го по ве де
уба во то ма ке дон ско оро под лад ни -
те ја во ро ви сен ки на бре гот на езе -
ро то, ка де што се игра ше и пе е ше
с= до ве чер ни те ча со ви.

Сред ба та бе ше иско ри сте на и
за одр жу ва ње ра бо тен со ста нок со

пре тсе да те ли те на здру же ни ја та, ка -
де што за но ви до ма ќи ни ед ног лас -
но беа из бра ни здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те од Ве лес и од Не го ти но.
Пре тсе да те лот Ар ги ров ски ги ин фор -
ми ра при сут ни те за но ви те за лож би
на Вла да та и ра ко водс тво то на СЗПМ

во од нос на по до бру ва ње на стан -
дар дот на пен зи о не ри те, а по тоа пре -
тсе да те лот на ЗП Ра до виш го нај а ви
след но то дру же ње за 14 ју ли и ги по -
ка ни пен зи о не ри те да ја по се тат но -
во из гра де на та ма на стир ска цр ква
„Св. Ѓор ѓи ја“ кај се ло то Ора о ви ца.

Со друж ба и со при ја телс тво е по у ба во

Мен до Ди мов ски

Низ слав на та Де бр ца трг нав ме
со на ме ра да стиг не ме до Бел чи шта,
до цен та рот на оваа ма ла но на да -
ле ку поз на та оп шти на по рас ко шот
на при ро да та и на ста ни те од исто ри -
ја та, кои ов де за на век оста ви ле пе -
чат за па ме те ње. Што по бр зо да наб -
љу ду ва ме, да ли сја јот на при ро да та
и уба ви на та што на до а ѓа отсе ка де,
да ли спо ме ни ци те што све до чат за
ми на то то од На род но ос ло бо ди тел на -
та вој на и хе ројс тва та на бор ци те од
Де бр ца. 

Та му, во Бел чи шта, сре тсе ло, зат -
скри е на зад расц ве та ни те дрв ја, да -
ва одб ле сок и не тол ку за бе леж ли ва -
та згра да во ко ја три е се ти на го ди ни
се аку му ли ра и се ши ри ви сти на та
за овој крај, во кој сто ти ци на ши и
стран ски умет ни ци пре сто ју ва ат и
соз да ва ат ли ков ни де ла и ја про мо -
ви ра ат на ша та зем ја на си те шест
кон ти нен ти. Ба рај ќи мир, тие ов де
по вре ме но се на се лу ва ат и во го ле -
ма инс пи ра ци ја ги иска жу ва ат сво -
и те та лен ти.

- Ду ша та ми е ис пол не та и се ра -
ду вам што сум ос но во по лож ник на
оваа ли ков на ко ло ни ја, ко ја без мал -
ку 30 го ди ни пре ку Бел чи шта ја про -
мо ви ра Ма ке до ни ја во све тот за си -
те да слуш нат и да ја за поз на ат - го
иска жу ва сво е то за до волс тво поз на -

ти от умет ник од Бел чи шта, се га пен -
зи о нер, Ѓор ѓи-Ѓо ко Це ле ски.

Ко ло ни ја та, всуш ност, на ста на -
ла по не го ва ини ци ја ти ва, што ја по -
вел до де ка бил член на ли ков ни те пе -
да го зи на Ју гос ла ви ја, ко га бил под -
др жан во на ме ра та и охра брен да ја
фор ми ра ли ков на та ко ло ни ја. Вре -
ме то ја по твр ди ло ис прав на та од лу -
ка и се га тој е горд на се бе што ус пе -
ал то гаш ни те авто ри те ти од на ша та
и од со сед ни те зем ји да ги убе ди во
по тре ба та за фор ми ра ње ко ло ни ја,
со што ја вте ме лил и ја ос тва рил сво -
ја та жел ба. 

- Во оваа ре тка умет нич ка га ле -
ри ја, отка ко на ста на, до а ѓа ат, пре -
сто ју ва ат и соз да ва ат но ви де ла поз -
на ти на ши и стран ски умет ни ци, кои
ги ове ко ве чу ва ат про сто рот, вре ме -
то и ду ша та на Бел чи шта. Око лу 120
авто ри ов де оста ви ле бе лег од сво -
јот опус, а 600 сли ки ги укра су ва ат
ѕи до ви те на га ле ри ја та - об јас ну ва
Це ле ски.

Об је ктот ну ди до бри ус ло ви за
сме сту ва ње и пре стој на де се ти на
ли ца-умет ни ци со си те при друж ни ус -
лу ги за тво ре ње и нор мал но функ ци -
о ни ра ње. Ов де и хра на та ги вра ќа
лу ѓе то на мај ка та при ро да, а до маш -
ни те спе ци ја ли те ти и би стра та из вор -
ска во да го изо стру ва ат умот и пот -
тик ну ва ат на тво реш тво.

При по се та та на ко ло ни ја та имав -
ме при ви ле ги ја до ма ќи нот Це ле ски
да н= пос лу жи со „ѓом ле зе“ и ние да
го вку си ме бел чи шки от спе ци ја ли -
тет, кој на го ле ма вра та вле зе и се
прос ла ви во де ла та на умет ни ци те.

Ако па тот ве на ве де пре ку Ки че -
во кон Охрид, не за бо ра ве те де ка на
24 ки ло ме три од ма ги стра ла та ве
оче ку ва ат слав на Де бр ца и „умет -
нич ко то ѓом ле зе“ во ли ков на та ко ло -
ни ја во Бел чи шта. 

