
З. Пе тков ски

Го ди неш ни те ре ги о нал ни пен зи о нер -
ски спорт ски нат пре ва ри се одр жаа спо -
ред кри те ри у ми те и це ли те утвр де ни со
ста ту тот на СЗПМ за уна пре ду ва ње и за
про ши ру ва ње на ин те ре сот кај пен зи о -
не ри те за раз ни спорт ски актив но сти, а
со единс тве на цел: нор мал но и не пре ки -
на то одр жу ва ње и за јак ну ва ње на пси -
хо фи зич ка та спо соб ност на чле но ви те,
обез бе ду вај ќи мож но сти за актив но ста -
ре е ње на си те пен зи о не ри чиј број, од
го ди на на го ди на, е во по сто јан по раст.

Од 24 мај до 20 ју ни ус пеш ни до ма -
ќи ни на ре ги о нал ни те нат пре ва ри беа
здру же ни ја та на пен зи о не ри те: Ра до виш,
Га зи Ба ба, Кра то во, Стру га, Не го ти но, Ви -
ни ца, Би то ла и Кар пош.

На ре пуб лич ко ни во, во си те осум ре -
ги о ни, со свои нат пре ва ру ва чи учес тву -
ваа 55 здру же ни ја на пен зи о не ри те-член -
ки на СЗПМ, од кои 53 ста рос ни и две
здру же ни ја на ин ва лид ски пен зи о не ри
(При леп и Ка ва дар ци). На нат пре ва ри -
те во си те осум ре ги о ни до се га учес тву -
ваа нај го лем број нат пре ва ру ва чи -
1.651, и тоа 978 во ма шка и 673 во жен -
ска кон ку рен ци ја. Спо ре де но со прет ход -
на та го ди на, бро јот на нат пре ва ру ва чи
и учес ни ци бе ле жи зго ле му ва ње по си -
те ос но ви. 

УЧЕСТВО НА 2.450 ПЕНЗИОНЕРИ!

Ме ѓу тоа, тоа не е кра ен до стрел што
мо же да се оче ку ва од пен зи о нер ски те
здру же ни ја. Мал е бро јот на оние што
учес тву ва ат со ма кси ма лен број нат пре -
ва ру ва чи - 50, ка ко што се ЗП Га зи Ба ба,
Те то во, Охрид и Ка ва дар ци. Со 40-50 нат -
пре ва ру ва чи учес тву ваа 15 здру же ни ја,
вклу чу вај ќи ги и го рес по ме на ти те. Со 30-
40 нат пре ва ру ва чи на ста пи ја 16 здру -
же ни ја, со 20-30 учес ни ци 10 здру же ни -
ја, со 10-20 нат пре ва ру ва чи 8 здру же ни -
ја, а шест здру же ни ја на ста пи ја са мо со

по де сет нат пре ва ру ва чи.
Ина ку, на го ди наш ни те ре ги о нал ни

нат пре ва ри, по крај нат пре ва ру ва чи те и
спорт ски те ра бот ни ци, по раз ни ос но ви
беа при сут ни уште 799 пен зи о не ри и
пен зи о нер ки, или вкуп но на си те ре ги о -
нал ни нат пре ва ри при сус тву ваа 2.450
пен зи о не ри!

На шест ре ги о нал ни сред би, по крај
ра ко вод на та стру кту ра на СЗПМ, при -
сус тву ваа и гра до на чал ни ци на оп шти -
ни те, кои во при год ни го во ри по зи тив -
но се из јас ни ја за уло га та на пен зи о -
нер ска та по пу ла ци ја, ги поз дра ви ја и
ги под др жаа актив но сти те на СЗПМ со
кои се соз да ва ат ус ло ви за актив но ста -
ре е ње на пен зи о не ри те. Осо бе но бе -
ше истак на та ус пеш на та со ра бо тка на
ло кал на та са мо у пра ва со здру же ни ја -
та на пен зи о не ри те.

Пра во на на стап на ре пуб лич ки те нат -
пре ва ри обез бе ди ја 37 здру же ни ја, со
вкуп но 396 нат пре ва ру ва чи, од кои 208
во ма шка и 188 во жен ска кон ку рен ци -
ја. Тре ти от ре ги он не ма ше свои нат пре -
ва ру ва чи во дис цип ли на та шах-же ни,
сед ми от ре ги он не ма ше нат пре ва ру вач
во дис цип ли на та тр ча ње же ни до 60 го -
ди ни во зраст.

ПЕНЗИОНЕРИ ПОЛНИ СО ЕЛАН

По треб но е да се истак не де ка на
овие нат пре ва ри во еден по долг вре -

мен ски пер и од им прет хо деа под го то -
вки вна тре во здру же ни ја та по раз гра -
но ци те ка де што се ор га ни зи раа се ле -
ктив ни, од нос но ква ли фи ка ци ски нат -
пре ва ри за обез бе ду ва ње на со ста вот
на еки пи те за учес тво на ре ги о нал ни те
нат пре ва ри. Во пер и од од два до три
ме се ци се разд ви же ни и актив ни на
спорт ски план го лем број пен зи о не ри
по си те ос но ви, што е и цел на СЗПМ за
обез бе ду ва ње ус ло ви за актив но ста -
ре е ње на пен зи о не ри те, а со тоа и по -
сто ја но по до бру ва ње на нив на та пси -
хо фи зич ка та со стој ба.

По крај мож но ста за дру же ње и за -
поз на ва ње то на пен зи о не ри те, ши ре -
ње то на ме ѓу себ ни те поз нанс тва е и ос -
нов на цел на овие актив но сти. 

Во вр ска со Ре пуб лич ки те пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри, де но ви -
ве во ЗП Штип се одр жа прес-кон фе -
рен ци ја на ко ја пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, ги ин фор ми ра ме -
ди у ми те за одр жу ва ње то на 18. Ре пуб -
лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат пре -
ва ри прв пат во гра дот под Иса рот. Оваа
пен зи о нер ска олим пи ја да, на ко ја ќе
се нат пре ва ру ва ат нај до бри те пен зи -
о не ри-спор ти сти од на ша та зем ја, ќе
се одр жи на те ре ни те на спорт ски от
комп лекс кај „Ма ке дон ка“ на 7 сеп тем -
ври, а све че но то отво ра ње е ќе би де
во 9.30 ча сот.

Ми ха ил Ва си лев, пре тсе да те лот на
ЗП Штип и Кар бин ци, ги из не се под го -
то вки те за одр жу ва ње на овие пен зи -
о нер ски спорт ски игри.

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски и пот пре -
тсе да те лот на ИО на СЗПМ Ме то ди ја То -
шев ски, пре тсе да те лот на ко ми си ја та
за спорт Здра вко Пе тков ски и до ма ќи -
ни те ги разг ле даа те ре ни те за спорт -
ски те игри и имаа сред ба со гра до на -
чал ни кот на оп шти на та Штип, Ил чо За -
ха ри ев, кој изра зи под го тве ност на гра -
дот да по мог не за оваа зна чај на пен -
зи о нер ска ма ни фе ста ци ја.
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Пе ро Ми лен ко ски

Бла го род на и инс пи ра тив на е љу -
бо вта кон ја зи кот и не го ви те за ко ни -
то сти и уба ви ни. Про у чу ва ње то на ја -
зич ни те нор ми ни по ма га да го ко ри -
сти ме збо рот ка ко средс тво за изра -
зу ва ње на сопс тве ни те мис ли. Ли те -
ра тур но то де ло, со пра вил на упо тре -
ба на збо рот е пос ли ко ви та, по бо га -
та и при фат ли ва за чи та те лот. Ма ке -
дон ски от ја зик е сто жер на на ша та
са мо бит ност, ос но ва на на ши от иден -
ти тет. Тоа нE об вр зу ва по сто ја но да
го про у чу ва ме, не гу ва ме и бра ни ме.
Ко га чо век на ја зи кот ќе му го по све -
ти це ли от свој ра бо тен век, има пра -
во да по чув ству ва и за до волс тво од
тра ги те што ги оста вил зад се бе и на
се гаш ни те и на ид ни те ге не ра ции да
им по ра ча ја зи кот да го са ка ат се ко -
гаш, за што тој е „на ша та та тко ви -
на“(Ми сир ков). 

