
МиланАџи ев ски

Са бо та, 7 сеп тем ври, сон чев, ти -
вок ле тен ден, спро ти Де нот на 22-та
го диш ни на од не за вис но ста на Ма ке -
до ни ја, во Штип се со браа пен зи о не -
ри-спор ти сти од си те 56 здру же ни ја на
Со ју зот на пен зи о не ри те на Ма ке до -
ни ја, за да ги од ме рат си ли те во 11
спорт ски дис цип ли ни на Пен зи о нер -
ска та олим пи ја да - на 18. Ре пуб лич ки
пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри.

Од се кој авто бус из ле гу ваа ти мо -
ви те во раз ни дре со ви, за ра ди рас -
поз на ва ње: зе ле ни, цр ве ни, си ни, жол -
ти, цр ни, со чит ли ви на пи си за име то
на спорт ски от тим. Пр ви от впе ча ток
што на авто рот на овие ре до ви му пад -
на в очи е фа ктот де ка беа при сут ни
по ве ќе пен зи о нер ки откол ку пен зи о -
не ри! Но во офи ци јал ни те по да то ци на
ор га ни за ци ски от од бор сто е ше де ка
за нат пре ва ру ва ње се при ја ве ни 208
нат пре ва ру ва чи во ма шка и 188 во
жен ска кон ку рен ци ја.

ВО ПРЕДВЕЧЕРИЕТО 
НА ГОЛЕМИОТ ПРАЗНИК

На огра де на та пол јан ка, оп кру же -
на со бо ро ви сен ки, бе ше по ста ве на
при год на би на, пред ко ја уште од 9 ча -
сот поч наа да се со би ра ат учес ни ци -

те, тре не ри те, су ди и те и при сут на та пуб -
ли ка. По по ло ви на час при стиг наа и го -
сти те, кои со сво е то при сус тво го из -
диг наа зна че ње то на овој на стан на
по ви со ко ни во: ми ни сте рот за труд и
со ци јал на по ли ти ка во Вла да та на Ма -
ке до ни ја, Ди ме Спа сов, пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, гра до на -
чал ни кот на Штип, м-р Ил чо За ха ри ев,
гра до на чал ни кот на Кар бин ци, Зо ран
Ми нов, пре тсе да те лот на ЗП Штип и
Кар бин ци, Ми ха ил Ва си лев, пра те ни -
ци од овој ре ги он и дру ги го сти.

По ин то ни ра ње то на хим на та на
Ма ке до ни ја, око лу 1.500 учес ни ци и
го сти ги поз дра ви до ма ќи нот Ми ха ил
Ва си лев. Во поз драв ни от го вор тој, ме -
ѓу дру го то, ре че де ка овие ре пуб лич -
ки пен зи о нер ски спорт ски игри има -
ат по себ но зна че ње за тоа што се одр -
жу ва ат пред го ле ми от ма ке дон ски

праз ник 8 Сеп тем ври, Де нот на не за -
вис но ста, и на не кол ку де на пред од -
бе ле жу ва ње то на 20 Сеп тем ври, Де -
нот на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја.

По тоа, при сут ни те нат пре ва ру ва -
чи и пуб ли ка та ги поз дра ви гра до на -
чал ни кот на оп шти на та Кар бин ци, Зо -
ран Ми нов. Иа ко оваа со сед на оп шти -
на на Штип е по обем, по вр ши на, на -
се ле ние и ка па ци те ти мно гу по ма ла,
таа со сво и те по тен ци ја ли пре рас ну -
ва во до стој на град ска сре ди на во ко -
ја мно гу број ни те пен зи о не ри, во со -
дејс тво со сво и те ко ле ги од по го ле ми -
от град, за ед нич ки ги гра дат нив ни те
по зи ции, ста тус, стан дард и перс пе -
кти ви. 

На све че но то отво ра ње со при го -
ден го вор се обра ти и гра до на чал ни -
кот на Штип, м-р Ил чо За ха ри ев, кој
во не го во име, во име то на Со ве тот на
оп шти на та Штип и на си те гра ѓа ни на
Гра дот под Иса рот, на пен зи о не ри те-
спор ти сти им по са ка врв ни ре зул та ти
во фер бор ба, а на го сти те при ја тен
пре стој.

„НА ШЕ ТО ЕДИНС ТВО-НА ША ПО БЕ ДА“ 

На при сут ни те, по тоа, им се обра -
ти пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, кој, отка ко по тсе ти де ка од -
бе ле жу ва ње то на 22-го диш ни на та од
не за вис но ста на Ма ке до ни ја се одр -
жу ва во зна кот на спор тот, наг ла си де -
ка и овие 18. Ре пуб лич ки пен зи о нер -
ски спорт ски нат пре ва ри се од ви ва ат
под сло га нот „На ше то единс тво-на ша
по бе да“. Тој по тоа се освр на на по стиг -
на ти те ре зул та ти во из ми на ти от пер и -
од во кон со ли ди ра ње то и зац вр сту ва -
ње то на пен зи о нер ска та ор га ни за ци -
ја, на прод ла бо че на та со ра бо тка со
Вла да та и неј зи ни те ре сор ни ми ни -
стерс тва за ра ди за шти та на вкуп ни от
пен зи о нер ски стан дард.

- СЗПМ 18 го ди ни ус пеш но ги ор -
га ни зи ра овие нат пре ва ри би деј ќи

со соз да ва ње здра во те ло со здрав
дух пен зи о не ри те во зна чи тел на ме -
ра ја по до бру ва ат сво ја та пси хо фи зич -
ка со стој ба, со што ги над ми ну ва ат
опас но сти те што ги но сат ме лан хо ли -
ја та и де пре си ја та, ка ра кте ри стич ни
за тре та та жи вот на до ба - наг ла си Ар -
ги ров ски.

ИСКУСТВА И ЗНАЕЊА 
ОД СТАРИТЕ ЗА МЛАДИТЕ

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на по -
ли ти ка во Вла да та на РМ, Ди ме Спа -
сов, ка ко по кро ви тел на оваа спорт -
ска пен зи о нер ска олим пи ја да им се
обра ти на при сут ни те. 

- Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја во те кот на
сво е то по сто е ње се раз ви ва ше во ед -
на од најм но гу број ни те ор га ни за ции
во ре пуб ли ка та, чи ја глав на деј ност е
за шти та на пра ва та и ин те ре си те на
ко рис ни ци те на пен зи ја и, се ка ко, нив -
но ин те гри ра ње во со ци јал ни от жи вот.
Пре ку ор га ни зи ра ње раз лич ни на ста -
ни од со ци ја лен, кул ту рен и спорт ски
ка ра ктер, овој со јуз при до не су ва во
по до бру ва ње на со стој ба та на ко рис -
ни ци те на пен зи ја во Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја. Де неш на та ма ни фе ста ци ја
овоз мо жу ва дру же ње со пен зи о не ри -
те и спо де лу ва ње на нив ни те искус -
тва, ка ко и мож ност за прод ла бо чу ва -
ње на со ра бо тка та за ра ди по до бру ва -
ње на нив ни от ста тус. От ту ка, Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти -
ка, ка ко по кро ви тел на оваа ма ни фе -
ста ци ја, ја под др жу ва ре а ли за ци ја та
на на ста ни и про гра ми што се од не су -
ва ат на ко рис ни ци те на пен зи ја и нив -
ни те ин те ре си. Би са кал да истак нам
де ка пен зи о не ри те се зна чај на ал ка
во со ци јал ни от жи вот во се ко ја др жа -

ва, би деј ќи рас по ла га ат со искус тва и
зна е ње што ги при ме ну ва ле во раз -
во јот на на ша та др жа ва и тие тре ба да
им ги пре не сат на пом ла ди те ге не ра -
ции - истак на ми ни сте рот, по што 18.
Ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски
натпревари ги прог ла си за отво ре ни. 