До ма ќи нот си гур но ќе ви при ре -
ди и дру го из не на ду ва ње.

Кој ед наш та му бил, бр зо ќе по -
са ка пак да се вра ти.

Во оваа ре тка умет нич ка
га ле ри ја, отка ко на ста на,
до а ѓа ат, пре сто ју ва ат и

соз да ва ат но ви де ла поз -
на ти на ши и стран ски

умет ни ци, кои ги ове ко ве -
чу ва ат про сто рот, вре ме то

и ду ша та на Бел чи шта.
Око лу 120 авто ри ов де

оста ви ле бе лег од сво јот
опус, а 600 сли ки ги укра -
су ва ат ѕи до ви те на га ле ри -

ја та

Во свет пре ку Бел чи шта

ЗНА ЧАЈ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА НА КУЛ ТУ РА ТА ВО ВА ЛАН ДО ВО

„Пен зи о не ри те пе ат 2013“

На средбата при сус тву ваа
над 5.500 пен зи о не ри 

од по ве ќе здру же ни ја од 
Ре пуб ли ка та, ме ѓу кои 

најм но гу број ни и 
овој пат беа ра до ви ша ни, 

со 720 чле на

ПО СТАП НА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА НА НА ЦИ О НАЛ НА ТА СТРА ТЕ ГИ ЈА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НА СИ ГУР НОСТ НА СТА РИ ЛИ ЦА

Дне вен цен тар и во Га зи Ба ба Де но ви ве во на сел ба та Ма џа ри,
во оп шти на та Га зи Ба ба, поч на уре -
ду ва ње то на нов цен тар за дне вен
пре стој на пен зи о не ри и ста ри ли ца.

На поч ну ва ње то на ра бо ти те при -
сус тву ваа ми ни сте рот за труд и со ци -
јал на по ли ти ка Ди ме Спа сов, гра до -
на чал ни кот То ни Трај ков ски, пре тсе -
да те лот на Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри, Дра ги Ар ги ров ски, пре -
тсе да те лот на здру же ни е то на пен зи -
о не ри Га зи Ба ба, Ѓор ге Ан до нов, и
дру ги го сти. 

На при год на та прес-кон фе рен ци -
ја ми ни сте рот Ди ме Спа сов истак на
де ка Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја во ди актив на по ли ти ка, со ко ја
ну ди ре ше ни ја за проб ле ми те на ли -
ца та во тре та та до ба, пре зе мај ќи
актив но сти за по до бру ва ње на нив -
на та еко ном ска и со ци јал на по лож -

ба. Со усво ју ва ње то на На ци о нал на -
та стра те ги ја за со ци јал на си гур ност
на ста ри те ли ца во 2010 го ди на се
пред ви ду ва ат ни за мер ки, ме ѓу кои
и отво ра ње днев ни цен три за ста ри
ли ца.

Гра до на чал ни кот на оп шти на та
Га зи Ба ба, То ни Трај ков ски, ја истак -
на со ра бо тка та со Ми ни стерс тво то
за труд и со ци јал на по ли ти ка во отво -
ра ње то на Днев ни от цен тар за ста -
ри ли ца, за кој се пре а дап ти ра об је -
ктот на по ра неш но то ки но „Ма џа ри“.
Вкуп на та фи нан си ска кон струк ци ја
е око лу 4.000.000 де на ри, од кои
3.400.000 де на ри се ин ве сти ци ја на
оп шти на та Га зи Ба ба за комп лет на
са на ци ја на по крив на та кон струк ци -
ја, фа са да та, комп лет на за ме на на
вра ти те и про зор ци те, уре ду ва ње на
вна треш ни от про стор со за ме на на

по дот и комп лет на са на ци ја на еле -
ктрич на та ин ста ла ци ја.

Ми ни стерс тво то за труд и со ци -
јал на по ли ти ка ќе учес тву ва со
600.000 де на ри за опре му ва ње на
про сто ри и те на овој дне вен цен тар.
Во за вис ност од вре мен ски те ус ло -
ви е пред ви де но комп лет на та ре кон -
струк ци ја и адап та ци ја на овој об јект
да тра ат три ме се ци. 

Овие актив но сти ги поз дра ви пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, истак ну вај ќи де ка со имп ле мен -
та ци ја на на ци о нал на та стра те ги ја
за ста ри ли ца, ко ја е под го тве на спо -
ред европ ски стан дар ди, по крај клу -
бо ви и днев ни цен три, се пла ни ра
из град ба и на пен зи о нер ски и до мо -
ви за ста ри ли ца, за што е утвр де на
еви дент но го ле ма по тре ба.                            

К.С.А.

М. Ѓор ѓи е ва

Во Цен та рот за кул ту ра во Ва лан -
до во на 3 ју ли се одр жа тра ди ци о нал -
на та ма ни фе ста ци ја од об ла ста на кул -
ту ра та „Пен зи о не ри те пе ат 2013“, на
ко ја учес тву ваа 11 пе јач ки и игро ор -
ни гру пи од вар дар ски от ре ги он, од Би -
то ла и од При леп. Го сти те и учес ни ци -
те ги поз дра ви Ле о нид Ман чев, пре -
тсе да тел на Здру же ни е то на пен зи о -
не ри од Ва лан до во, а за зна че ње то на
оваа пен зи о нер ска кул тур на ма ни фе -
ста ци ја збо ру ва ше 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.
При тоа, тој по себ но ја наг ла си уло га -
та на пен зи о не ри те во збо га ту ва ње -
то на кул тур но то тво реш тво, во не гу -
ва ње то на фолк лор ни те тра ди ции и
оби чаи, што е од на ци о на лен ин те рес
на кул ту ра та на на ша та зем ја.