ВРЕДЕН СОБИРАЧ НА
НАРОДНИ УМОТВОРБИ

Со оваа раз мис ла го поч на раз -
го во рот Бо жо Сте фа нов ски, нај пр -
вин учи тел, на став ник и про фе сор, а
по тоа, ре чи си три де це нии ле ктор по
ма ке дон ски ја зик. Овој скро мен чо -
век, кој и во де вет та та де це ни ја од
жи во тот се дру жи со кни ги те и е под -
го твен да при до не су ва за по бо га та
актив ност на пен зи о нер ски те здру -
же ни ја во Скоп је (ка де што му е до -
мот) и во Кру ше во (ка де што се на о -
ѓа не го ва та ви кен дич ка). Го срет нав -
ме во гра дот на Кру шев ска та ре пуб -
ли ка и за ед но го прос ле див ме чес -
тву ва ње то на го ле ми от Илин ден. Ти -
вко, ста ло же но, ја тка е ше при каз на -
та за учи те лот, за фолк ло ри стот и за
ле кто рот.

- Уште во мла ди те де но ви, ка ко
уче ник во Учи тел ска та шко ла во Би -
то ла, се вљу бив во ли те ра ту ра та и во
ма ке дон ски от ја зик. Таа љу бов им ја
пре не су вав не се бич но и гриж ли во
на мо и те уче ни ци во не кол ку ма ри -
ов ски се ла. На по ред но со тоа ме пле -
ни и уба ви на та на на род ни те пес ни
од тој крај. Та ка се ро ди збир ка та „Цут
цу ти ла че реш ни ца“. Истак на ти пес -
но пој ци и пес но пој ки од овие не ко -
гаш вол шеб ни пре де ли, ми овоз мо -
жи ја да за пи шам око лу две сте и пе -
де сет пес ни - свад бар ски, про лет ни,

ар гат ски, ов чар ски, пе чал бар ски, љу -
бов ни, ху мо ри стич ни итн. - се се ќа -
ва Сте фа нов ски.

До де ка го сле ди ме не го во то иска -
жу ва ње, ја про ли сту ва ме збир ка та,
при што вни ма ни е то го прив ле ку ва -
ат иска жу ва ња та на ре цен зен ти те,
проф. д-р То ме Саз дов и д-р Мар ко
Ки тев ски, кои овој труд го поз дра ву -
ва ат ка ко зна ча ен при лог кон на ше -
то фолк лор но бо гат ство, а авто рот ка -
ко вре ден со би рач на на род ни умо -
твор би.

ДИЈАЛЕКТИТЕ - ЈАЗИЧНО
БОГАТСТВО

Љу бо вта кон ја зи кот про дол жу ва
и по раз дел ба та од уче ни ци те. Таа му
овоз мо жу ва три де це нии со ус пех да
го уре ду ва и ле кто ри ра бил те нот на
РК на ССРНМ, при што не го во то поз -
на ва ње на ма ке дон ски от ли те ра ту -
рен ја зик при до не су ва си те тек сто -
ви да би дат ја зич но ко рект ни, а нив -
ни те авто ри да на у чат не што но во за
ја зич ни те за ко ни то сти. Но гри жа та
за ја зи кот не пре ста ну ва ни со за вр -
шу ва ње то на не го ви от ра бо тен век,
де се ти на го ди ни пред овој ми ле ни -
ум. Буд но ги сле ди на ста ни те по вр -
за ни со ја зи кот, со пра во пи сот и со
пра во го во рот, а го прив ле ку ва и про -
у чу ва ње то на ди ја ле кти те на ма ке -
дон ски от ја зик. 

- Ре зул тат на та ква та опре дел ба
е по ја ва та на из да ни е то „Реч ник на
де мир хи сар ски от го вор“, што го под -
го твив ме за ед но со мо јот дру гар уште
од учи лиш ни те де но ви, пи са те лот Ра -
до ван Цве тков ски. НE мо ти ви ра ше
соз на ни е то де ка овој ет но ре ги он со
45 се ла до то гаш не бе ше це лос но ја -
зич но и фолк лор но истра жу ван. Реч -
ни кот со др жи 30.000 заг лав ни збо -
ро ви, со вклу че ност на сE што се из -
го ва ра ди ја лект но. Во со ста ву ва ње -
то се ра ко во дев ме од мис ла та на зна -
ме ни ти от Бла же Ко не ски де ка ди ја -
лект ни те збо ро ви мо жат да нај дат ме -
сто и во ли те ра тур ни от ја зик, за што
се не про цен ли во ја зич но бо гат ство
- ве ли тој.

Раз го во рот при вр шу ва. Но не и
љу бо вта и гри жа та на Сте фа нов ски
за ја зи кот. Се оду ше ву ва на уба ви -
на та на со вре ме на та ма ке дон ска ли -
те ра ту ра, на пре пе ви те и пре во ди те
на врв ни ос тва ру ва ња од свет ски пи -
са те ли. Но и го за гри жу ва от ста пу ва -
ње то од ја зич ни те нор ми во си те сре -
ди ни, а нај те шко му па ѓа по и гру ва -
ње то со на ши от ак цент, на ма лу ва -
ње то на ле кто ра ти те во све тот...

Актив но сти те на СЗПМ со
кои се соз да ва ат ус ло ви за
актив но ста ре е ње на пен -
зи о не ри те има ат це лос на

под др шка ка ко од еди ни ци -
те на ло кал на та са мо у пра ва
та ка и на ре пуб лич ко ни во

Ко га чо век на ја зи кот ќе
му го по све ти це ли от жи -
вот, има пра во да по чув -
ству ва за до волс тво и на

се гаш ни те и на ид ни те ге -
не ра ции да им по ра ча да
го не гу ва ат се ко гаш, за -
што ја зи кот е сто жер за

на ши от иден ти тет

Најдобрите спортисти од регионите
учествуваат на пензионерската
олимпијада на 7 септември во Штип

СРЕД БА СО БО ЖО СТЕ ФА НОВ СКИ, ЛЕ КТОР

Ја зи кот - и љу бов и гри жа



Л. Мла де нов ска

Здру же ни е то на пен зи о не ри те од
Ра до виш и оваа го ди на бе ше ор га ни -
за тор на ма ни фе ста ци ја та „Пик ник на
зе ле но“, ко ја се одр жа во ма на стир -
ски от комп лекс „Св. Ѓор ѓи ја“ кај с. Ора -
о ви ца, во па зу ви те на пи то ма та пла -
ни на Плач ко ви ца, ка де што вол шеб -
на та при ро да ги рас ту ри ла уба ви ни те
со рас кош.

Во уба ви от ле тен ден 14 ју ли над
6.500 пен зи о не ри од 39 здру же ни ја од
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ов де се дру жеа,
играа и пе е ја до ве чер ни те ча со ви.

Во по че то кот го сти те ги поз дра ви
пре тсе да тел ка та на акти вот на пен зи -
о нер ки Пав ли на Ча бу ко ва, по тоа пре -
тсе да те лот на ЗП Ра до виш, Јор дан Ко -
ста ди нов, изра зи го ле ма бла го дар ност
за огром но то при сус тво на го сти те, а
и оваа го ди на ме ѓу најм но гу број ни те
беа штип ја ни, со 560 чле на.

Од име то на гра дот-до ма ќин пен зи -
о не ри те ги поз дра ви и им по са ка ср -
деч но до бре дој де гра до на чал ни кот на

оп шти на та Ра до виш, Са шко Ни ко лов,
кој истак на де ка ќе се уре ди про сто рот
око лу цр ква та и ве ти де ка за на ред на -
та сред ба пен зи о не ри те ќе има ат по -
до бри ус ло ви за пре стој и за дру же ње

На пен зи о не ри те им се обра ти и
за ме ник-ге не рал ни от ди ре ктор на руд -
ни кот „Бу чим“, Ни ко лај чо Ни ко лов, кој
со сопс тве ни средс тва од те мел ја из -
гра ди но ва та цр ква „Св. Ѓор ѓи ја“. Отка -

ко ги поз дра ви пен зи о не ри те, тој со
не скри е но за до волс тво истак на де ка
е из не на ден од ви тал но ста на пен зи -
о не ри те и од на чи нот на нив на та ор -
га ни зи ра ност и де ка оче ку ва овој пре -
кра сен пре дел да пре рас не во ту ри -
стич ко-ре кре а ти вен цен тар во источ -
на Ма ке до ни ја.

Сред ба та ја отво ри пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, кој збо -
ру ва ше за зна че ње то на пик ник-сред -
би те и за збо га те но то пен зи о нер ско
ор га ни зи ра ње, а по тоа ги по фа ли до -
ма ќи ни те за ус пеш но ста во ор га ни зи -
ра ње то ва кви ма сов ни ма ни фе ста ции
и за нив на та до бра со ра бо тка со ло -
кал на та са мо у пра ва и СЗПМ.