ВИСТИНСКИ АТЛЕТИЧАРИ

Еди на е сет те спорт ски дис цип ли ни
беа рас пре де ле ни на спорт ски от комп -
лекс кај „Ма ке дон ка“, на отво ре но:
стре лаш тво, скок од ме сто, тег не ње ја -
же, фр ла ње ѓу ле, тр ча ње и тро бој (ма -
жи), од нос но дво бој (же ни), ка ко и:
шах, до ми но, таб ла и пи ка до, во за тво -
рен про стор, во ре сто ра нот „Пре циз“.

Најм но гу број на пуб ли ка и најг лас -
но на ви ва ње има ше кај тег не ње то ја -
же. Изед на че на та фи зич ка под го тве -
ност, ка ко на жен ски те та ка и на ма -
шки те еки пи, до ве ду ва ше до нап на та
рам но те жа во тег не ње то, по ра ди што
по зи ци ја та на де бе ло то ја же што „сто -
е ше во ме сто“ ја зго ле му ва ше воз бу -
да та на ко ја стра на пр ва ќе C не до сти -
га ат кон цен тра ци ја и из држ ли вост, за
по тоа да на ста не во о ду ше ву ва ње на
на ви вач ка та гру па на еки па та што ус -
пеа да го пре тег не ја же то.

На ат лет ска та па те ка се од ви ваа
тр ки во две ка те го рии: до 60 и над 60
го ди ни. Оној што не ги ви дел ва кви те
тр ки не мо же да за мис ли, а уште по -
мал ку да сфа ти и да раз бе ре де ка ма -
жи и же ни во таа во зраст тр ча ат ка ко
ви стин ски ат ле ти ча ри. Жа рот во на по -
ри те за што по до бар ре зул тат бе ше
еви ден тен на се кое ис по те но ли це.

Во фр ла ње то ѓу ле се по ка жа де ка
и кај пен зи о не ри те има го ро ста си, ка -
ко во ма шка та ка и во жен ска кон ку -
рен ци ја, чи ја енер ги ја сE уште е при -
сут на, па не им бе ше те шко ѓу ле то да
го фр лат и по ве ќе од де сет ме три! 

Нат пре ва ри те во скок од ме сто
прив ле коа вни ма ние за тоа што до ско -
ци те од над 2,5 ме три по ка жаа де ка
ат ле ти ка та не им е не поз на та на лу ѓе -
то во тре та та до ба.

На стре ли ште то под бо ро ви те сен -
ки беа кон цен три ра ни оние пен зи о -
не ри што има ат мир на ра ка и би стро
око. Та му не ма ше не из вес ност, за тоа
што пен зи о не ри те од ОВР Скоп је ги од -
не соа си те по бе ди.

Исто вре ме но во ре сто ра нот „Пре -
циз“ ус пеш но се од ви ваа нат пре ва ри -
те во пи ка до, шах и таб ла.

За се вку пен по бед ник на 18. Ре -
пуб лич ки спорт ски нат пре ва ри во
Штип бе ше прог ла се на спорт ска та еки -
па на ЗП Охрид и Де бр ца. По вра чу ва -
ње то на го ле ми от по бед нич ки пе хар,
бе ше об ја ве но де ка тој пре ми ну ва во
нив на трај на сопс тве ност за тоа што
на овие пен зи о нер ски олимп ијади се
се вкуп ни по бед ни ци три па ти по ред.

Нив ни от ус пех од си те при сут ни бе -
ше поз дра вен ср деч но, а тие воз вра -
ти ја во хор од кој се слуш наа: „Охрид,
Охрид, убав, мил“ и „Бил ја на плат но
бе ле ше“.

PENZIONERSKIvidici Сојуз на здруженијата 

на пензионерите 

на МакедонијаBroj 20,
Четврток,
12.9.2013 vidici

ОСУМ НА Е СЕТ ТИ РЕ ПУБ ЛИЧ КИ ПЕН ЗИ О НЕР СКИ СПОРТ СКИ НАТ ПРЕ ВА РИ ВО ШТИП

По на пор ни те нат пре ва ри и
прог ла су ва ње то на нај до -

бри те и нај ус пеш ни те, дру -
же ње то про дол жи со пес на
и оро, она ка ка ко што нај -
до бро зна ат пен зи о не ри те,
гра ѓа ни те на Ма ке до ни ја од

тре та та до ба на жи во тот

Пен зи о нер ска олим пи ја да со 396 нат пре ва ру ва чи 

Најм но гу број на пуб ли ка и најг лас но на ви ва ње има ше кај тег не ње то ја же

За се вку пен по бед ник бе ше прог ла се на спорт ска та еки па на ЗП Охрид и Де бр ца



СветозарДи мов ски

Со ше сте оп шти ни во те тов ски от крај,
Здру же ни е то на пен зи о не ри те-Те то во
ме ѓу себ на та со ра бо тка ја утвр ди  со спо -
год би. Ос нов на та цел на склу чу ва ње то
спо год би е на пен зи о не ри те да им се
овоз мо жат по до сто ен жи вот и по до бре -
ни ус ло ви за по ква ли тет но и по со др жај -
но ми ну ва ње на го ди ни те во тре та та до -
ба. Здру же ни е то на пен зи о не ри те-Те то -
во го со чи ну ва ат над 11.000 чле на од
по драч ја та на оп шти ни те Те то во, Бо го -
ви ње, Бр ве ни ца, Же ли но, Је гу нов це и
Те ар це. Нај го лем број пен зи о не ри има
во оп шти на та Те то во - 7.000, по тоа во
оп шти на та Је гу нов це со над 1.100, Те -
ар це со ре чи си 900, Бо го ви ње 800, Бр -
ве ни ца не што по ве ќе од 600 и нај мал -
ку во оп шти на та Же ли но со 500 пен зи -
о не ри-чле но ви на здру же ни е то.

Спо год би те за со ра бо тка со оп шти -
ни те про из ле гоа ка ко по тре ба од ме мо -
ран ду мот ме ѓу СЗПМ и ЗЕЛС, но и од кон -
та кти те ме ѓу гра до на чал ни ци те и ра ко -
вод ни те лу ѓе на здру же ни е то. Овие сред -
би се од ви ваа во ат мо сфе ра на ме ѓу себ -

но раз би ра ње, за ра ди до бро то на цел -
ни те гру пи во оп шти ни те. При ова е по -
стиг на то це лос но раз би ра ње, што е со -
др жи на на спо год би те, та ка што, ко га во
оп шти ни те се разг ле ду ва ат пра ша ња
што се од не су ва ат на пен зи о не ри или
во оп што на ли ца во тре та та до ба, во рас -
пра ви те ќе учес тву ва ат и прет став ни ци
на ЗП-Те то во. Це лос на сог лас ност е по -
стиг на та за за ем но ан га жи ра ње за отво -
ра ње нај мал ку по еден клуб на пен зи о -
не ри во се ко ја оп шти на и соз да ва ње ус -
ло ви за ра бо та на ва кви те клу бо ви и во
дру ги по го ле ми на сел би во оп шти ни те.
Од дел ни оп шти ни ќе учес тву ва ат во одо -

бру ва ње то фи нан си ски средс тва за ед -
но крат на по мош на пен зи о не ри со нај -
ни ски при ма ња во се мејс тва та. Гра до -
на чал ни ци те зе доа об вр ска и за обез -
бе ду ва ње бесп ла тен пре воз на пен зи о -
не ри те нај мал ку ед наш во не де ла та, не
са мо на по драч је то на оп шти на та ту ку и
до гра дот Те то во.