Хо рот на ЗП Ва лан до во се прет ста -
ви со три пес ни, од кои хим на та на Ва -
лан до во од Ле о нид Ман чев бе ше бур -
но поз дра ве на од при сут ни те гле да чи.

Хо рот на ЗП Би то ла, исто та ка, на -
ста пи со три пес ни, од кои нај до бар
впе ча ток оста ви „Ма мо, кој чу ка на
пор ти“, а хо рот на ЗП Бог дан ци се

истак на со пес на та „Ко га ќе зас не жат
ко си те“. Из вед ба та на „Ед но име има -
ме“ во ин тер пре та ци ја на Ан гел То тов
бе ше поз дра ве на од при сут ни те со гро -
мог ла сен и долг ап ла уз, ка ко и на ста -
пот на КУД „Пен зи о нер“ од При леп, со
пес ни те „Мо ма крај из вор се де ше“ и
„Ми из лег ла Ев да“. Со две пес ни на -
ста пи ја и КУД „Пен ка Ко те ска“ и Трај -
че Ла за ров од ЗИП Ка ва дар ци. Со нов
ре пер то ар се прет ста ви ја хо рот на ЗП
Ге вге ли ја и игро ор на гру па од Ми рав -
ци. Со по три пес ни се прет ста ви ја и
ЗП Ве лес и ЗП Не го ти но. На учес ни ци -
те им беа вра че ни и бла го дар ни ци.

Следното дружење е веќе овој викенд, на 14 јули во Ораовица

Ли ков на ко ло ни ја, ко ја без мал ку 30 го ди ни 
пре ку Бел чи шта ја про мо ви ра Ма ке до ни ја
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Фолк лор ни от ан самбл на КУД „Ѓо -
ко Си мо нов ски“ на ЗП Ку ма но во на
26. ју ни оваа го ди на учес тву ва ше на
де сет та та ју би леј на сред ба на пен -
зи о не ри те „Ви дов ден 2013“ во Про -
куп ље, Ре пуб ли ка Ср би ја. На сред ба -
та при сус тву ваа око лу 300 пен зи о -
не ри од Бла це, Кур шум ли ја, Жи то ра -
ѓе, Ниш, Пи рот и од Вра ње.

По крај до ма ќи нот, пре тсе да те лот
на Здру же ни е то на пен зи о не ри од
Про куп ље, на све че но ста се обра ти -
ја и пот пре тсе да те лот на Со ју зот на
пен зи о не ри те на Ср би ја, Ми о драг

Стан ко виќ, пре тсе да те лот на со бра -
ни е то на оп шти на та Про куп ље, ди ре -
кто ри те на ПИОМ од Про куп ље и од
Ниш, ка ко и Љу би ца Куз ма нов ска,
пот пре тсе да тел ка на ЗП Ку ма но во.

По крај КУД „Абра ше виќ“ од Про -
куп ље, во про гра ма та на ста пи и ку -
ма нов ска та фолк лор на гру па со
сплет пес ни и игри од Ма ке до ни ја и
од Ср би ја, а До ста на Ива но ва ја ис -
пеа пес на та „Ма ке дон ско де вој че“,
при што во оро се фа ти ја и за и граа
си те учес ни ци и го сти. По за вр шу ва -
ње то на про гра ма та, пре тсе да те лот

на ЗП Про куп ље, Ми ло ван Ву ки че -
виќ, им се заб ла го да ри на си те учес -
ни ци те, а осо бе но на учес тво то на
го сти те од Ку ма но во, за пре крас на -
та из вед ба. 

- Оваа спорт ска са ла „Зо ран Ѓин -
ѓиќ“ не ма ви де но ва ков убав фолк -
ло рен сплет.

Дру же ње то про дол жи во ре сто ра -
нот „Тро феј“, со дру же ње и ве сел ба
прос ле де на со му зи ка што дол го вре -
ме ќе им оста не во се ќа ва ње то на
си те - истак на Ву ки че виќ.

К.Љ.
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СРЕДБА СО ЃО КО ЦЕЛЕСКИ, ПЕНЗИОНЕР-УМЕТНИК ОД ДЕБРЦАФОЛК ЛО РЕН ФЕ СТИ ВАЛ ВО ПРО КУП ЉЕ, СР БИ ЈА

ЗП Ку ма но во ја во о ду ше ви пуб ли ка та

ПИК НИК-СРЕД БА НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ ТЕ ВО СТАР ДО ЈРАН

Л. Мла де нов ска

Во ор га ни за ци ја на Здру же ни е -
то на пен зи о не ри те од Стру ми ца,
на 29 ју ни во Стар До јран се одр жа
при јат на пен зи о нер ска пик ник-
сред ба на ко ја при сус тву ваа над
5.500 пен зи о не ри од по ве ќе здру -
же ни ја од Ре пуб ли ка та, ме ѓу кои
најм но гу број ни и овој пат беа ра -
до ви ша ни, со 720 чле на.

Во по че то кот го сти те беа поз дра -
ве ни од пре тсе да тел ка та на из врш -
ни от од бор на ЗП Стру ми ца, Дан че
Да ска лов ска, ко ја со не скри е но за -
до волс тво по са ка ва кви те сред би
пен зи о не ри те да ги ор га ни зи ра ат
што по че сто.