На за до волс тво на си те при сут ни,
штом се слуш наа ве се ли те зву ци на му -
зи ка та, ни кој не мо же ше да им одо лее,
да не за и гра на уба во то ма ке дон ско
оро и да не за пее. По тоа на сред ба та
се соз да де при ја тен ам би ент, со пес -
ни те, ора та и шу мо ле ње то на сто лет ни -
те да бо ви и оре во ви дрв ја, кои ги при -
ми ја си те под сво и те лад ни сен ки.
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ЗП-БЕ РО ВОЗП РА ДО ВИШ

Над 6.500 по се ти те ли на ве ли чес твен со бир во Ора о ви ца

НО ВА ПРИ ВАТ НА УСТА НО ВА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НА ЗА ШТИ ТА НА СТА РИ ЛИ ЦА 

К.С. Ан до но ва

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на
по ли ти ка Ди ме Спа сов при сус тву ва -
ше на отво ра ње то на при ват на та уста -
но ва за со ци јал на за шти та на ста ри
ли ца „Иди ла“ во Скоп је. 

Нај на пред при сут ни те го сти ги
поз дра ви ди ре ктор ка та на овој со -
вре мен и при ја тен об јект на ме нет за
ли ца од тре та та жи вот на до ба Еле на
Или ев ска, истак ну вај ќи де ка об је ктот
е на пра вен за да ги за до во ли по тре -
би те на ста ри те ли ца во се кој пог лед.
По крај сме сту ва ње то во до мот, ќе се
ор га ни зи ра ат и мно гу дру ги актив но -
сти, ка ко што се пре да ва ња за актив -
но и здра во ста ре е ње, ек скур зии, ки -
но прет ста ви, кон цер ти, за ста на ри те
да се чув ству ва ат удоб но и да има ат
при ја тен и ква ли те тен жи вот. При сут -
ни те ги поз дра ви и д-р Але ксан дар
Ма но лев, кој истак на де ка здрав је то
на ста на ри те ќе му би де при о ри тет
на ти мот што ќе се гри жи за нив. 

На при сут ни те им се обра ти и ми -
ни сте рот за труд и со ци јал на по ли ти -
ка Ди ме Спа сов. 

- Ова е уште ед на но ва уста но ва
во си сте мот што ќе при до не се за из -
диг ну ва ње на ква ли те тот на ус лу ги -
те на ме не ти за ста ри те ли ца. Ви со -
ки от про цент на ста ро на се ле ние и
не го ва та по тре ба за кре а тив но и ос -
мис ле но ис пол ну ва ње на сло бод но -
то вре ме прет ста ву ва ат ре ал на по -
твр да на по тре ба та за соз да ва ње по -
до бри ус ло ви за ни вен пре стој. По -
тре ба та од згри жу ва ње, од нос но
сме сту ва ње и да ва ње со од вет ни ус -
лу ги на ста ри те ли ца во спе ци ја ли зи -
ра ни уста но ви во на ша та зем ја е сè
по и зра зе на и по наг ла се на. Во оваа
на со ка са кам да истак нам де ка има
не кол ку ини ци ја ти ви од до маш ни и
ме ѓу на род ни ин ве сти то ри што би са -
ка ле да ин ве сти ра ат во уста но ви за
со ци јал на за шти та на ста ри ли ца, но
се разг ле ду ва ат и мож но сти те за јав -
но при ват но парт нерс тво. Исто та ка,
кон ти ну и ра но ра бо ти ме и на за јак -
ну ва ње на ка па ци те ти те на по стој -
ни те че ти ри др жав ни, од нос но оп -
штин ски до мо ви за ста ри ли ца со вку -
пен ка па ци тет од 620 лег ла. Во тек е
ре кон струк ци ја та на јав на та оп штин -

ска уста но ва дом за ста ри ли ца „Сју
Рај дер“ во Би то ла, од нос но во тек е
из град ба на нов об јект, а до мот за ста -
ри ли ца „За фир Сај то“ од Ку ма но во

го зго ле ми сме сту вач ки от ка па ци тет
за уште два е сет и две лег ла. Вла да та
на 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 ќе им би дат под др шка на ста ри те
ли ца пре ку раз ни фор ми, ка ко што се
по до бру ва ње на нив ни те ус ло ви за
пре стој, по до бру ва ње на це ло куп ни -
от ни вен жи вот, но и на та му ќе про -
дол жи ме, ка ко и до се га, да им ја обез -
бе ду ва ме и по треб на та со ци јал на та
за шти та - ре че Ди ме Спа сов.

По тоа, со при год на све че ност, ми -
ни сте рот Ди ме Спа сов, ди ре ктор ка та
Еле на Или ев ска и пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, ја пре се коа
лен та та и го оз на чи ја по че то кот на ра -
бо та на до мот.

Ина ку хо те лот „Иди ла“ е по се бен
комп лекс со ино ва то вен дух и со пре -
дис по зи ци ја за со вр шен сме сту вач ки
ка па ци тет за ли ца та во тре та до ба.  

На ве се ли те му зич ки зву ци
ни кој не мо же ше да им 
одо лее - да не за и гра на 
уба во то ма ке дон ско оро 

и да не за пее под 
шу мо ле ње то на сто лет ни те

да бо ви и оре во ви дрв ја

Хо те лот „Иди ла“ за ли ца та во тре та та до ба

Здру же ни е то на пен зи о не ри
„Ѓор че Пе тров“ про дол жу ва со сво -
и те актив но сти. Осо бе но го ле мо
вни ма ние по све ту ва на кул тур но-
за бав ни от жи вот во афир ма ци ја
на здру же ни е то. По крај ре дов но -
то учес тво ка ко на ре ги о нал на та
„Ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри“,
та ка и на ре пуб лич ка та, здру же ни -
е то ве ќе вто ра го ди на по ред учес -
тву ва и на фе сти ва лот за на род ни
ин стру мен ти и пес ни „Пе це Ата на -

сов ски“, што оваа го ди на се одр -
жа на 5, 6, и на 7 ју ли, во с. Дол не -
ни кај При леп. На фе сти ва лот на -
ста пи со ло-пе јач ка та Ве тка Ни ко -
лов ска, при дру жу ва на од искус ни -
те ка вал џии Ше фкет Ис ма ни и Са -
дри Бе а ди ни. По за вр шу ва ње то на
точ ка та, исти те бур но беа поз дра -
ве ни од пуб ли ка та, а за сво јот ус -
пе шен на стап, на ка вал џи и те Ис -
ма ни и Бе а ди ни жи ри-ко ми си ја та
им ја до де ли пр ва та на гра да во ка -

те го ри ја та „ду е ти ка вал џии за во -
зрас ни“. 

Пе јач ка та гру па на ова здру же -
ние, за ед но со КУД „Гли гор Пр ли -
чев“ од Ѓор че Пе тров, учес тву ва -
ше и на кон цер тот што се одр жа
кон кра јот на ме сец jуни, во до мот
на кул ту ра та во Ѓор че Пе тров. 

Ка ко ре тко во кое здру же ние,
во ова пе ат и игра ат си те за ед но,
од си те ве ри и на ции.                  

Л.Р.

ЗП „ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ“

ЗП „ДО ЈРАН“

По крај сме сту ва ње то во 
до мот, ќе се ор га ни зи ра ат 
и пре да ва ња за актив но и

здра во ста ре е ње, ек скур зии,
ки но прет ста ви, кон цер ти, за
ста на ри те да се чув ству ва ат
удоб но и да има ат при ја тен 

и ква ли те тен жи вот

ЗП „КО ЧА НИ“

Де но ви ве пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, за ед но со пре тсе -
да те лот на ЗП „До јран“, Бо ри вој Бо ја -
џи ев, ос тва ри ја сред ба со гра до на чал -
ни кот на До јран, Бор че Ста мов, на ко -
ја раз го ва раа за проб ле ми те на пен -
зи о не ри те од до јран ски от ре ги он.

На по че то кот, пре тсе да те лот Ар ги -
ров ски го за поз на гра до на чал ни кот со
актив но сти те на со ју зот, чи ја член ка е
и здру же ни е то на пен зи о не ри „До -
јран“. Исто та ка, тој го за поз на и со
прет стој ни те ре пуб лич ки спорт ски пен -
зи о нер ски нат пре ва ри, што ќе се одр -
жат на 7 сеп тем ври во Штип.