Со спо год би те е пре ци зи ра но Здру -
же ни е то на пен зи о не ри те-Те то во да по -
ве де ини ци ја ти ва за из град ба на ре ги -
о на лен дом за ста ри ли ца. За ова пра -
ша ње е пре зе ме на об вр ска ини ци ја ти -
ва та да се разг ле да на ра бот на сед ни ца
на По ло шки от ре ги о на лен раз вој, во кој
се си те гра до на чал ни ци, а чиј пре тсе да -
тел мо мент но е г-ѓа Те у та Ари фи, гра до -
на чал нич ка на оп шти на та Те то во. Со спо -
год ба та е пред ви де но со учес тво на оп -
шти ни те да се пре у ре дат про сто ри и те во
До мот на пен зи о не ри те во Те то во, во кој
мо же да се сме стат око лу 15 пен зи о не -
ри, глав но оние што го не ма ат по вол но
ре ше но стан бе но то пра ша ње или од кои
би ло при чи ни оста на ле без про стор за
до му ва ње, а спа ѓа ат во ка те го ри ја та пен -
зи о не ри со нај ни ски при ма ња.
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ЗП-КУ МА НО ВОЗП-ТЕТОВО СЗПМ ВО ПОСЕТА НА СТАРО-НОВИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

М. Аџи ев ски

Голем број пензионери од здру -
женијата членки на СЗПМ во прет пос -
лед ни от ден од август го по се тијано во -
из гра де ни от об јект на ста ро-но ви от те -
а тар на ле ви от брег на Вар дар. До ма -
ќин им бе ше ми ни стер ка та за кул ту ра
во Вла да та на Ма ке до ни ја, Ели за бе та
Кан че ска-Ми лев ска, при дру жу ва на од
умет нич ки от ди ре ктор на те а та рот, Де -
јан Прој ков ски.

Отка ко го разг ле даа глав но то фо а -
је, пен зи о не ри те со во о ду ше ву ва ње го
разг ле даа ен те ри е рот пред го ле ма та
Злат на са ла со 724-те ме ста, за да го ис -
лу ша ат ис црп но то струч но из ла га ње на
исто ри чар ка та на умет но ста Ре на та Си -
мо нов ска, ко ја на ви со ко струч но ни во
им го об јас ни бо гат ство то на ор на мен -
ти те што се реп ли ка на ар те фа кти што
се про нај де ни на поч ва та на Ма ке до -
ни ја, од 9 век пред на ша та ера до ра -
ни от 19 век од но ва та ера, со што уште
ед наш се по ка жа де ка жи во тот на поч -

ва та на Ма ке до ни ја бил раз ви ен и пло -
ден уште во ра ни те ве ко ви пред но ва -
та ера. Тан цот на Ме на да, бо гот на ви -
но то Ди о нис со му зи те, ор на мен ти од
ико но ста сот во цр ква та „Св. Спас“ - ре -
мек-де ла на мај сто ри те-ко па ни ча ри од
тај фа та на Пе тре Фи ли пов ски-Гар ка та,
на кои пла стич но се при ка жа ни биб ли -
ски сце ни од Ста ри от и Но ви от за вет,
вер ни ко пии на ар те фа кти од Сто би,
Вар дар ски Рид, Ку че ви ште, од це ла Ма -
ке до ни ја.

ИМ ПРЕ СИВ НА ВО О ДУ ШЕ ВЕ НОСТ

По тоа бе ше разг ле да но јуж но то фо -
а је на ста ро-но ви от те а тар, ка де што
беа иска жа ни им пре си и те од оваа по -
се та.

Ми ни стер ка та за кул ту ра во Вла да -
та на Ма ке до ни ја, Ели за бе та Кан че ска-
Ми ле ска, поз дра ву вај ќи ги го ле ми от
број пен зи о не ри, иска жа за до волс тво
од нив на та по се та, осо бе но по ра ди фа -
ктот што на нај го ле ми от број од нив, при

по се та та на но ва та згра да на те а та рот,
им се вра ќа се ќа ва ње то на ста ра та згра -
да на овој об јект, ко ја ја раз ур на ка та -
стро фал ни от зем јо трес во Скоп је од 26
ју ли 1963 го ди на. 

- Ми при чи ну ва огром но за до волс -
тво ко га ги гле дам нив ни те оза ре ни ли -
ца од ра до ста де ка оваа но ва згра да на
те а та рот им ги вра ќа спо ме ни те на нив -
на та мла дост, пер и од што е нај у бав за
се ко ја лич ност - ре че ми ни стер ка та Кан -
чев ска-Ми лев ска.

ВГРА ДЕ НА ВРВ НА 
СВЕТ СКА ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА 

Во име то на над 250.000 чле на на
пен зи о нер ски от со јуз на Ма ке до ни ја се
заб ла го да ри неј зи ни от пре тсе да тел Дра -
ги Ар ги ров ски, кој истак на де ка со оваа
по се та, чле но ви те на СЗПМ, по крај тоа
што си ги вра ќа ат уба ви те спо ме ни од
мла до ста, C од да ва ат приз на ние на Вла -
да та на Ма ке до ни ја за по втор на та из -
град ба на ста ри от скоп ски те а тар.

По себ но вни ма ние на при сут ни те
прив ле че кра тка та но со др жај на из ја ва
на пот пре тсе да те лот на со бра ни е то на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја, Бес ник По це ста:

- На ше то во о ду ше ву ва ње од се то ова
што го ви дов ме ов де ни ка жу ва де ка Ма -
ке до ни ја има си ли за ва кви гра ди тел ски
по тфа ти, со кои ги де фи ни ра сво ја та исто -
ри ја и иден ти тет. Ве ру вам де ка, ако би
се по ја вил не кој го лем цар од исто ри ја -
та, би по са кал овој пре у бав об јект да би -
де не гов, но не ма ни ко му да му го да де -
ме, ова е на ше - ма ке дон ско, ова C при -
па ѓа иск лу чи во на Ма кедoни ја.

На кра јот од по се тата, на пензионе -
рите имбе ше при ка жа на ма ла та сце на,
со 213 се ди шта, ка де што Ми ле Бо шков -
ски, со вет ник во Мини стерството за
култура, ис црп но ги ин фор ми ра де ка во
вна треш ни от ен те ри ер, кој не сом не но
асо ци ра на ми на ти от ба ро кен гла мур, е
про тка ен со ни за еле ктрон ски си сте ми
што го ре гу ли ра ат со со од вет ни комп ју -
тер ско-про цес ни ре ше ни ја функ ци о ни -
ра ње то на освет лу ва ње то, кли ма ти за -
ци ја та, дви же ња та на би ни те, ПП-за шти -
та та... Со еден збор, ка ко што наг ла си со -
вет ни кот Бо шков ски, врв на та свет ска
те а тар ска тех но ло ги ја е вгра де на во ста -
ро-но ви от те а тар со Скоп је.

Ина ку, со од лу ка на Вла да та на Ма -
ке до ни ја чле но ви те на СЗПМ за си те на -
ста ни, прет ста ви, кон цер ти и слич но од
об ла ста на кул ту ра та пла ќа ат са мо по ло -
ви на од ре дов на та це на.

Од дел ни оп шти ни ќе 
учес тву ва ат во одо бру ва ње -
то фи нан си ски средс тва за

ед но крат на по мош на 
пен зи о не ри со нај ни ски 
при ма ња во се мејс тва та

ОфелијаБо го ев ска 

Де но ви ве, во ор га ни за ци ја на НУБ
„Св. Кли мент Охрид ски“ од Би то ла, во
го ле ма та са ла на згра да та на оп шти -
на та Ре сен бе ше одр жа на све че на
про мо ци ја на кни га та „Ев ла - мо но гра -
фи ја“ од авто рот Дра ган Ри стев ски,
член на Здру же ни е то на пен зи о не ри
од Би то ла, ка де што жи вее со се мејс -
тво то, а по тек ну ва ток му од прес пан -
ско то се ло Ев ла, за кое ја на пи ша исто -
и ме на та мо но гра фи ја, оста вај ќи им
ја ка ко ама нет на мла ди те ге не ра ции
од ова се ло за да зна ат да го љу бат род -
но то ме сто. 

На про мо ци ја та, по крај се мејс тво -
то на авто рот Ри стев ски, и го ле ми от
број го сти од Ре сен и од Би то ла, при -
сус тву ва ше и гра до на чал ни кот на оп -
шти на та Ре сен, м-р Ѓо ко Стре зов ски
со со пру га та, кој не го кри е ше за до -
волс тво то што прес пан ски от кул ту рен
мо за ик, бла го да ре ние на авто рот Ри -
стев ски, по по тек ло од Прес па, се збо -
га ти со уште ед на мо но гра фи ја, овој
пат за се ло то Ев ла, по крај дру ги те што
ве ќе по сто јат за по го лем број прес пан -
ски се ла. 