Сред ба та ја отво ри пре тсе да те -
лот на Со ју зот на здру же ни ја на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја, Дра ги
Ар ги ров ски, кој ука жа на зна че ње -
то на ва кви те пик ник-сред би за
пен зи о не ри те, кои со дру же ње то,
ши ре ње то при ја телс тва и раз ме на -
та на искус тва од пен зи о нер ски от
жи вот ја над ми ну ва ат се којд нев на -
та де пре си ја и си го про дол жу ва ат

жи во тот. Тој по себ но го по фа ли ра -
ко водс тво то на пен зи о не ри те од
Стру ми ца за ор га ни зи ра ње ед на
ва ква сред ба, ка де што се срет наа
го лем број при ја те ли, поз на ни ци и
род ни ни што не се ви де ле од по о -
дам на.

По тоа, ка ко што е ре дот, пре тсе -
да тел ка та Да ска лов ска го по ве де
уба во то ма ке дон ско оро под лад ни -
те ја во ро ви сен ки на бре гот на езе -
ро то, ка де што се игра ше и пе е ше
с= до ве чер ни те ча со ви.

Сред ба та бе ше иско ри сте на и
за одр жу ва ње ра бо тен со ста нок со

пре тсе да те ли те на здру же ни ја та, ка -
де што за но ви до ма ќи ни ед ног лас -
но беа из бра ни здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те од Ве лес и од Не го ти но.
Пре тсе да те лот Ар ги ров ски ги ин фор -
ми ра при сут ни те за но ви те за лож би
на Вла да та и ра ко водс тво то на СЗПМ

во од нос на по до бру ва ње на стан -
дар дот на пен зи о не ри те, а по тоа пре -
тсе да те лот на ЗП Ра до виш го нај а ви
след но то дру же ње за 14 ју ли и ги по -
ка ни пен зи о не ри те да ја по се тат но -
во из гра де на та ма на стир ска цр ква
„Св. Ѓор ѓи ја“ кај се ло то Ора о ви ца.

Со друж ба и со при ја телс тво е по у ба во

Мен до Ди мов ски

Низ слав на та Де бр ца трг нав ме
со на ме ра да стиг не ме до Бел чи шта,
до цен та рот на оваа ма ла но на да -
ле ку поз на та оп шти на по рас ко шот
на при ро да та и на ста ни те од исто ри -
ја та, кои ов де за на век оста ви ле пе -
чат за па ме те ње. Што по бр зо да наб -
љу ду ва ме, да ли сја јот на при ро да та
и уба ви на та што на до а ѓа отсе ка де,
да ли спо ме ни ци те што све до чат за
ми на то то од На род но ос ло бо ди тел на -
та вој на и хе ројс тва та на бор ци те од
Де бр ца. 

Та му, во Бел чи шта, сре тсе ло, зат -
скри е на зад расц ве та ни те дрв ја, да -
ва одб ле сок и не тол ку за бе леж ли ва -
та згра да во ко ја три е се ти на го ди ни
се аку му ли ра и се ши ри ви сти на та
за овој крај, во кој сто ти ци на ши и
стран ски умет ни ци пре сто ју ва ат и
соз да ва ат ли ков ни де ла и ја про мо -
ви ра ат на ша та зем ја на си те шест
кон ти нен ти. Ба рај ќи мир, тие ов де
по вре ме но се на се лу ва ат и во го ле -
ма инс пи ра ци ја ги иска жу ва ат сво -
и те та лен ти.

- Ду ша та ми е ис пол не та и се ра -
ду вам што сум ос но во по лож ник на
оваа ли ков на ко ло ни ја, ко ја без мал -
ку 30 го ди ни пре ку Бел чи шта ја про -
мо ви ра Ма ке до ни ја во све тот за си -
те да слуш нат и да ја за поз на ат - го
иска жу ва сво е то за до волс тво поз на -

ти от умет ник од Бел чи шта, се га пен -
зи о нер, Ѓор ѓи-Ѓо ко Це ле ски.

Ко ло ни ја та, всуш ност, на ста на -
ла по не го ва ини ци ја ти ва, што ја по -
вел до де ка бил член на ли ков ни те пе -
да го зи на Ју гос ла ви ја, ко га бил под -
др жан во на ме ра та и охра брен да ја
фор ми ра ли ков на та ко ло ни ја. Вре -
ме то ја по твр ди ло ис прав на та од лу -
ка и се га тој е горд на се бе што ус пе -
ал то гаш ни те авто ри те ти од на ша та
и од со сед ни те зем ји да ги убе ди во
по тре ба та за фор ми ра ње ко ло ни ја,
со што ја вте ме лил и ја ос тва рил сво -
ја та жел ба. 

- Во оваа ре тка умет нич ка га ле -
ри ја, отка ко на ста на, до а ѓа ат, пре -
сто ју ва ат и соз да ва ат но ви де ла поз -
на ти на ши и стран ски умет ни ци, кои
ги ове ко ве чу ва ат про сто рот, вре ме -
то и ду ша та на Бел чи шта. Око лу 120
авто ри ов де оста ви ле бе лег од сво -
јот опус, а 600 сли ки ги укра су ва ат
ѕи до ви те на га ле ри ја та - об јас ну ва
Це ле ски.

Об је ктот ну ди до бри ус ло ви за
сме сту ва ње и пре стој на де се ти на
ли ца-умет ни ци со си те при друж ни ус -
лу ги за тво ре ње и нор мал но функ ци -
о ни ра ње. Ов де и хра на та ги вра ќа
лу ѓе то на мај ка та при ро да, а до маш -
ни те спе ци ја ли те ти и би стра та из вор -
ска во да го изо стру ва ат умот и пот -
тик ну ва ат на тво реш тво.