На сред ба та, гра до на чал ни кот Ста -
мов ве ти де ка оп шти на та ќе ги под др -
жу ва си те актив но сти кои ќе има ат цел

жи во тот и ста ре е ње то на пен зи о не ри -
те да би де што по ква ли тет но, од нос но
да би де та кво ка ко што го зас лу жу ва
по пу ла ци ја та на нај ста ри те жи те ли од
оп шти на та. 

Тој, исто та ка, ре че де ка ќе се за -
ла га пен зи о не ри те да би дат вклу че ни
во си те фор ми во кои ќе се тре ти ра ат
пра ша ња од ин те рес на пен зи о не ри -
те. Ста на збор и за на пу ште но то дет -
ско ле ту ва ли ште „Ти то ви пи о не ри“,
што тре ба да се адап ти ра и до гра ди,
за во не го да мо же да пре сто ју ва ат
пен зи о не ри од на ша та зем ја, но и од
ди јас по ра та. 

На кра јот, пре тсе да те лот Ар ги ров -
ски изра зи на деж де ка со ра бо тка та
ме ѓу пен зи о не ри те и оп шти на та ќе би -

де на по са ку ва но то ни во, и му ја по да -
ри сво ја та кни га „На ши пен зи о нер ски
вре ми ња“, пре ку ко ја гра до на чал ни -
кот ќе се за поз нае со актив но сти те на
пен зи о не ри те во из ми на ти те го ди ни.

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски сво јот
пре стој во До јран го иско ри сти и за
сред би со пре тсе да те ли те на ЗП на Ге -
вге ли ја, Ва лан до во и на Бог дан ци: Ле -
на Се ме на ко ва, Ле о нид Ман чев и Ѓор -
ги Стан чев, ка ко и со чле нот на прав -
но-еко ном ски от фо рум, Ри сто Фран -
гов. При тоа, беа разг ле да ни мож но -
сти те за по до бру ва ње на актив но сти -
те на пен зи о не ри те од овој крај и по -
тре ба та за ко нот за пен зи о нер ско ор -
га ни зи ра ње да се до не се што е мож -
но по ско ро.                                            Б.Б.

Со од лу ка на од бо рот за до де лу ва -
ња на гра ди и приз на ни ја, а по по вод
12 ју ли, праз ни кот на гра дот, Пе тров -
ден, го ди на ва на гра да та за осо бе ни до -
стиг ну ва ња од ин те рес за оп шти на та
Ко ча ни му е до де ле на на Здру же ни е то
на пен зи о не ри те „Ко ча ни“, за ре зул та -
ти те по стиг на ти во се вкуп но то жи ве е -
ње на пен зи о не ри те во ми на та та 2012
го ди на. На све че на та сед ни ца на гра -
да та ја при ми пре тсе да те лот на ЗП „Ко -
ча ни“, Ѓор ги Се ра фи мов.

- Пре за до вол ни сме од од лу ка та на
од бо рот го ди неш на та на гра да за осо -
бе ни до стиг ну ва ња во оп шти на та за
2012 го ди на да му би де до де ле на на
на ше то здру же ние. Ние тоа и го зас лу -
жу ва ме, би деј ќи ос тва рив ме мно гу -

број ни актив но сти што се од осо бе но
зна че ње за оп шти на та Ко ча ни и за ре -
ги о нот - истак на по до би ва ње то на на -
гра да та Ѓор ги Се ра фи мов, пре тсе да те -
лот на ЗП „Ко ча ни“.

На гра да та во из нос од пет про сеч ни
пла ти во Р. Ма ке до ни ја ќе би де иско ри -
сте на за ра бо та та на ЗП „Ко ча ни“, би деј -
ќи тие се на о ѓа ат во фа за на изра бо тка
на иде ен про ект и до ку мен та ци ја за град -
ба на ре ги о на лен пен зи о нер ски дом. 

- Овие средс тва ќе би дат до бре дој -
де ни во овие актив но сти на пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја. Во чест на праз ни -
кот на гра дот, Пе тров ден, се одр жа и
дру гар ска сред ба на ко ја, ка ко го стин,
при сус тву ва ше и де ле га ци ја од ЗП „Ка -
ва дар ци“ - ве ли Се ра фи мов.            К.Г.

Пе тров ден ска та на гра да во ви стин ски ра це

Учес тво на фе сти ва лот „Пе це Ата на сов ски‘‘ 

До кра јот на го ди на та
пла ни ра ат по ве ќе

актив но сти, пред с� 
дру га ру ва ња со чле но ви

од дру ги те здру же ни ја 
пре ку из ле ти и 

од бе ле жу ва ње вер ски 
и дру ги праз ни ци

Д. Ро лев ски 

По ло ви на та од го ди на та се ко гаш
прет ста ву ва пре диз вик да се на пра -
ви пре сек на по стиг на то то во из ми -
на ти те шест ме се ци.

Та ка е и во здру же ни е то на пен -
зи о не ри те од оп шти на та Бе ро во ка -
де што сD е уште е вид ли во за до волс -
тво то од ус пе хот што не го ви те чле но -
ви го ос тва ри ја на 18. ре ги о нал ни
спорт ски игри што се одр жаа во Ви -
ни ца.

- На ше то здру же ние ги ос тва ри
пла ни ра ни те актив но сти за овој дел
од 2013 го ди на, освен пред ви де на -
та ек скур зи ја во Р. Ал ба ни ја. Ек скур -
зи ја та во оваа со сед на зем ја не ја
ре а ли зи рав ме од ед но став на при -
чи на по ра ди што не ма ше до вол но
кан ди да ти за ова па ту ва ње. Не мам
ва лид ни ин фор ма ции за та ква та со -
стој ба, за тоа што по ло ви на та од тро -
шо ци те ги по кри ва ше бе ров ско то
здру же ние на пен зи о не ри те - ве ли
пре тсе да те лот Љуп чо Го тов ски.

Фи нан си ски те средс тва што не
беа иско ри сте ни за оваа ек скур зи -
ја беа пре на ме не ти за ре но ви ра ње
на пен зи о нер ски от дом.

- Ста ну ва збор за за ме на на топ -
ли от под, кој прет ход но бил по ста вен
во ход ни ци те на до мот. По ра ди те -
шки от на чин на не го во то одр жу ва -

ње поч нав ме со не го ва за ме на со
ке ра мич ки плоч ки во ход ни ци те на
три те ка та на до мот. Ста ну ва збор за
по вр ши на од око лу 70 ква драт ни ме -
три, со што ќе се зго ле ми и хи ги е на -
та, а со тоа ќе се по до бри жи во тот на
ста на ри те во бе ров ски от пен зи о нер -
ски дом - по јас ну ва пре тсе да те лот Го -
тов ски.

Бе ров ски те пен зи о не ри во пр ва -
та по ло ви на на 2013 го ди на беа ус -
пеш ни и на кул тур но-за бав но и на
спорт ско по ле.

- На ши от ор ке стар и пе јач ка та
гру па учес тву ваа на ре ги о нал на та
смо тра што се одр жа во Дел че во.
При тоа ус пе а ја да се до ка жат со сво -
јот ква ли тет и се стек наа со пра во то
да на ста пат на ре пуб лич ка та ре ви ја
во Скоп је, ка де што оста вив ме си -
лен впе ча ток - ре че Го тов ски. 

Но она што е осо бе но за истак -
ну ва ње е ус пе хот на бе ров ска та еки -
па на 18. Ре ги о нал ни спорт ски игри
што се одр жаа во Ви ни ца. Ду ри се -
дум злат ни ме да ли, во по е ди неч ни и
екип ни спор то ви, за вр ши ја во ра це -
те на бе ров ски те пен зи о не ри. Тие ќе
учес тву ва ат на ре пуб лич ки те нат пре -
ва ри што го ди на ва ќе се одр жат во
Штип. Спо ред си те ана ли зи, тоа е до -
се га нај до бар ус пех во рам ки те на
по сто е ње то на ова пен зи о нер ско
здру же ние

Бе ров ски те пен зи о не ри не за ста -
ну ва ат ту ка. До кра јот на го ди на та
пла ни ра ат по ве ќе актив но сти, пред
сD дру га ру ва ња со чле но ви од дру -
ги те здру же ни ја пре ку из ле ти и од бе -
ле жу ва ња вер ски и дру ги праз ни ци.
Бе ше ор га ни зи ра на и ху ма ни тар на -
та ак ци ја во ко ја беа со бра ни фи нан -
си ски средс тва за ед но крат на бесп -
лат на по мош на чле но ви те на здру -
же ни е то од Бе ро во што се во по те -
шка ма те ри јал на со стој ба.