Про мо то ри на мо но гра фи ја та „Ев -
ла“ од Дра ган Ри стев ски беа м-р Ѓор -
ѓи Лум бу ров ски и Ани ца Ѓор ги ев ска,
со вет ник-ку стос.

Оваа мо но гра фи ја, спо ред мис ле -
ње то на про мо то рот Лум бу ров ски, во

це лост ги ис пол ну ва стро ги те кри те ри -
у ми на ед но мо но граф ско де ло, ка ко
од ас пект на пред ме тот на истра жу ва -
ње та ка и од ас пект на ме то ди те и ме -
то до ло ги ја та на истра жу ва ње то. Таа
прет ста ву ва кла си чен при мер ка ко
тре ба да се на пра ви мо но гра фи ја за
ед но на се ле но ме сто. 

За про мо тор ка та Ѓор ги ев ска, за -
мис ла та на ед но ва кво мо но граф ско
из да ние е да ар би три ра во се којд не -
ви е то на ел ча ни по крв, но и ел ча ни
по љу бов, пре ку ро дос ло вот на се -
мејс тва та, кој е не ра скин лив, ду ри и
нај ва жен дел од тра ди ци ја та на се -
ло то Ев ла.

За тоа кој е всуш ност Дра ган Ри -
стев ски бе ше по ба ран од го вор од не -
го ва та со пру га Сло бо дан ка Ри стев ска,
исто та ка пен зи о нер ка од Би то ла, дол -
го го диш на пе да го шка со вет нич ка,по

по тек ло од исто то се ло Ев ла, кое ги спо -
и ло двај ца та со пруж ни ци. Таа истак на
де ка е гор да на сво јот со пруг Дра ган
што се за фа тил со ед на ма ко трп на и
дол го трај на истра жу вач ка ра бо та, чиј
вр вен ре зул тат е из да ва ње то на мо -
но гра фи ја та за Ев ла, ко ја авто рот Дра -
ган Ри стев ски, неј зин жи во тен со пат -
ник, им ја по да ри на ел ча ни, на исто -
ри ја та, на кул ту ра та и на не за бо ра вот.

На кра јот авто рот Ри стев ски им се
обра ти на си те при сут ни, осо бе но на
сво и те ел ча ни, со не из мер на сре ќа
што во нив ни те ра це оста ва пи шан до -
ку мент што ќе има трај на вред ност и
ќе им слу жи на се гаш ни те и ид ни те ге -
не ра ции, а и на кул тур но то нас ледс тво
на на сел ба та. Со овој чин авто рот ве -
ру ва де ка се ло то Ев ла ќе го от трг не од
за бо ра вот и ќе го по не се кон трај ни те
вред но сти на ид ни на та.

РЕСЕН 

Ве ру вам де ка, ако би се по ја -
вил не кој го лем цар од исто ри -
ја та, би по са кал овој пре у бав
об јект да би де не гов, но не ма
ни ко му да му го да де ме, ова е
на ше - ма ке дон ско, ова � при -
па ѓа иск лу чи во на Ма кедoни ја

ЗП-СТРУ ГА

Калина С. Ан до но ва

На 27 ми на ти от ме сец из врш ни от од -
бор на СЗПМ одр жа сед ни ца на ко ја, по -
крај чле но ви те на ИО, беа при сут ни и: Бес -
ник По це ста - пот пре тсе да тел на Со бра -
ни е то на СЗПМ, Кр сте Ан ге лов ски - пре -
тсе да тел на СЗП на гра дот Скоп је, Здра -
вко Пе тков ски - пре тсе да тел на ко ми си ја -
та за спорт на ИО на СЗПМ, Ми ле вка Здра -
вков ска - пре тсе да тел ка на комисијата за
кул тур но-за ба венжи вот на ИО на СЗПМ,
Ми ха ил Ва си лев - пре тсе да тел на ЗП-Штип
и Кар бин ци и Ни ко ла Иванов ски - пре тсе -
да тел на ко ми си ја та за спорт на ЗП-Штип
и Кар бин ци и Том че Стој ков - пре тсе да тел
на ко ми си ја та за под др шка на ма ни фе -
ста ци и те и из да вач ка та деј ност во 2013
го ди на од стра на на СЗПМ.

Сед ни ца та бе ше сви ка на за чле но -
ви те на овој ор ган на СЗПМ да би дат ин -
фор ми ра ни за ре зул та ти те од ре ги о нал -
ни те спорт ски нат пре ва ри, ка ко и за под -
го то вки те за 18. Ре пуб лич ки пен зи о нер -
ски спорт ски нат пре ва ри, што се одр жаа
на 7 сеп тем ври во Штип, ка ко и за ре ги -
о нал ни те и Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри.

Пре тсе да те лот на ко ми си ја та за спорт
Здра вко Пе тков ски го образ ло жи из ве -
шта јот за ре ги о нал ни те спорт ски нат пре -
ва ри, кои ус пеш но беа ре а ли зи ра ни во
осум ре ги о ни во др жа ва та, а де ка под го -
то вки те за пен зи о нер ска та олим пи ја да
те чат кон ти ну и ра но, спо ред утвр де ни от
план, ин фор ми ра Ми ха ил Ва си лев, пре -
тсе да тел на ЗП-Штип и Кар бин ци.

Ми ле вка Здра вков ска, пре тсе да тел -
ка за кул тур но-за ба вни от жи вот, ин фор -
ми ра  за ше сте ре ги о нал ни ре вии на пес -
ни, му зи ка и игри, ка ко и за Ре пуб лич ка -
та ре ви ја, на ко ја по кро ви тел бе ше ми -
ни стер ка та за кул ту ра Ели за бе та Кан чев -
ска-Ми лев ска и ре че де ка од го ди на на
го ди на ре ви и те на пес ни, му зи ка и игри
се сH по ма сов ни и по ква ли тет ни, што е
при мер за мла ди те ге не ра ции ка ко се чу -
ва кул тур но то нас ледс тво на се ко ја зем -
ја. На кра јот од сед ни ца та пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, му вра чи
бла го дар ни ца на Кр сте Ан ге лов ски, пре -
тсе да тел на СЗП на гра дот Скоп је, кој бе -
ше ус пе шен до ма ќин и ко ор га ни за тор на
Ре пуб лич ки те ре вии на пес ни, му зи ка и
игри во 2012 и 2013 го ди на, што се одр -
жаа во Уни вер зал на та са ла во Скоп је.

Ура ни ја-Ни на По по ска 

Во рам ки те на сво и те про грам -
ски актив но сти, пен зи о не ри те од
Стру га на 17-ти ми на ти от ме сец ор -
га ни зи раа „Пи ти ја да“, ко ја се одр жа
во стру шка та чар ши ја во ве чер ни те
ча со ви и по бу ди го лем ин те рес кај
гра ѓа ни те и ту ри сти те што во тоа вре -
ме се нај доа во чар ши ја та, ка ко кај
до маш ни те, та ка и кај стран ски те. 

Два е се ти на вред ни пен зи о нер -
ки пре зен ти раа раз ни ви до ви до -
маш ни спе ци ја ли те ти: те сте ни ни - со -
ле ни и сла тки - ка ра кте ри стич ни за
ова на ше под неб је. Пре у ба ви те и
вкус ни про из во ди беа про да ва ни по
при стап ни це ни, кои за вред ни те
стру жан ки, кои се пре теж но со ма ли
при ма ња, со бра ни те средс тва од
про даж ба та беа ма ла фи нан си ска
ин фу зи ја за нив. 

Ина ку, Здру же ни е то на пен зи о -
не ри те на Стру га пла ни ра да про дол -
жи и во ид ни на со ва ква актив ност
во лет ни от пер и од, во ин те рес на пен -
зи о не ри те, но и во ин те рес на гра -
дот. Во со ста вот на вред ни те стру -
жан ки при сут ни беа же ни од по ве ќе
на ци о нал но сти: Ма ке дон ки, Ал бан -
ки, Вла ин ки и Тур чин ки. Овој на стан,
по крај дру го то, е исто та ка мож ност
за јак не ње на со жи во тот во овој мул -
ти ет нич ки град ка ко што е Стру га.