При по се та та на ко ло ни ја та имав -
ме при ви ле ги ја до ма ќи нот Це ле ски
да н= пос лу жи со „ѓом ле зе“ и ние да
го вку си ме бел чи шки от спе ци ја ли -
тет, кој на го ле ма вра та вле зе и се
прос ла ви во де ла та на умет ни ци те.

Ако па тот ве на ве де пре ку Ки че -
во кон Охрид, не за бо ра ве те де ка на
24 ки ло ме три од ма ги стра ла та ве
оче ку ва ат слав на Де бр ца и „умет -
нич ко то ѓом ле зе“ во ли ков на та ко ло -
ни ја во Бел чи шта. 

До ма ќи нот си гур но ќе ви при ре -
ди и дру го из не на ду ва ње.

Кој ед наш та му бил, бр зо ќе по -
са ка пак да се вра ти.

Во оваа ре тка умет нич ка
га ле ри ја, отка ко на ста на,
до а ѓа ат, пре сто ју ва ат и

соз да ва ат но ви де ла поз -
на ти на ши и стран ски

умет ни ци, кои ги ове ко ве -
чу ва ат про сто рот, вре ме то

и ду ша та на Бел чи шта.
Око лу 120 авто ри ов де

оста ви ле бе лег од сво јот
опус, а 600 сли ки ги укра -
су ва ат ѕи до ви те на га ле ри -

ја та

Во свет пре ку Бел чи шта

ЗНА ЧАЈ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА НА КУЛ ТУ РА ТА ВО ВА ЛАН ДО ВО

„Пен зи о не ри те пе ат 2013“

На средбата при сус тву ваа
над 5.500 пен зи о не ри 

од по ве ќе здру же ни ја од 
Ре пуб ли ка та, ме ѓу кои 

најм но гу број ни и 
овој пат беа ра до ви ша ни, 

со 720 чле на

ПО СТАП НА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА НА НА ЦИ О НАЛ НА ТА СТРА ТЕ ГИ ЈА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НА СИ ГУР НОСТ НА СТА РИ ЛИ ЦА

Дне вен цен тар и во Га зи Ба ба Де но ви ве во на сел ба та Ма џа ри,
во оп шти на та Га зи Ба ба, поч на уре -
ду ва ње то на нов цен тар за дне вен
пре стој на пен зи о не ри и ста ри ли ца.

На поч ну ва ње то на ра бо ти те при -
сус тву ваа ми ни сте рот за труд и со ци -
јал на по ли ти ка Ди ме Спа сов, гра до -
на чал ни кот То ни Трај ков ски, пре тсе -
да те лот на Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри, Дра ги Ар ги ров ски, пре -
тсе да те лот на здру же ни е то на пен зи -
о не ри Га зи Ба ба, Ѓор ге Ан до нов, и
дру ги го сти. 

На при год на та прес-кон фе рен ци -
ја ми ни сте рот Ди ме Спа сов истак на
де ка Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја во ди актив на по ли ти ка, со ко ја
ну ди ре ше ни ја за проб ле ми те на ли -
ца та во тре та та до ба, пре зе мај ќи
актив но сти за по до бру ва ње на нив -
на та еко ном ска и со ци јал на по лож -

ба. Со усво ју ва ње то на На ци о нал на -
та стра те ги ја за со ци јал на си гур ност
на ста ри те ли ца во 2010 го ди на се
пред ви ду ва ат ни за мер ки, ме ѓу кои
и отво ра ње днев ни цен три за ста ри
ли ца.

Гра до на чал ни кот на оп шти на та
Га зи Ба ба, То ни Трај ков ски, ја истак -
на со ра бо тка та со Ми ни стерс тво то
за труд и со ци јал на по ли ти ка во отво -
ра ње то на Днев ни от цен тар за ста -
ри ли ца, за кој се пре а дап ти ра об је -
ктот на по ра неш но то ки но „Ма џа ри“.
Вкуп на та фи нан си ска кон струк ци ја
е око лу 4.000.000 де на ри, од кои
3.400.000 де на ри се ин ве сти ци ја на
оп шти на та Га зи Ба ба за комп лет на
са на ци ја на по крив на та кон струк ци -
ја, фа са да та, комп лет на за ме на на
вра ти те и про зор ци те, уре ду ва ње на
вна треш ни от про стор со за ме на на

по дот и комп лет на са на ци ја на еле -
ктрич на та ин ста ла ци ја.

Ми ни стерс тво то за труд и со ци -
јал на по ли ти ка ќе учес тву ва со
600.000 де на ри за опре му ва ње на
про сто ри и те на овој дне вен цен тар.
Во за вис ност од вре мен ски те ус ло -
ви е пред ви де но комп лет на та ре кон -
струк ци ја и адап та ци ја на овој об јект
да тра ат три ме се ци. 

Овие актив но сти ги поз дра ви пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, истак ну вај ќи де ка со имп ле мен -
та ци ја на на ци о нал на та стра те ги ја
за ста ри ли ца, ко ја е под го тве на спо -
ред европ ски стан дар ди, по крај клу -
бо ви и днев ни цен три, се пла ни ра
из град ба и на пен зи о нер ски и до мо -
ви за ста ри ли ца, за што е утвр де на
еви дент но го ле ма по тре ба.                            