Но она со што се осо бе но гор ди
пен зи о не ри те од Бе ро во е фа ктот де -
ка ја до би ја че ста на ред на та го ди на
да би дат ор га ни за то ри на две ма ни -
фе ста ции.

- За до волс тво е да се би де ор га -
ни за тор на 19. Ре ги о нал ни спорт ски
нат пре ва ри што во 2014 го ди на ќе
се одр жат во Бе ро во. Исто та ка, ид -
на та го ди на ќе би де ме ор га ни за то -
ри и на Ре ги о нал на та пен зи о нер ска
му зич ка ре ви ја. Се то тоа нD об вр зу -
ва до стој но да се прет ста ви ме пред
го сти те - би деј ќи до се га Бе ро во не -
ма ше со од вет на са ла за му зич ки на -
ста пи, но со ре но ви ра ње то на са ла -
та во „Биз нис-ин ку ба тор“ се соз да -
доа и тие ус ло ви. Што се од не су ва,
пак, до ус ло ви те за спор ти сти те и не
тре ба да се збо ру ва: до вол но е са мо
да се спо ме не чи сти от ма ле шев ски
воз дух - за вр шу ва Го тов ски.   

За до волс тво од по стиг на то то

Оп штин ска под др шка за пен зи о не ри те 

Од средбата на
градоначалникот Стамов

со претседателот
Аргировски



Л. Мла де нов ска

Здру же ни е то на пен зи о не ри те од
Ра до виш и оваа го ди на бе ше ор га ни -
за тор на ма ни фе ста ци ја та „Пик ник на
зе ле но“, ко ја се одр жа во ма на стир -
ски от комп лекс „Св. Ѓор ѓи ја“ кај с. Ора -
о ви ца, во па зу ви те на пи то ма та пла -
ни на Плач ко ви ца, ка де што вол шеб -
на та при ро да ги рас ту ри ла уба ви ни те
со рас кош.

Во уба ви от ле тен ден 14 ју ли над
6.500 пен зи о не ри од 39 здру же ни ја од
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ов де се дру жеа,
играа и пе е ја до ве чер ни те ча со ви.

Во по че то кот го сти те ги поз дра ви
пре тсе да тел ка та на акти вот на пен зи -
о нер ки Пав ли на Ча бу ко ва, по тоа пре -
тсе да те лот на ЗП Ра до виш, Јор дан Ко -
ста ди нов, изра зи го ле ма бла го дар ност
за огром но то при сус тво на го сти те, а
и оваа го ди на ме ѓу најм но гу број ни те
беа штип ја ни, со 560 чле на.

Од име то на гра дот-до ма ќин пен зи -
о не ри те ги поз дра ви и им по са ка ср -
деч но до бре дој де гра до на чал ни кот на

оп шти на та Ра до виш, Са шко Ни ко лов,
кој истак на де ка ќе се уре ди про сто рот
око лу цр ква та и ве ти де ка за на ред на -
та сред ба пен зи о не ри те ќе има ат по -
до бри ус ло ви за пре стој и за дру же ње

На пен зи о не ри те им се обра ти и
за ме ник-ге не рал ни от ди ре ктор на руд -
ни кот „Бу чим“, Ни ко лај чо Ни ко лов, кој
со сопс тве ни средс тва од те мел ја из -
гра ди но ва та цр ква „Св. Ѓор ѓи ја“. Отка -

ко ги поз дра ви пен зи о не ри те, тој со
не скри е но за до волс тво истак на де ка
е из не на ден од ви тал но ста на пен зи -
о не ри те и од на чи нот на нив на та ор -
га ни зи ра ност и де ка оче ку ва овој пре -
кра сен пре дел да пре рас не во ту ри -
стич ко-ре кре а ти вен цен тар во источ -
на Ма ке до ни ја.

Сред ба та ја отво ри пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, кој збо -
ру ва ше за зна че ње то на пик ник-сред -
би те и за збо га те но то пен зи о нер ско
ор га ни зи ра ње, а по тоа ги по фа ли до -
ма ќи ни те за ус пеш но ста во ор га ни зи -
ра ње то ва кви ма сов ни ма ни фе ста ции
и за нив на та до бра со ра бо тка со ло -
кал на та са мо у пра ва и СЗПМ.

На за до волс тво на си те при сут ни,
штом се слуш наа ве се ли те зву ци на му -
зи ка та, ни кој не мо же ше да им одо лее,
да не за и гра на уба во то ма ке дон ско
оро и да не за пее. По тоа на сред ба та
се соз да де при ја тен ам би ент, со пес -
ни те, ора та и шу мо ле ње то на сто лет ни -
те да бо ви и оре во ви дрв ја, кои ги при -
ми ја си те под сво и те лад ни сен ки.
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ЗП-БЕ РО ВОЗП РА ДО ВИШ

Над 6.500 по се ти те ли на ве ли чес твен со бир во Ора о ви ца

НО ВА ПРИ ВАТ НА УСТА НО ВА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НА ЗА ШТИ ТА НА СТА РИ ЛИ ЦА 

К.С. Ан до но ва

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на
по ли ти ка Ди ме Спа сов при сус тву ва -
ше на отво ра ње то на при ват на та уста -
но ва за со ци јал на за шти та на ста ри
ли ца „Иди ла“ во Скоп је. 

Нај на пред при сут ни те го сти ги
поз дра ви ди ре ктор ка та на овој со -
вре мен и при ја тен об јект на ме нет за
ли ца од тре та та жи вот на до ба Еле на
Или ев ска, истак ну вај ќи де ка об је ктот
е на пра вен за да ги за до во ли по тре -
би те на ста ри те ли ца во се кој пог лед.
По крај сме сту ва ње то во до мот, ќе се
ор га ни зи ра ат и мно гу дру ги актив но -
сти, ка ко што се пре да ва ња за актив -
но и здра во ста ре е ње, ек скур зии, ки -
но прет ста ви, кон цер ти, за ста на ри те
да се чув ству ва ат удоб но и да има ат
при ја тен и ква ли те тен жи вот. При сут -
ни те ги поз дра ви и д-р Але ксан дар
Ма но лев, кој истак на де ка здрав је то
на ста на ри те ќе му би де при о ри тет
на ти мот што ќе се гри жи за нив. 

На при сут ни те им се обра ти и ми -
ни сте рот за труд и со ци јал на по ли ти -
ка Ди ме Спа сов. 

- Ова е уште ед на но ва уста но ва
во си сте мот што ќе при до не се за из -
диг ну ва ње на ква ли те тот на ус лу ги -
те на ме не ти за ста ри те ли ца. Ви со -
ки от про цент на ста ро на се ле ние и
не го ва та по тре ба за кре а тив но и ос -
мис ле но ис пол ну ва ње на сло бод но -
то вре ме прет ста ву ва ат ре ал на по -
твр да на по тре ба та за соз да ва ње по -
до бри ус ло ви за ни вен пре стој. По -
тре ба та од згри жу ва ње, од нос но
сме сту ва ње и да ва ње со од вет ни ус -
лу ги на ста ри те ли ца во спе ци ја ли зи -
ра ни уста но ви во на ша та зем ја е сè
по и зра зе на и по наг ла се на. Во оваа
на со ка са кам да истак нам де ка има
не кол ку ини ци ја ти ви од до маш ни и
ме ѓу на род ни ин ве сти то ри што би са -
ка ле да ин ве сти ра ат во уста но ви за
со ци јал на за шти та на ста ри ли ца, но
се разг ле ду ва ат и мож но сти те за јав -
но при ват но парт нерс тво. Исто та ка,
кон ти ну и ра но ра бо ти ме и на за јак -
ну ва ње на ка па ци те ти те на по стој -
ни те че ти ри др жав ни, од нос но оп -
штин ски до мо ви за ста ри ли ца со вку -
пен ка па ци тет од 620 лег ла. Во тек е
ре кон струк ци ја та на јав на та оп штин -

ска уста но ва дом за ста ри ли ца „Сју
Рај дер“ во Би то ла, од нос но во тек е
из град ба на нов об јект, а до мот за ста -
ри ли ца „За фир Сај то“ од Ку ма но во

го зго ле ми сме сту вач ки от ка па ци тет
за уште два е сет и две лег ла. Вла да та
на 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 ќе им би дат под др шка на ста ри те
ли ца пре ку раз ни фор ми, ка ко што се
по до бру ва ње на нив ни те ус ло ви за
пре стој, по до бру ва ње на це ло куп ни -
от ни вен жи вот, но и на та му ќе про -
дол жи ме, ка ко и до се га, да им ја обез -
бе ду ва ме и по треб на та со ци јал на та
за шти та - ре че Ди ме Спа сов.