„Пи ти ја да“ 
за бли скост 
и за дру же ње Мо но гра фи ја „Ев ла“ од Дра ган Ри стев ски

Тат ја на Ан тиќ

На 17-ти ми на ти от ме сец ЗП „Ку -
ма но во“ еди на е сет ти пат за свои чле -
но ви и за пен зи о не ри од дру ги пен -
зи о нер ски здру же ни ја во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја ја ор га ни зи раа лет на та
ма ни фе ста ци ја „Еко-хе пе нинг“. Из -
ле тот во при ро да тра ди ци о нал но бе -
ше ор га ни зи ран во ре кре а ти вен цен -
тар кај слав но то Пе лин це, ка де што
е из гра ден спо мен-му зе јот на
АСНОМ.

Под сен ки те на де бе ли те сто лет ни
дрв ја и жу бо рот на ре ка та Пчи ња дру -
га ру ваа над 2.500 пен зи о не ри од пет -
на е сет пен зи о нер ски здру же ни ја од
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и нив ни ко ле -
ги од Вра ње, со сед на Ср би ја. По ка не -
ти беа уште не кол ку пен зи о нер ски
здру же ни ја, но од нив ни оправ да ни
при чи ни не дој доа, а де бар ски те пен -
зи о не ри ис пра ти ја поз драв на те ле гра -
ма со жел ба за до бро здрав је, долг жи -
вот и убав пре стој во при ро да на си те
при сут ни пен зи о не ри во Пе лин це.

Ов де мо жеа да се слуш нат по ве -
ќе ја зич ни ди ја ле кти, што е уште ед -
на уба ви на и бо гат ство на оваа уба -

ва ма ни фе ста ци ја. Ова бе ше уште
ед на по твр да де ка оваа ка те го ри ја
гра ѓа ни се рас по ло же ни за из ле ти
во при ро да и за дру га ру ва ње. Ста -
ри те поз на ни ци ги зац вр сти ја вр ски -
те, а де нот бе ше и но ва мож ност за
вос по ста ву ва ње но ви поз нанс тва и
до го во ри за со ра бо тка.

До си те при сут ни нај пр во се обра -
ти Спир ко Ни ко лов ски, пре тсе да тел
на ЗП „Ку ма но во“. Со ср деч но до -
бре дој де и жел би за уба во рас по ло -
же ние на си те, тој по тсе ти на ре во -
лу ци о нер но то ми на то на слав но то

Пе лин це и на исто ри ско то зна че ње
на Пр во то за се да ние на АСНОМ, одр -
жа но во не по сред на бли зи на во ма -
на сти рот „Про хор Пчињ ски“, се га во
со сед на Ср би ја. Од име то на оп шти -
на та Ку ма но во се обра ти пре тсе да -
те лот на со ве тот Ма ксим Ди ми три -
ев ски, а поз драв но обра ќа ње има -
ше и Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел
на СЗПМ. Ре дов но при су тен на си те
по го ле ми и поз на чај ни пен зи о нер -
ски сред би во др жа ва та, тој по тсе ти
на зна че ње то на ва кви те ма сов ни
пен зи о нер ски сред би и на спорт ски
и кул тур но-умет нич ки ма ни фе ста -
ции, со кои го диш но се вклу чу ва ат
око лу 300.000 пен зи о не ри и се по -
стиг ну ва европ ски ре корд. По тоа, Ар -
ги ров ски го прог ла си за отво рен
„Еко-хе пе нин гот“. Во По ткоз ја чи ја та
се слуш наа зву ци те на уба ва та ма -
ке дон ска пес на. Се игра ше и се пе -
е ше до поп лад нев ни те ча со ви. И овој
пат ку ма нов ско то пен зи о нер ско
здру же ние се по ка жа ка ко до бар ор -
га ни за тор и до ма ќин на „Еко-хе пе -
нин гот“. Оста на по ра ка та ид на та го -
ди на по втор но ма ке дон ски те пен зи -
о не ри да се срет нат на исто ме сто.

Ма со вен и ве сел „Еко-хе пе нинг“Спо год би за ус пеш на со ра бо тка 

СЕД НИ ЦА НА ИО НА СЗПМ

И во Пе лин це се до ка жа
де ка пен зи о не ри те са ка ат
да се дру жат на из ле ти во

при ро да, ка де што ста ри те
поз на ни ци ги зац вр сту ва -
ат вр ски те и се вос по ста -
ву ва ат но ви поз нанс тва и

до го во ри за со ра бо тка

Петар Сте фа нов

Ди о нис Паш ла ков од Не го ти но е
поз нат во гра дот и по ши ро ко по ра ди
сво е то ра ри тет но име, 40-го диш на та
по све те ност на вос пи ту ва ње то и еду -
ци ра ње то по ве ќе ге не ра ции уче ни -
ци во СОУ „Св. Ки рил и Ме то диј“, а по -
себ но по сво и те па сии и пре о ку па ции
над вор од учи ли ште то. Иа ко про фе -
сор по би о ло ги ја по во ка ци ја, тој е
стра стен вљу бе ник во по ве ќе об ла -
сти од тех ни ка та.

Овој текст за не го е по по вод не -
го во то пен зи о ни ра ње.

Нај пр во, уште во да леч на та 1980
го ди на, со гру па ен ту зи ја сти го фор -
ми ра ле ае ро-клу бот „Вар да рец“ со
по ве ќе сек ции: мо де ла ри, ра ке та -
ри, зма ја ри, па раг лај де ри сти и дру -
го. Клу бот бе ше еден од нај до бри те
во ре пуб ли ка та. След но би ло фор ми -
ра ње то на ра ди ок лу бот, чиј ко ден
знак, пре ку ете рот, одел низ це ли от
свет. По тоа во тие рам ки бил и ки -
нок лу бот, а по тоа пр ви те обу ки за ра -
бо та со комп ју те ри, по што се офор -
ми ла ор га ни за ци ја та на На род на тех -

ни ка. Се то ова се слу чу ва ло по ини -
ци ја ти ва, ор га ни за ци ја и ре а ли за -
ци ја на Паш ла ков.

По за ми ра ње то на актив но сти те
на На род на тех ни ка, Ди о нис сво јот
ин те рес кон тех ни ка та го на со чил во
друг пра вец - ку пу ва ње и со би ра ње
ста ри авто мо би ли-олд тај ме ри. Овој
текст е по по вод два ма ли ју би ле ја:
20-го диш ни на та од ку пу ва ње то на пр -
ви от авто мо бил и 10-го диш ни на та од
ор га ни зи ра ње то на пр ва та из лож ба

на олд тај ме ри во Не го ти но. 
Во сво ја та ко лек ци ја Ди о нис има

97 авто мо би ли („опе ли“, „си тро е ни“,
„фолк сва ге ни“, „прин цо ви“, „за ста ви“
и др), 38 мо то цик ли („БМВ“, „хоф ман“,
„сим сон“, „НСУ“, „то мос“ и др.), едри -
ли ца, бул до жер и две ста ри за преж ни
ко ли. Се кое од овие во зи ла, со не го ва
ма ко трп на ра бо та, по све те ност и љу -
бов, е до ве де но во воз на со стој ба со
сре ден ен те ри ер и ек сте ри ер, та ка што
тие се се га под го тве ни из лож бе ни му -
зеј ски екс по на ти. Нај ста ри от авто мо -
бил е „опел олим пи ја“, про из ве ден во
1950 го ди на, а нај ста ри от мо то цикл е
про из ве ден во 1951 го ди на.

Пр ва та из лож ба на олд тај ме ри во
Не го ти но е ор га ни зи ра на во 2003 го -
ди на. Со дел од сво и те олд тај ме ри има
учес тву ва но на по ве ќе из лож би од ва -
ков вид.