К.С.А.

М. Ѓор ѓи е ва

Во Цен та рот за кул ту ра во Ва лан -
до во на 3 ју ли се одр жа тра ди ци о нал -
на та ма ни фе ста ци ја од об ла ста на кул -
ту ра та „Пен зи о не ри те пе ат 2013“, на
ко ја учес тву ваа 11 пе јач ки и игро ор -
ни гру пи од вар дар ски от ре ги он, од Би -
то ла и од При леп. Го сти те и учес ни ци -
те ги поз дра ви Ле о нид Ман чев, пре -
тсе да тел на Здру же ни е то на пен зи о -
не ри од Ва лан до во, а за зна че ње то на
оваа пен зи о нер ска кул тур на ма ни фе -
ста ци ја збо ру ва ше 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.
При тоа, тој по себ но ја наг ла си уло га -
та на пен зи о не ри те во збо га ту ва ње -
то на кул тур но то тво реш тво, во не гу -
ва ње то на фолк лор ни те тра ди ции и
оби чаи, што е од на ци о на лен ин те рес
на кул ту ра та на на ша та зем ја.

Хо рот на ЗП Ва лан до во се прет ста -
ви со три пес ни, од кои хим на та на Ва -
лан до во од Ле о нид Ман чев бе ше бур -
но поз дра ве на од при сут ни те гле да чи.

Хо рот на ЗП Би то ла, исто та ка, на -
ста пи со три пес ни, од кои нај до бар
впе ча ток оста ви „Ма мо, кој чу ка на
пор ти“, а хо рот на ЗП Бог дан ци се

истак на со пес на та „Ко га ќе зас не жат
ко си те“. Из вед ба та на „Ед но име има -
ме“ во ин тер пре та ци ја на Ан гел То тов
бе ше поз дра ве на од при сут ни те со гро -
мог ла сен и долг ап ла уз, ка ко и на ста -
пот на КУД „Пен зи о нер“ од При леп, со
пес ни те „Мо ма крај из вор се де ше“ и
„Ми из лег ла Ев да“. Со две пес ни на -
ста пи ја и КУД „Пен ка Ко те ска“ и Трај -
че Ла за ров од ЗИП Ка ва дар ци. Со нов
ре пер то ар се прет ста ви ја хо рот на ЗП
Ге вге ли ја и игро ор на гру па од Ми рав -
ци. Со по три пес ни се прет ста ви ја и
ЗП Ве лес и ЗП Не го ти но. На учес ни ци -
те им беа вра че ни и бла го дар ни ци.

Следното дружење е веќе овој викенд, на 14 јули во Ораовица

Ли ков на ко ло ни ја, ко ја без мал ку 30 го ди ни 
пре ку Бел чи шта ја про мо ви ра Ма ке до ни ја
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З. Ми хај лов

Не ма сом не ние де ка ме ди ци на та
игра го ле ма и важ на уло га во спор тот,
за тоа што е не раз де лен дел од не го. Не
мо же да се за мис ли ре а ли за ци ја на
со вре мен тре на жен про цес, а при тоа
во не го да не би де вклу чен и спе ци ја -
лист по спорт ска ме ди ци на. При ме рот
со поз на ти от спорт ски ле кар д-р Ми -
лош Ву чи до лов нај до бро го по твр ду ва
тоа. Уште од сту дент ски те де но ви, про -
у чу вај ќи ги ана то ми ја та, фи зи о ло ги ја -
та и пси хо ло ги ја та на чо ве кот, поч нал
да се за ни ма ва со ан тро по ло шки ис -
пи ту ва ња, кои тре ба ло да би дат не оп -
ход ни по ка за те ли за прис по со бу ва ње
на ор га низ мот на спор ти стот за из др -
жу ва ње нај го ле ми на по ри.

- Во пр во вре ме, не ка де кон кра -
јот на 50-ти те и по че то кот на 60-ти те
го ди ни од ми на ти от век, со не до вер -
ба се гле да ше кон но ва та ме ди цин ска
гран ка. Мно гу ми на ду ри и се про ти -
веа да има спе ци ја ли зи ра на уста но -
ва ток му за спорт ска та ме ди ци на. Но
на стој чи во ста на мо јот по ко ен ко ле га
и прв спе ци ја лист по спорт ска ме ди -
ци на во Ма ке до ни ја, д-р Ни ко ла Хри -
стов, да де плод. Бе ше фор ми ран спе -
ци ја ли зи ран за вод, кој и ден-де нес
функ ци о ни ра и во не го се ос тва ру ва -
ат ре дов ни прег ле ди на спор ти сти од
нај ма ли те во зра сти до др жав ни те ре -
пре зен та тив ци - ве ли д-р Ву чи до лов.

ПРВИТЕ ИСКУСТВА ВО ЗАВОДОТ

Ток му во таа но во фор ми ра на ме -
ди цин ска уста но ва и Ву чи до лов поч на
да ги до би ва не оп ход ни те искус тва. На -
бр гу нав ле гу ва во комп лекс на та проб -
ле ма ти ка и со си от свој ен ту зи ја зам
на сто ју ва да дој де до но ви откри ти ја,
кои по доц на ќе му би дат од го ле ма ко -

рист во ра бо та та со спор ти сти те. 
- Осо бе но ме ин те ре си ра ше ис хра -

на та, на ко ја спор ти стот тре ба да обр -
не го ле мо вни ма ние, за што од неа за -
ви сат и комп лет на та ре а ли за ци ја на
тре наж ни от про цес и, се раз би ра, по -
стиг ну ва ње то вр вен ре зул тат. Свое ме -
сто има ше и хи ги е на та на жи ве е ње -
то, ка ко и на чи нот на за креп ну ва ње
по на пор ни те на ста пи. Ова осо бе но
се од не су ва за врв ни те спор ти сти, кои
во еден кра ток пер и од се из ло же ни на
го ле ми на по ри - наг ла су ва тој.