По тоа, со при год на све че ност, ми -
ни сте рот Ди ме Спа сов, ди ре ктор ка та
Еле на Или ев ска и пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, ја пре се коа
лен та та и го оз на чи ја по че то кот на ра -
бо та на до мот.

Ина ку хо те лот „Иди ла“ е по се бен
комп лекс со ино ва то вен дух и со пре -
дис по зи ци ја за со вр шен сме сту вач ки
ка па ци тет за ли ца та во тре та до ба.  

На ве се ли те му зич ки зву ци
ни кој не мо же ше да им 
одо лее - да не за и гра на 
уба во то ма ке дон ско оро 

и да не за пее под 
шу мо ле ње то на сто лет ни те

да бо ви и оре во ви дрв ја

Хо те лот „Иди ла“ за ли ца та во тре та та до ба

Здру же ни е то на пен зи о не ри
„Ѓор че Пе тров“ про дол жу ва со сво -
и те актив но сти. Осо бе но го ле мо
вни ма ние по све ту ва на кул тур но-
за бав ни от жи вот во афир ма ци ја
на здру же ни е то. По крај ре дов но -
то учес тво ка ко на ре ги о нал на та
„Ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри“,
та ка и на ре пуб лич ка та, здру же ни -
е то ве ќе вто ра го ди на по ред учес -
тву ва и на фе сти ва лот за на род ни
ин стру мен ти и пес ни „Пе це Ата на -

сов ски“, што оваа го ди на се одр -
жа на 5, 6, и на 7 ју ли, во с. Дол не -
ни кај При леп. На фе сти ва лот на -
ста пи со ло-пе јач ка та Ве тка Ни ко -
лов ска, при дру жу ва на од искус ни -
те ка вал џии Ше фкет Ис ма ни и Са -
дри Бе а ди ни. По за вр шу ва ње то на
точ ка та, исти те бур но беа поз дра -
ве ни од пуб ли ка та, а за сво јот ус -
пе шен на стап, на ка вал џи и те Ис -
ма ни и Бе а ди ни жи ри-ко ми си ја та
им ја до де ли пр ва та на гра да во ка -

те го ри ја та „ду е ти ка вал џии за во -
зрас ни“. 

Пе јач ка та гру па на ова здру же -
ние, за ед но со КУД „Гли гор Пр ли -
чев“ од Ѓор че Пе тров, учес тву ва -
ше и на кон цер тот што се одр жа
кон кра јот на ме сец jуни, во до мот
на кул ту ра та во Ѓор че Пе тров. 

Ка ко ре тко во кое здру же ние,
во ова пе ат и игра ат си те за ед но,
од си те ве ри и на ции.                  

Л.Р.

ЗП „ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ“

ЗП „ДО ЈРАН“

По крај сме сту ва ње то во 
до мот, ќе се ор га ни зи ра ат 
и пре да ва ња за актив но и

здра во ста ре е ње, ек скур зии,
ки но прет ста ви, кон цер ти, за
ста на ри те да се чув ству ва ат
удоб но и да има ат при ја тен 

и ква ли те тен жи вот

ЗП „КО ЧА НИ“

Де но ви ве пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, за ед но со пре тсе -
да те лот на ЗП „До јран“, Бо ри вој Бо ја -
џи ев, ос тва ри ја сред ба со гра до на чал -
ни кот на До јран, Бор че Ста мов, на ко -
ја раз го ва раа за проб ле ми те на пен -
зи о не ри те од до јран ски от ре ги он.

На по че то кот, пре тсе да те лот Ар ги -
ров ски го за поз на гра до на чал ни кот со
актив но сти те на со ју зот, чи ја член ка е
и здру же ни е то на пен зи о не ри „До -
јран“. Исто та ка, тој го за поз на и со
прет стој ни те ре пуб лич ки спорт ски пен -
зи о нер ски нат пре ва ри, што ќе се одр -
жат на 7 сеп тем ври во Штип.

На сред ба та, гра до на чал ни кот Ста -
мов ве ти де ка оп шти на та ќе ги под др -
жу ва си те актив но сти кои ќе има ат цел

жи во тот и ста ре е ње то на пен зи о не ри -
те да би де што по ква ли тет но, од нос но
да би де та кво ка ко што го зас лу жу ва
по пу ла ци ја та на нај ста ри те жи те ли од
оп шти на та. 

Тој, исто та ка, ре че де ка ќе се за -
ла га пен зи о не ри те да би дат вклу че ни
во си те фор ми во кои ќе се тре ти ра ат
пра ша ња од ин те рес на пен зи о не ри -
те. Ста на збор и за на пу ште но то дет -
ско ле ту ва ли ште „Ти то ви пи о не ри“,
што тре ба да се адап ти ра и до гра ди,
за во не го да мо же да пре сто ју ва ат
пен зи о не ри од на ша та зем ја, но и од
ди јас по ра та. 

На кра јот, пре тсе да те лот Ар ги ров -
ски изра зи на деж де ка со ра бо тка та
ме ѓу пен зи о не ри те и оп шти на та ќе би -

де на по са ку ва но то ни во, и му ја по да -
ри сво ја та кни га „На ши пен зи о нер ски
вре ми ња“, пре ку ко ја гра до на чал ни -
кот ќе се за поз нае со актив но сти те на
пен зи о не ри те во из ми на ти те го ди ни.

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски сво јот
пре стој во До јран го иско ри сти и за
сред би со пре тсе да те ли те на ЗП на Ге -
вге ли ја, Ва лан до во и на Бог дан ци: Ле -
на Се ме на ко ва, Ле о нид Ман чев и Ѓор -
ги Стан чев, ка ко и со чле нот на прав -
но-еко ном ски от фо рум, Ри сто Фран -
гов. При тоа, беа разг ле да ни мож но -
сти те за по до бру ва ње на актив но сти -
те на пен зи о не ри те од овој крај и по -
тре ба та за ко нот за пен зи о нер ско ор -
га ни зи ра ње да се до не се што е мож -
но по ско ро.                                            Б.Б.

Со од лу ка на од бо рот за до де лу ва -
ња на гра ди и приз на ни ја, а по по вод
12 ју ли, праз ни кот на гра дот, Пе тров -
ден, го ди на ва на гра да та за осо бе ни до -
стиг ну ва ња од ин те рес за оп шти на та
Ко ча ни му е до де ле на на Здру же ни е то
на пен зи о не ри те „Ко ча ни“, за ре зул та -
ти те по стиг на ти во се вкуп но то жи ве е -
ње на пен зи о не ри те во ми на та та 2012
го ди на. На све че на та сед ни ца на гра -
да та ја при ми пре тсе да те лот на ЗП „Ко -
ча ни“, Ѓор ги Се ра фи мов.

- Пре за до вол ни сме од од лу ка та на
од бо рот го ди неш на та на гра да за осо -
бе ни до стиг ну ва ња во оп шти на та за
2012 го ди на да му би де до де ле на на
на ше то здру же ние. Ние тоа и го зас лу -
жу ва ме, би деј ќи ос тва рив ме мно гу -

број ни актив но сти што се од осо бе но
зна че ње за оп шти на та Ко ча ни и за ре -
ги о нот - истак на по до би ва ње то на на -
гра да та Ѓор ги Се ра фи мов, пре тсе да те -
лот на ЗП „Ко ча ни“.

На гра да та во из нос од пет про сеч ни
пла ти во Р. Ма ке до ни ја ќе би де иско ри -
сте на за ра бо та та на ЗП „Ко ча ни“, би деј -
ќи тие се на о ѓа ат во фа за на изра бо тка
на иде ен про ект и до ку мен та ци ја за град -
ба на ре ги о на лен пен зи о нер ски дом. 

- Овие средс тва ќе би дат до бре дој -
де ни во овие актив но сти на пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја. Во чест на праз ни -
кот на гра дот, Пе тров ден, се одр жа и
дру гар ска сред ба на ко ја, ка ко го стин,
при сус тву ва ше и де ле га ци ја од ЗП „Ка -
ва дар ци“ - ве ли Се ра фи мов.            К.Г.