По по вод пен зи о ни ра ње то, не го -
ви те уче ни ци му по да ри ја „фолк сва -
ген бу ба“ од 1975 го ди на. Жи вот на
жел ба и оп се си ја му е да отво ри му зеј
на олд тај ме ри во Не го ти но, но не ма
со од вет на под др шка од над леж ни те
ин сти ту ции во оп шти на та и др жа ва та.
На по тег се до бри те лу ѓе и над леж ни -
те ин сти ту ции, кои мо жат да по мог нат
во за чу ву ва ње то на ова ра ри тет но му -
зеј ско бо гат ство.

Но ва та згра да ги вра ќа спо ме ни те од мла до ста 

И НЕГОТИНО ИМА МУЗЕЈСКА ЗБИРКА

Олд тај ме ри те на Ди о нис 

Но ви от пен зи о нер 
Ди о нис Паш ла ков има 

97 авто мо би ли, 38 мо то -
цик ли, едри ли ца, бул до жер

и две ста ри за преж ни 
ко ли. Се кое од овие 
во зи ла е во воз на 

со стој ба!

Фолк лор ни те ре вии и нат пре ва ри те 
по ква ли тет ни и по ма сов ни 

Чле но ви те на СЗПМ за си те на ста ни, прет ста ви, кон цер ти и слич но пла ќа ат са мо по ло ви на од ре дов на та це на

Паш ла ков со еден од своите љубимци на четири тркала



СветозарДи мов ски

Со ше сте оп шти ни во те тов ски от крај,
Здру же ни е то на пен зи о не ри те-Те то во
ме ѓу себ на та со ра бо тка ја утвр ди  со спо -
год би. Ос нов на та цел на склу чу ва ње то
спо год би е на пен зи о не ри те да им се
овоз мо жат по до сто ен жи вот и по до бре -
ни ус ло ви за по ква ли тет но и по со др жај -
но ми ну ва ње на го ди ни те во тре та та до -
ба. Здру же ни е то на пен зи о не ри те-Те то -
во го со чи ну ва ат над 11.000 чле на од
по драч ја та на оп шти ни те Те то во, Бо го -
ви ње, Бр ве ни ца, Же ли но, Је гу нов це и
Те ар це. Нај го лем број пен зи о не ри има
во оп шти на та Те то во - 7.000, по тоа во
оп шти на та Је гу нов це со над 1.100, Те -
ар це со ре чи си 900, Бо го ви ње 800, Бр -
ве ни ца не што по ве ќе од 600 и нај мал -
ку во оп шти на та Же ли но со 500 пен зи -
о не ри-чле но ви на здру же ни е то.

Спо год би те за со ра бо тка со оп шти -
ни те про из ле гоа ка ко по тре ба од ме мо -
ран ду мот ме ѓу СЗПМ и ЗЕЛС, но и од кон -
та кти те ме ѓу гра до на чал ни ци те и ра ко -
вод ни те лу ѓе на здру же ни е то. Овие сред -
би се од ви ваа во ат мо сфе ра на ме ѓу себ -

но раз би ра ње, за ра ди до бро то на цел -
ни те гру пи во оп шти ни те. При ова е по -
стиг на то це лос но раз би ра ње, што е со -
др жи на на спо год би те, та ка што, ко га во
оп шти ни те се разг ле ду ва ат пра ша ња
што се од не су ва ат на пен зи о не ри или
во оп што на ли ца во тре та та до ба, во рас -
пра ви те ќе учес тву ва ат и прет став ни ци
на ЗП-Те то во. Це лос на сог лас ност е по -
стиг на та за за ем но ан га жи ра ње за отво -
ра ње нај мал ку по еден клуб на пен зи о -
не ри во се ко ја оп шти на и соз да ва ње ус -
ло ви за ра бо та на ва кви те клу бо ви и во
дру ги по го ле ми на сел би во оп шти ни те.
Од дел ни оп шти ни ќе учес тву ва ат во одо -

бру ва ње то фи нан си ски средс тва за ед -
но крат на по мош на пен зи о не ри со нај -
ни ски при ма ња во се мејс тва та. Гра до -
на чал ни ци те зе доа об вр ска и за обез -
бе ду ва ње бесп ла тен пре воз на пен зи о -
не ри те нај мал ку ед наш во не де ла та, не
са мо на по драч је то на оп шти на та ту ку и
до гра дот Те то во.

Со спо год би те е пре ци зи ра но Здру -
же ни е то на пен зи о не ри те-Те то во да по -
ве де ини ци ја ти ва за из град ба на ре ги -
о на лен дом за ста ри ли ца. За ова пра -
ша ње е пре зе ме на об вр ска ини ци ја ти -
ва та да се разг ле да на ра бот на сед ни ца
на По ло шки от ре ги о на лен раз вој, во кој
се си те гра до на чал ни ци, а чиј пре тсе да -
тел мо мент но е г-ѓа Те у та Ари фи, гра до -
на чал нич ка на оп шти на та Те то во. Со спо -
год ба та е пред ви де но со учес тво на оп -
шти ни те да се пре у ре дат про сто ри и те во
До мот на пен зи о не ри те во Те то во, во кој
мо же да се сме стат око лу 15 пен зи о не -
ри, глав но оние што го не ма ат по вол но
ре ше но стан бе но то пра ша ње или од кои
би ло при чи ни оста на ле без про стор за
до му ва ње, а спа ѓа ат во ка те го ри ја та пен -
зи о не ри со нај ни ски при ма ња.
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ЗП-КУ МА НО ВОЗП-ТЕТОВО СЗПМ ВО ПОСЕТА НА СТАРО-НОВИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

М. Аџи ев ски

Голем број пензионери од здру -
женијата членки на СЗПМ во прет пос -
лед ни от ден од август го по се тијано во -
из гра де ни от об јект на ста ро-но ви от те -
а тар на ле ви от брег на Вар дар. До ма -
ќин им бе ше ми ни стер ка та за кул ту ра
во Вла да та на Ма ке до ни ја, Ели за бе та
Кан че ска-Ми лев ска, при дру жу ва на од
умет нич ки от ди ре ктор на те а та рот, Де -
јан Прој ков ски.

Отка ко го разг ле даа глав но то фо а -
је, пен зи о не ри те со во о ду ше ву ва ње го
разг ле даа ен те ри е рот пред го ле ма та
Злат на са ла со 724-те ме ста, за да го ис -
лу ша ат ис црп но то струч но из ла га ње на
исто ри чар ка та на умет но ста Ре на та Си -
мо нов ска, ко ја на ви со ко струч но ни во
им го об јас ни бо гат ство то на ор на мен -
ти те што се реп ли ка на ар те фа кти што
се про нај де ни на поч ва та на Ма ке до -
ни ја, од 9 век пред на ша та ера до ра -
ни от 19 век од но ва та ера, со што уште
ед наш се по ка жа де ка жи во тот на поч -

ва та на Ма ке до ни ја бил раз ви ен и пло -
ден уште во ра ни те ве ко ви пред но ва -
та ера. Тан цот на Ме на да, бо гот на ви -
но то Ди о нис со му зи те, ор на мен ти од
ико но ста сот во цр ква та „Св. Спас“ - ре -
мек-де ла на мај сто ри те-ко па ни ча ри од
тај фа та на Пе тре Фи ли пов ски-Гар ка та,
на кои пла стич но се при ка жа ни биб ли -
ски сце ни од Ста ри от и Но ви от за вет,
вер ни ко пии на ар те фа кти од Сто би,
Вар дар ски Рид, Ку че ви ште, од це ла Ма -
ке до ни ја.

ИМ ПРЕ СИВ НА ВО О ДУ ШЕ ВЕ НОСТ

По тоа бе ше разг ле да но јуж но то фо -
а је на ста ро-но ви от те а тар, ка де што
беа иска жа ни им пре си и те од оваа по -
се та.