Се чи ни де ка, се пак, не гов фах бе -
ше ра бо та та со спор ти сти те во по е ди -
неч ни те спор то ви, осо бе но бо ра чи те.

- Ток му та ка. Мо жам да ка жам де -
ка со бо ра чи те и јас ка ко спорт ски ле -
кар ги до жи ве ав нај у ба ви те ми го ви.
Ми при чи ну ва ше осо бе но за до волс -
тво да се гри жам за здрав стве на та со -
стој ба на Ки ро Ри стов, Ша бан Се и диу,
Ша бан Тр сте на, Зо ран Шо ров... Си те
тие беа из во нред ни спор ти сти, осво -
ју ва чи на мно гу број ни тро феи и ме да -
ли од олим пи ски те игри, од свет ски те
и од европ ски те пр венс тва. Се се ќа -
вам на те шки те мо мен ти, ко га тре ба -
ше да се са ни ра не ко ја нез год на по -
вре да и да се под го тви бо ра чот за след -
ни от на стап. Во спор тот не ма че ка ње,
мо ра вед наш да се ре а ги ра и кол ку
што е мож но по бр зо да се са ни ра по -
вре да та. На Олим пи ја да та во Се ул во
1988 го ди на, на при мер, Тр сте на тре -

ба ше да на ста пи по вре ден, во пос лед -
ни от ду ел за злат ни от ме дал со Ја по не -
цот Са то. Чув ству ва ше го ле ми бол ки
во ко ле но то. То гаш се пос лу жив со ед -
на итри на - сте га чот и за во јот му ги ста -
вив на здра во то ко ле но, тоа да би де
мам ка за про тив ни кот. Но се пак бол -
ки те беа го ле ми. Тр сте на ја из др жа пос -
лед на та би тка, но за гу би и го освои сре -
бре ни от ме дал - ве ли Ву чи до лов.

МАКА СО ВИШОКОТ КИЛОГРАМИ

Суд би на та са ка ше да би дам најм -
но гу вклу чен во спор то ви те ка ко што
се бо ре ње то и бо ксот, во кои има те -
жин ски ка те го рии. Спор ти стот не смее
да ја по ми не опре де ле на та те жи на за
на стап во сво ја та ка те го ри ја, а тоа за
нас спорт ски те ле ка ри и тре не ри те
прет ста ву ва ше до пол ни те лен проб -
лем, за што мо рав ме по сто ја но да ги
кон тро ли ра ме и да во ди ме сме тка за
нив на та ис хра на. Се се ќа вам ко га во
1991 го ди на, на Европ ско то пр венс -
тво во бо ре ње во Поз нањ, Ша бан Тр -
сте на тре ба ше за де се ти на де на да ос -
ла би 12 ки ло гра ми. Тоа бе ше не ве ро -
јат но те шко, но се пак ус пе ав ме и тој
то гаш го освои пос лед но то свое зла то
на ед на го ле ма ма ни фе ста ци ја. 

Слич на суд би на има ше и бо ксе рот
Ре џеп Ре џе пов ски, кој на Олим пи ја -
да та во Лос Ан џе лес бо ксу ва ше во фи -
на ле то и го освои сре бре ни от ме дал.
Д-р Ми лош Ву чи до лов, кој бе ше офи -
ци ја лен ле кар на то гаш на та ју гос ло -
вен ска ре пре зен та ци ја, се се ќа ва на
тие мо мен ти.

- Ре џе пов ски и Ма те Пар лов, кој
бе ше се ле ктор на бо ксе ри те, ги кре -
наа ра це те, се пре да доа пред вре ме
сме тај ќи де ка ви шо кот ки ло гра ми не
ќе мо же да би дат на ма ле ни. То гаш јас
ја пре зе дов ра бо та та во свои ра це -

са у на, по се бен ре жим на ис хра на, бр -
зо сла бе е ње и за два де на стиг нав ме
до по са ку ва на та те жи на, а по тоа зна -
е те оти Ре џе пов ски стиг на и до сре -
брен ме дал - се се ќа ва на ши от со го -
вор ник. 

Има мно гу до жи ву ва ња во ка ри е -
ра та на д-р Ми лош Ву чи до лов, кој и во
сво ја та 78. го ди на од жи во тот оста ну -
ва при вр зан кон спор тот и спор ти сти -
те. Не ма ден а не кој од спор ти сти те да
не оди кај не го за да по ба ра со вет. И
се га ус пеш но ги са ни ра по вре ди те и

ги ос по со бу ва на ши те ре пре зен та тив -
ци да мо жат да го да дат сво јот ма кси -
мум во на ци о нал ни от дрес. Ву чи до -
лов не ми ру ва и во пен зи о нер ски те
де но ви. На про тив, ан га жи ран е исто
ка ко и ко га бе ше про фе сор на Фа кул -
те тот за фи зич ка кул ту ра или мно гу по -
ра но, ко га бе ше ле кар во За во дот за
спорт ска ме ди ци на. Др жав на та на гра -
да „8 Сеп тем ври“ и приз на ни е то од
Ме ѓу на род ни от олим пи ски ко ми тет се
са мо по твр да по ве ќе за не го ви от го -
лем при до нес во раз во јот на спор тот.