Пе тров ден ска та на гра да во ви стин ски ра це

Учес тво на фе сти ва лот „Пе це Ата на сов ски‘‘ 

До кра јот на го ди на та
пла ни ра ат по ве ќе

актив но сти, пред с� 
дру га ру ва ња со чле но ви

од дру ги те здру же ни ја 
пре ку из ле ти и 

од бе ле жу ва ње вер ски 
и дру ги праз ни ци

Д. Ро лев ски 

По ло ви на та од го ди на та се ко гаш
прет ста ву ва пре диз вик да се на пра -
ви пре сек на по стиг на то то во из ми -
на ти те шест ме се ци.

Та ка е и во здру же ни е то на пен -
зи о не ри те од оп шти на та Бе ро во ка -
де што сD е уште е вид ли во за до волс -
тво то од ус пе хот што не го ви те чле но -
ви го ос тва ри ја на 18. ре ги о нал ни
спорт ски игри што се одр жаа во Ви -
ни ца.

- На ше то здру же ние ги ос тва ри
пла ни ра ни те актив но сти за овој дел
од 2013 го ди на, освен пред ви де на -
та ек скур зи ја во Р. Ал ба ни ја. Ек скур -
зи ја та во оваа со сед на зем ја не ја
ре а ли зи рав ме од ед но став на при -
чи на по ра ди што не ма ше до вол но
кан ди да ти за ова па ту ва ње. Не мам
ва лид ни ин фор ма ции за та ква та со -
стој ба, за тоа што по ло ви на та од тро -
шо ци те ги по кри ва ше бе ров ско то
здру же ние на пен зи о не ри те - ве ли
пре тсе да те лот Љуп чо Го тов ски.

Фи нан си ски те средс тва што не
беа иско ри сте ни за оваа ек скур зи -
ја беа пре на ме не ти за ре но ви ра ње
на пен зи о нер ски от дом.

- Ста ну ва збор за за ме на на топ -
ли от под, кој прет ход но бил по ста вен
во ход ни ци те на до мот. По ра ди те -
шки от на чин на не го во то одр жу ва -

ње поч нав ме со не го ва за ме на со
ке ра мич ки плоч ки во ход ни ци те на
три те ка та на до мот. Ста ну ва збор за
по вр ши на од око лу 70 ква драт ни ме -
три, со што ќе се зго ле ми и хи ги е на -
та, а со тоа ќе се по до бри жи во тот на
ста на ри те во бе ров ски от пен зи о нер -
ски дом - по јас ну ва пре тсе да те лот Го -
тов ски.

Бе ров ски те пен зи о не ри во пр ва -
та по ло ви на на 2013 го ди на беа ус -
пеш ни и на кул тур но-за бав но и на
спорт ско по ле.

- На ши от ор ке стар и пе јач ка та
гру па учес тву ваа на ре ги о нал на та
смо тра што се одр жа во Дел че во.
При тоа ус пе а ја да се до ка жат со сво -
јот ква ли тет и се стек наа со пра во то
да на ста пат на ре пуб лич ка та ре ви ја
во Скоп је, ка де што оста вив ме си -
лен впе ча ток - ре че Го тов ски. 

Но она што е осо бе но за истак -
ну ва ње е ус пе хот на бе ров ска та еки -
па на 18. Ре ги о нал ни спорт ски игри
што се одр жаа во Ви ни ца. Ду ри се -
дум злат ни ме да ли, во по е ди неч ни и
екип ни спор то ви, за вр ши ја во ра це -
те на бе ров ски те пен зи о не ри. Тие ќе
учес тву ва ат на ре пуб лич ки те нат пре -
ва ри што го ди на ва ќе се одр жат во
Штип. Спо ред си те ана ли зи, тоа е до -
се га нај до бар ус пех во рам ки те на
по сто е ње то на ова пен зи о нер ско
здру же ние

Бе ров ски те пен зи о не ри не за ста -
ну ва ат ту ка. До кра јот на го ди на та
пла ни ра ат по ве ќе актив но сти, пред
сD дру га ру ва ња со чле но ви од дру -
ги те здру же ни ја пре ку из ле ти и од бе -
ле жу ва ња вер ски и дру ги праз ни ци.
Бе ше ор га ни зи ра на и ху ма ни тар на -
та ак ци ја во ко ја беа со бра ни фи нан -
си ски средс тва за ед но крат на бесп -
лат на по мош на чле но ви те на здру -
же ни е то од Бе ро во што се во по те -
шка ма те ри јал на со стој ба.

Но она со што се осо бе но гор ди
пен зи о не ри те од Бе ро во е фа ктот де -
ка ја до би ја че ста на ред на та го ди на
да би дат ор га ни за то ри на две ма ни -
фе ста ции.

- За до волс тво е да се би де ор га -
ни за тор на 19. Ре ги о нал ни спорт ски
нат пре ва ри што во 2014 го ди на ќе
се одр жат во Бе ро во. Исто та ка, ид -
на та го ди на ќе би де ме ор га ни за то -
ри и на Ре ги о нал на та пен зи о нер ска
му зич ка ре ви ја. Се то тоа нD об вр зу -
ва до стој но да се прет ста ви ме пред
го сти те - би деј ќи до се га Бе ро во не -
ма ше со од вет на са ла за му зич ки на -
ста пи, но со ре но ви ра ње то на са ла -
та во „Биз нис-ин ку ба тор“ се соз да -
доа и тие ус ло ви. Што се од не су ва,
пак, до ус ло ви те за спор ти сти те и не
тре ба да се збо ру ва: до вол но е са мо
да се спо ме не чи сти от ма ле шев ски
воз дух - за вр шу ва Го тов ски.   

За до волс тво од по стиг на то то

Оп штин ска под др шка за пен зи о не ри те 

Од средбата на
градоначалникот Стамов

со претседателот
Аргировски



З. Сте фа нов ски

Ако ста ро ста до бро ја ор га ни зи -
раш, ќе за бо ра виш на го ди ни те . Ова
ста ро пра ви ло се по твр ду ва со сред -
ба та и раз го во рот со чич ко Гли гур Ве -
лев ски. Ро ден е во да леч на та 1932
го ди на, во жи во пис но то де мир хи сар -
ско се ло Гра и ште, по крај Цр на Ре ка,
под Гра и шка Чу ка. Со пру га та му по -
чи на ла пред се дум го ди ни. Три те ќер -
ки се ома жи ле и удо ми ле во Ав стра -
ли ја, Ко ча ни и во Скоп је. Си има ат
свои се мејс тва, свои гри жи и ра до -
сти, но ре дов но до а ѓа ат во род ни от
крај, во Гра и ште. Чич ко Гли гур ве ли
де ка е сре ќен што од три те пре крас -
ни ќер ки има шест вну ци и двај ца
прав ну ци.

Не го ва та ку ќа е по крај па тот за
При леп, со ма ло но сре де но двор че,
по са де но со раз но бој ни цве ќи ња, а
зад ку ќа та, во бав ча та, изо билс тво
од зе лен чук. До ма ти те цр ве не ат, пр -
ви те зел ки ќе стиг нат за сел ска та сла -
ва Ле ун ти ја, ком пи рот ве ќе поч на да
се ко па, а грав че то им го ис пра ќа на
ќер ки те.

Во жи во тот про ме нил не кол ку про -
фе сии и исто тол ку ра бот ни ме ста. Тој
е пр ви от по жар ни кар во Де мир Хи -
сар, со „на вал на та ко ла“ из гас нал

мно гу по жа ри и спа сил мно гу ку ќи и
плев ни од опо жа ру ва ње. По тоа се вра -
бо тил во град ска та ба ња, а по из град -
ба та на град ски от во до вод из вес но

вре ме ра бо тел на лан се ри те за гра -
до биј на за шти та и го шти тел де мир хи -
сар ско то по ле од вре мен ски те не при -
ли ки. Нај го ле ми от дел од ра бот ни от

стаж, це ли 35 го ди ни, ги ми нал во по -
ра неш но то со бра ние, а се гаш на оп -
шти на Де мир Хи сар, на ра бот но то ме -
сто - ли це за кон такт со гра ѓа ни те, од

ка де што на 60 го диш на ста рост за -
ми нал во ад ми ни стра тив на пен зи ја.

Ако ра бо та та го соз да ла чо ве кот,
таа го одр жу ва во жи вот. За тоа тој по -
сто ја но е во дви же ње. Се кое утро, еве
ве ќе пет го ди ни, ре дов но до а ѓа на ра -
бо та во здру же ни е то на пен зи о не ри
во Де мир Хи сар. Па тот, во дол жи на од
6 км, од не го во то се ло до Де мир Хи -
сар, се којд нев но го по ми ну ва со сво -
јот ве ло си пед, стар 50 го ди ни. Без раз -
ли ка на вре мен ски те ус ло ви, ни ко гаш
не доц нел на сво е то ра бот но ме сто.
Ре до вен е на си те пен зи о нер ски на -
ста ни, член е на пе јач ки от хор при ЗП
во Де мир Хи сар и ре до вен учес ник,
со од лич ни ре зул та ти на спорт ски те
пен зи о нер ски игри во дис цип ли на та
пи ка до.