Ми ни стер ка та за кул ту ра во Вла да -
та на Ма ке до ни ја, Ели за бе та Кан че ска-
Ми ле ска, поз дра ву вај ќи ги го ле ми от
број пен зи о не ри, иска жа за до волс тво
од нив на та по се та, осо бе но по ра ди фа -
ктот што на нај го ле ми от број од нив, при

по се та та на но ва та згра да на те а та рот,
им се вра ќа се ќа ва ње то на ста ра та згра -
да на овој об јект, ко ја ја раз ур на ка та -
стро фал ни от зем јо трес во Скоп је од 26
ју ли 1963 го ди на. 

- Ми при чи ну ва огром но за до волс -
тво ко га ги гле дам нив ни те оза ре ни ли -
ца од ра до ста де ка оваа но ва згра да на
те а та рот им ги вра ќа спо ме ни те на нив -
на та мла дост, пер и од што е нај у бав за
се ко ја лич ност - ре че ми ни стер ка та Кан -
чев ска-Ми лев ска.

ВГРА ДЕ НА ВРВ НА 
СВЕТ СКА ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА 

Во име то на над 250.000 чле на на
пен зи о нер ски от со јуз на Ма ке до ни ја се
заб ла го да ри неј зи ни от пре тсе да тел Дра -
ги Ар ги ров ски, кој истак на де ка со оваа
по се та, чле но ви те на СЗПМ, по крај тоа
што си ги вра ќа ат уба ви те спо ме ни од
мла до ста, C од да ва ат приз на ние на Вла -
да та на Ма ке до ни ја за по втор на та из -
град ба на ста ри от скоп ски те а тар.

По себ но вни ма ние на при сут ни те
прив ле че кра тка та но со др жај на из ја ва
на пот пре тсе да те лот на со бра ни е то на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја, Бес ник По це ста:

- На ше то во о ду ше ву ва ње од се то ова
што го ви дов ме ов де ни ка жу ва де ка Ма -
ке до ни ја има си ли за ва кви гра ди тел ски
по тфа ти, со кои ги де фи ни ра сво ја та исто -
ри ја и иден ти тет. Ве ру вам де ка, ако би
се по ја вил не кој го лем цар од исто ри ја -
та, би по са кал овој пре у бав об јект да би -
де не гов, но не ма ни ко му да му го да де -
ме, ова е на ше - ма ке дон ско, ова C при -
па ѓа иск лу чи во на Ма кедoни ја.

На кра јот од по се тата, на пензионе -
рите имбе ше при ка жа на ма ла та сце на,
со 213 се ди шта, ка де што Ми ле Бо шков -
ски, со вет ник во Мини стерството за
култура, ис црп но ги ин фор ми ра де ка во
вна треш ни от ен те ри ер, кој не сом не но
асо ци ра на ми на ти от ба ро кен гла мур, е
про тка ен со ни за еле ктрон ски си сте ми
што го ре гу ли ра ат со со од вет ни комп ју -
тер ско-про цес ни ре ше ни ја функ ци о ни -
ра ње то на освет лу ва ње то, кли ма ти за -
ци ја та, дви же ња та на би ни те, ПП-за шти -
та та... Со еден збор, ка ко што наг ла си со -
вет ни кот Бо шков ски, врв на та свет ска
те а тар ска тех но ло ги ја е вгра де на во ста -
ро-но ви от те а тар со Скоп је.

Ина ку, со од лу ка на Вла да та на Ма -
ке до ни ја чле но ви те на СЗПМ за си те на -
ста ни, прет ста ви, кон цер ти и слич но од
об ла ста на кул ту ра та пла ќа ат са мо по ло -
ви на од ре дов на та це на.

Од дел ни оп шти ни ќе 
учес тву ва ат во одо бру ва ње -
то фи нан си ски средс тва за

ед но крат на по мош на 
пен зи о не ри со нај ни ски 
при ма ња во се мејс тва та

ОфелијаБо го ев ска 

Де но ви ве, во ор га ни за ци ја на НУБ
„Св. Кли мент Охрид ски“ од Би то ла, во
го ле ма та са ла на згра да та на оп шти -
на та Ре сен бе ше одр жа на све че на
про мо ци ја на кни га та „Ев ла - мо но гра -
фи ја“ од авто рот Дра ган Ри стев ски,
член на Здру же ни е то на пен зи о не ри
од Би то ла, ка де што жи вее со се мејс -
тво то, а по тек ну ва ток му од прес пан -
ско то се ло Ев ла, за кое ја на пи ша исто -
и ме на та мо но гра фи ја, оста вај ќи им
ја ка ко ама нет на мла ди те ге не ра ции
од ова се ло за да зна ат да го љу бат род -
но то ме сто. 

На про мо ци ја та, по крај се мејс тво -
то на авто рот Ри стев ски, и го ле ми от
број го сти од Ре сен и од Би то ла, при -
сус тву ва ше и гра до на чал ни кот на оп -
шти на та Ре сен, м-р Ѓо ко Стре зов ски
со со пру га та, кој не го кри е ше за до -
волс тво то што прес пан ски от кул ту рен
мо за ик, бла го да ре ние на авто рот Ри -
стев ски, по по тек ло од Прес па, се збо -
га ти со уште ед на мо но гра фи ја, овој
пат за се ло то Ев ла, по крај дру ги те што
ве ќе по сто јат за по го лем број прес пан -
ски се ла. 

Про мо то ри на мо но гра фи ја та „Ев -
ла“ од Дра ган Ри стев ски беа м-р Ѓор -
ѓи Лум бу ров ски и Ани ца Ѓор ги ев ска,
со вет ник-ку стос.

Оваа мо но гра фи ја, спо ред мис ле -
ње то на про мо то рот Лум бу ров ски, во

це лост ги ис пол ну ва стро ги те кри те ри -
у ми на ед но мо но граф ско де ло, ка ко
од ас пект на пред ме тот на истра жу ва -
ње та ка и од ас пект на ме то ди те и ме -
то до ло ги ја та на истра жу ва ње то. Таа
прет ста ву ва кла си чен при мер ка ко
тре ба да се на пра ви мо но гра фи ја за
ед но на се ле но ме сто. 

За про мо тор ка та Ѓор ги ев ска, за -
мис ла та на ед но ва кво мо но граф ско
из да ние е да ар би три ра во се којд не -
ви е то на ел ча ни по крв, но и ел ча ни
по љу бов, пре ку ро дос ло вот на се -
мејс тва та, кој е не ра скин лив, ду ри и
нај ва жен дел од тра ди ци ја та на се -
ло то Ев ла.

За тоа кој е всуш ност Дра ган Ри -
стев ски бе ше по ба ран од го вор од не -
го ва та со пру га Сло бо дан ка Ри стев ска,
исто та ка пен зи о нер ка од Би то ла, дол -
го го диш на пе да го шка со вет нич ка,по

по тек ло од исто то се ло Ев ла, кое ги спо -
и ло двај ца та со пруж ни ци. Таа истак на
де ка е гор да на сво јот со пруг Дра ган
што се за фа тил со ед на ма ко трп на и
дол го трај на истра жу вач ка ра бо та, чиј
вр вен ре зул тат е из да ва ње то на мо -
но гра фи ја та за Ев ла, ко ја авто рот Дра -
ган Ри стев ски, неј зин жи во тен со пат -
ник, им ја по да ри на ел ча ни, на исто -
ри ја та, на кул ту ра та и на не за бо ра вот.

На кра јот авто рот Ри стев ски им се
обра ти на си те при сут ни, осо бе но на
сво и те ел ча ни, со не из мер на сре ќа
што во нив ни те ра це оста ва пи шан до -
ку мент што ќе има трај на вред ност и
ќе им слу жи на се гаш ни те и ид ни те ге -
не ра ции, а и на кул тур но то нас ледс тво
на на сел ба та. Со овој чин авто рот ве -
ру ва де ка се ло то Ев ла ќе го от трг не од
за бо ра вот и ќе го по не се кон трај ни те
вред но сти на ид ни на та.