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na 
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija
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КА ЛИ НА И ЗО КИ - СИ НО НИМ НА ХУ МА НО СТА

В. Па чем ски

На 28 ју ни во Ста ра та чар ши ја во
„Ка пан-ан“ во Скоп је, во ор га ни за -
ци ја на здру же ни е то „Арт крафт“, во
кое чле ну ва ат лу ѓе од раз ни во зра -
сти, се одр жа Пр ви от бал кан ски ба -
зар на ра ко твор би под мо то то „Ра ко -
твор ци-чу ва ри на тра ди ци ја та“, на
кој, по крај ра ко твор ци од Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја, при сус тву ваа и го сти и
ра ко твор ци од Ср би ја, Ал ба ни ја, Цр -
на Го ра и од Ко со во. На при сут ни те
нај пр во им се обра ти пре тсе да тел ка -
та на здру же ни е то Гор да на Ми трев -
ска-Бе ба, истак ну вај ќи де ка це ли те
на ба за рот се обе ди ну ва ње, еду ка -
ци ја и по до бро афир ми ра ње на умет -
нич ки те и кре а тив ни те по тен ци ја ли
на ра ко твор ци те и про мо ви ра ње на
го ле ми те кул тур ни и тра ди ци о нал ни
мул ти ет нич ки вред но сти на бал кан -
ски те про сто ри. Ба за рот за отво рен
го прог ла си гра до на чал ни кот на оп -
шти на Ча ир, Изет Ме џи ти.

- Ра ко твор ци те соз да ва ат ос но ва
за јак не ње и за про мо ви ра ње на ра -
ко творс тво то, про фи ли рај ќи ја оваа
деј ност и доб ли жу вај ќи им ја рач на -
та ра бо та на пом ла ди те ге не ра ции.
Со тоа ќе ги вра тат од за бо рав мно гу
на ши тра ди ци о нал ни изра бо тки што
се дел од на ши те тра ди ции и умет нич -
ко бо гат ство - наг ла си Ме џи ти.

Ма ни фе ста ци ја та тра е ше три де -
на, а изо би лу ва ше со ин те рес ни ин -
вен тив ни со др жи ни, ме ѓу кои беа и
па но рам ско разг ле ду ва ње на гра дот
и по се та на по ве ќе кул тур ни и исто -
ри ски зна ме ни то сти во не го.

РА КО ТВОР БИ ОД БАЛ КА НОТ

ВЕ ЛИ КА НИ НА МА КЕ ДОН СКИ ОТ СПОРТ: Д-Р МИ ЛОШ ВУ ЧИ ДО ЛОВ

Зас лу жен за го лем број ме да ли  
Бла го да ре ние на д-р Ву чи -
до лов, мно гу спор ти сти по -
стиг наа врв ни ре зул та ти и
осво и ја олим пи ски ме да ли 

М. Ди мов ски 

Пен зи о нер ки те Зо ра Ми лен ти е виќ,
Да на Бо шков ска, Бор ка Бла жев ска,
До бри ца Цве та нов ска, Ле на Та се ва и
Фим ка Си мо нов ска од До мот на пен -
зи о не ри те во Ае ро дром, Скоп је, за се -
ко гаш ќе го за па ме тат 2 ју ли 2013 го -
ди на ка ко да тум на го ле ма бла го дар -
ност за ху ма ни от гест на мла да та брач -
на двој ка Ка ли на и Зо ки од Скоп је, кои
сво ја та дол го го диш на иде ја да им по -
мог нат на со ци јал но за гро зе ни и ста -
ри и сне мо же ни ли ца ја ре а ли зи раа
не о дам на, ток му на де нот на нив но то
вен ча ва ње. 

При по ка ну ва ње то на го сти те за
свад ба, тие ги за мо ли ле по ка не ти те
што мис лат да им по да рат цве ќе да се
отка жат од на ме ра та, а пла ни ра ни те
па ри да ги оста ват на оз на че но то ме -
сто за по мош на нај за гро зе ни те пен -
зи о не ри од до мот. Та ка и се слу чи ло
на нив на та ве сел ба, а мла ден ци те со -
бра ле над 12.600 де на ри и ја ос тва -
ри ле сво ја та на ме ра.

На сред ба та што бе ше ор га ни зи -
ра на по тој по вод во про сто ри и те на
До мот на пен зи о не ри те во Ае ро дром,

пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, во при сус тво на пре тсе да те -
лот на Град ски от со јуз на ЗП, Кр сте Ан -
ге лов ски, и на упра ви те лот на До мот,
Ве љан Стој ков ски, на пен зи о нер ки те
им ја да де до на ци ја та од Ка ли на и Зо -
ки и им по са ка до бро здрав је и по у ба -
ви и по среќ ни де но ви во жи во тот. 

Ори ги нал но ста на иде ја та не мо -
же да се пре мол чи, а Ка ли на и Зо ки
не ка ста нат при мер за мно гу мла до -
жен ци што са ка ат и мо жат да по мог -
нат и на овој на чин. Да ру ва ни те пен -
зи о нер ки од сE ср це им се заб ла го да -
ри ја на Ка ли на и Зо ки за ху ма но ста и
им по са каа сре ќа во бра кот. 

За че ток на нови обичаиЧу ва ри на
тра ди ци ја та

Како спортски лекар најубавите мигови ги доживеа со борачите