Со скро мен и ми рен жи вот, без
нер во зи, но со по сто ја на актив ност и
на 81 го ди на акти вен ве ло си пе дист
по 6 км днев но, и по крај ста ро ста, се -
кој мо же да се чув ству ва мла до.
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РЕ СЕН 

К. Ри сте ски

Да ни ел Мел вил, при леп ски пен -
зи о нер, кој ра бо тел во по ве ќе зем -
ји низ Евро па, по пен зи о ни ра ње то
се вра ти во При леп и вре ме то го ми -
ну ва пи шу вај ќи кни ги. До се га има
из да де но три нас ло ви пре ку из да ва -
чот „Зе нит прес-зум“. Де но ви ве авто -
рот Мел вил, по пр ва та кни га - ро ма -
нот „Стра во ви“, има ше про мо ци ја и
на „Ре кви ем за ед но чо веш тво“ и на
ро ма нот „Ма ке дон ска рап со ди ја и
дру ги рас ка зи“.

Да ни ел Мел вил, ка ко што ве ли,
иа ко е во ос ма та де це ни ја од жи во -
тот, ќе тво ри с= до де ка мо же. Та ка,
ве ќе го под го тву ва и че твр ти от по о -
бе мен ро ман - „Кри тон“, кој на ско -
ро се оче ку ва да до жи вее про мо ци -
ја пре ку исти от из да вач. 

Со иск лу чи тел на та дар ба за про -
зен израз низ јас на стил ски кон ци пи -
ра на ре че ни ца, пи са те лот Мел вил ну -
ди но ва аван ту ра, но во откри тие за
тоа до ка де оди раз во јот на чо веч ка -
та мис ла, втур ну вај ќи го чи та те лот во
не за бо рав но до жи ву ва ње. Низ стра -
ни ци те на ро ма нот „Ре кви ем за ед но
чо веш тво“ пра ви не ви де на прет по -
ста вка за тоа што би би ло до кол ку би
би ло, или ако н= не ма нас, го не ма
овој свет, кој би го за ме нил де неш но -
то чо веш тво. Или, уште по точ но, ка -
жа но низ ин те ре сен, ди на ми чен и не -
се којд не вен при стап ја раз ра бо ту ва
те за та за оп сто јот, вер ба та и на деж та
што се кој тре ба да ја не гу ва. 

Ако фи ло зоф ска та раз мис ла за
тоа што зна чи вре ме то и да ли мо же
да се „со ну ва“, од нос но па ту ва во
ид ни на та или во ми на то то во уни вер -
зу мот, е те ма та со ко ја се за ни ма ва
во ро ма нот за т.н. пос мрт на пес на
за по зи ци ја та на чо веш тво то, во дру -
га та об ја ве на кни га Да ни ел Мел вил
пре не су ва ре а ли стич ни и на уч но -
фан та стич ни рас ка зи. По крај но сеч -

ки от „Ма ке дон ска рап со ди ја“, во
збир ка та има и дру ги рас ка зи, кои
се сво е вид ни ми ни-ро ман чи ња. Др -
жеј ќи се стро го до кри те ри у ми те или,
уште по пре циз но, до еле мен ти те, на -
чи нот и ви дот на раз вој на фа бу ла -
та, авто рот пре не су ва дејс тва што се
слу чу ва ат ов де и се га во ре ал ни от
или во има ги нар ни от свет, ка де што
с= е мож но. Не го ви от раз и гран, сли -
ко вит и ин те ре сен стил на изра зу ва -
ње е од лич на ала тка за до жи ву ва ње
на кра тки те со др жи ни, кои прет ста -
ву ва ат од дел ни це ли ни, по све те ни
на лич но сти или на на ста ни. 

Мел вил е автор и на сти хоз бир -
ка та „Зре ло жи то“, ко ја про мо то рот
Ба ше ски ја спо ме на со по се бен пи -
е тет, би деј ќи го во ри за ма ке дон шти -
на та што авто рот ја не гу ва сил но и
дла бо ко дол ги го ди ни да ле ку од род -
на та гру тка.

СКИ ЦА ЗА ПОР ТРЕТ 

ГЛИ ГУР ВЕ ЛЕВ СКИ - МЛАД ДЕ ДО ОД ДЕ МИР ХИ САР

Ве ло си пе дист на 81 го ди на Еден од нај во зрас ни те, 
но исто вре ме но и 

нај а ктив ни пен зи о не ри 
во Де мир Хи сар, 

со на пол не ти 81 го ди на, 
е ви та лен и рас по ло жен 

ка ко и во нај у ба ви те
мла де шки де но ви 

Во До мот на кул ту ра та во Ре сен, на
30 ју ли бе ше про мо ви ра на кни га та
„Про ко ба“ од пи са те лот До бре То до -
ров ски, член на Здру же ни е то на пен -
зи о не ри те од Би то ла. Ова здру же ние,
во сво и те на по ри за уна пре ду ва ње на
кул тур ни те вред но сти на сво и те чле -
но ви, во це лост ги под др жу ва ва кви те
умет нич ки пре зен та ции, со што ги пот -
тик ну ва авто ри те за по на та мош но и
по ква ли тет но тво ре ње, во вре ме ко -
га ги жи ве ат пен зи о нер ски те де но ви.
Про мо ци ја та бе ше ор га ни зи ра на од
До мот на кул ту ра та во Ре сен и од биб -
ли о те ка та, што е не гов со ста вен дел.

Про мо то рот на кни га та, Офе ли ја Бо -
го ев ска, во неј зи на та реч, ме ѓу дру го -
то, ка жа де ка се ра бо ти за со вре мен
ро ман што ја опи шу ва автен тич но ста
на ма ке дон ска та гол го та низ ко ја мо -
рал да по ми не, за да истрае ма ке дон -
ски от чо век, при ка жан во глав ни от лик
на ро ма нот. При ова се на мет ну ва уште
ед на ениг ма: да ли про ко ба та на глав -
ни от ју нак е са мо не го ва или ста ну ва
збор за ма ке дон ска про ко ба, про ко ба
на еден на род од мно гу да леч ни вре ми -
ња, раз не би ту ван, отрг ну ван и откор -
ну ван од сво и те ог ни шта, но се ко гаш
горд и не по ко рен.

Ро ма нот „Про ко ба“ обра бо ту ва те -
ма од се којд нев но то би ти су ва ње на
ма ке дон ски от чо век на овие про сто -
ри, прос ле де ни со си те зла кои го снаш -
ле и она мал ку сре ќа што на мо мен ти
ќе го огрее, ка ко топ ли на на скр жа во
сон це. Ја зи кот на ли ко ви те е чист, на -
ро ден, без из вр ту ва ња и до да ва ње не -

јас ни при ме си, со доз во ле на упо тре -
ба на ар ха из ми и фра зе о ло гии, што е
ка ра кте ри сти ка за ли те ра тур ни от опус
на пи са те лот До бре То до ров ски.

Ди ре кто рот на До мот на кул ту ра та,
Ва ско Ва си лев ски, го истак на за до -
волс тво то од оваа про мо ци ја ка ко кул -
тур но осве жу ва ње во топ ли те де но ви
во Прес па и во Ре сен.

Во ва ква при јат на ат мо сфе ра, мо -
же би нај го ле мо за до волс тво прет ста -
ву ва ше про ја ве ни от ин те рес на по ве -
ќе број на та пуб ли ка ко ја со вни ма ние
го прос ле ди кри тич ки от осврт на про -
мо то рот Офе ли ја Бо го ев ска.         К.А.

Да ни ел Мел вил, 
ка ко што ве ли, иа ко е во

ос ма та де це ни ја од 
жи во тот, ќе тво ри с� 

до де ка мо же. Та ка ве ќе го
под го тву ва и че твр ти от 
по о бе мен ро ман - „Кри -

тон“, кој на ско ро се оче ку -
ва да до жи вее про мо ци ја

Про мо ви ра на „Про ко ба“ 
од До бре То до ров ски

При леп ски от Фран цу зин тво ри до ма 

Ве лев ски вели дека ни ко гаш не доц нел на сво е то ра бот но ме сто
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