РЕСЕН 

Ве ру вам де ка, ако би се по ја -
вил не кој го лем цар од исто ри -
ја та, би по са кал овој пре у бав
об јект да би де не гов, но не ма
ни ко му да му го да де ме, ова е
на ше - ма ке дон ско, ова � при -
па ѓа иск лу чи во на Ма кедoни ја

ЗП-СТРУ ГА

Калина С. Ан до но ва

На 27 ми на ти от ме сец из врш ни от од -
бор на СЗПМ одр жа сед ни ца на ко ја, по -
крај чле но ви те на ИО, беа при сут ни и: Бес -
ник По це ста - пот пре тсе да тел на Со бра -
ни е то на СЗПМ, Кр сте Ан ге лов ски - пре -
тсе да тел на СЗП на гра дот Скоп је, Здра -
вко Пе тков ски - пре тсе да тел на ко ми си ја -
та за спорт на ИО на СЗПМ, Ми ле вка Здра -
вков ска - пре тсе да тел ка на комисијата за
кул тур но-за ба венжи вот на ИО на СЗПМ,
Ми ха ил Ва си лев - пре тсе да тел на ЗП-Штип
и Кар бин ци и Ни ко ла Иванов ски - пре тсе -
да тел на ко ми си ја та за спорт на ЗП-Штип
и Кар бин ци и Том че Стој ков - пре тсе да тел
на ко ми си ја та за под др шка на ма ни фе -
ста ци и те и из да вач ка та деј ност во 2013
го ди на од стра на на СЗПМ.

Сед ни ца та бе ше сви ка на за чле но -
ви те на овој ор ган на СЗПМ да би дат ин -
фор ми ра ни за ре зул та ти те од ре ги о нал -
ни те спорт ски нат пре ва ри, ка ко и за под -
го то вки те за 18. Ре пуб лич ки пен зи о нер -
ски спорт ски нат пре ва ри, што се одр жаа
на 7 сеп тем ври во Штип, ка ко и за ре ги -
о нал ни те и Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри.

Пре тсе да те лот на ко ми си ја та за спорт
Здра вко Пе тков ски го образ ло жи из ве -
шта јот за ре ги о нал ни те спорт ски нат пре -
ва ри, кои ус пеш но беа ре а ли зи ра ни во
осум ре ги о ни во др жа ва та, а де ка под го -
то вки те за пен зи о нер ска та олим пи ја да
те чат кон ти ну и ра но, спо ред утвр де ни от
план, ин фор ми ра Ми ха ил Ва си лев, пре -
тсе да тел на ЗП-Штип и Кар бин ци.

Ми ле вка Здра вков ска, пре тсе да тел -
ка за кул тур но-за ба вни от жи вот, ин фор -
ми ра  за ше сте ре ги о нал ни ре вии на пес -
ни, му зи ка и игри, ка ко и за Ре пуб лич ка -
та ре ви ја, на ко ја по кро ви тел бе ше ми -
ни стер ка та за кул ту ра Ели за бе та Кан чев -
ска-Ми лев ска и ре че де ка од го ди на на
го ди на ре ви и те на пес ни, му зи ка и игри
се сH по ма сов ни и по ква ли тет ни, што е
при мер за мла ди те ге не ра ции ка ко се чу -
ва кул тур но то нас ледс тво на се ко ја зем -
ја. На кра јот од сед ни ца та пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, му вра чи
бла го дар ни ца на Кр сте Ан ге лов ски, пре -
тсе да тел на СЗП на гра дот Скоп је, кој бе -
ше ус пе шен до ма ќин и ко ор га ни за тор на
Ре пуб лич ки те ре вии на пес ни, му зи ка и
игри во 2012 и 2013 го ди на, што се одр -
жаа во Уни вер зал на та са ла во Скоп је.

Ура ни ја-Ни на По по ска 

Во рам ки те на сво и те про грам -
ски актив но сти, пен зи о не ри те од
Стру га на 17-ти ми на ти от ме сец ор -
га ни зи раа „Пи ти ја да“, ко ја се одр жа
во стру шка та чар ши ја во ве чер ни те
ча со ви и по бу ди го лем ин те рес кај
гра ѓа ни те и ту ри сти те што во тоа вре -
ме се нај доа во чар ши ја та, ка ко кај
до маш ни те, та ка и кај стран ски те. 

Два е се ти на вред ни пен зи о нер -
ки пре зен ти раа раз ни ви до ви до -
маш ни спе ци ја ли те ти: те сте ни ни - со -
ле ни и сла тки - ка ра кте ри стич ни за
ова на ше под неб је. Пре у ба ви те и
вкус ни про из во ди беа про да ва ни по
при стап ни це ни, кои за вред ни те
стру жан ки, кои се пре теж но со ма ли
при ма ња, со бра ни те средс тва од
про даж ба та беа ма ла фи нан си ска
ин фу зи ја за нив. 

Ина ку, Здру же ни е то на пен зи о -
не ри те на Стру га пла ни ра да про дол -
жи и во ид ни на со ва ква актив ност
во лет ни от пер и од, во ин те рес на пен -
зи о не ри те, но и во ин те рес на гра -
дот. Во со ста вот на вред ни те стру -
жан ки при сут ни беа же ни од по ве ќе
на ци о нал но сти: Ма ке дон ки, Ал бан -
ки, Вла ин ки и Тур чин ки. Овој на стан,
по крај дру го то, е исто та ка мож ност
за јак не ње на со жи во тот во овој мул -
ти ет нич ки град ка ко што е Стру га.

„Пи ти ја да“ 
за бли скост 
и за дру же ње Мо но гра фи ја „Ев ла“ од Дра ган Ри стев ски

Тат ја на Ан тиќ

На 17-ти ми на ти от ме сец ЗП „Ку -
ма но во“ еди на е сет ти пат за свои чле -
но ви и за пен зи о не ри од дру ги пен -
зи о нер ски здру же ни ја во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја ја ор га ни зи раа лет на та
ма ни фе ста ци ја „Еко-хе пе нинг“. Из -
ле тот во при ро да тра ди ци о нал но бе -
ше ор га ни зи ран во ре кре а ти вен цен -
тар кај слав но то Пе лин це, ка де што
е из гра ден спо мен-му зе јот на
АСНОМ.

Под сен ки те на де бе ли те сто лет ни
дрв ја и жу бо рот на ре ка та Пчи ња дру -
га ру ваа над 2.500 пен зи о не ри од пет -
на е сет пен зи о нер ски здру же ни ја од
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и нив ни ко ле -
ги од Вра ње, со сед на Ср би ја. По ка не -
ти беа уште не кол ку пен зи о нер ски
здру же ни ја, но од нив ни оправ да ни
при чи ни не дој доа, а де бар ски те пен -
зи о не ри ис пра ти ја поз драв на те ле гра -
ма со жел ба за до бро здрав је, долг жи -
вот и убав пре стој во при ро да на си те
при сут ни пен зи о не ри во Пе лин це.

Ов де мо жеа да се слуш нат по ве -
ќе ја зич ни ди ја ле кти, што е уште ед -
на уба ви на и бо гат ство на оваа уба -

ва ма ни фе ста ци ја. Ова бе ше уште
ед на по твр да де ка оваа ка те го ри ја
гра ѓа ни се рас по ло же ни за из ле ти
во при ро да и за дру га ру ва ње. Ста -
ри те поз на ни ци ги зац вр сти ја вр ски -
те, а де нот бе ше и но ва мож ност за
вос по ста ву ва ње но ви поз нанс тва и
до го во ри за со ра бо тка.

До си те при сут ни нај пр во се обра -
ти Спир ко Ни ко лов ски, пре тсе да тел
на ЗП „Ку ма но во“. Со ср деч но до -
бре дој де и жел би за уба во рас по ло -
же ние на си те, тој по тсе ти на ре во -
лу ци о нер но то ми на то на слав но то

Пе лин це и на исто ри ско то зна че ње
на Пр во то за се да ние на АСНОМ, одр -
жа но во не по сред на бли зи на во ма -
на сти рот „Про хор Пчињ ски“, се га во
со сед на Ср би ја. Од име то на оп шти -
на та Ку ма но во се обра ти пре тсе да -
те лот на со ве тот Ма ксим Ди ми три -
ев ски, а поз драв но обра ќа ње има -
ше и Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел
на СЗПМ. Ре дов но при су тен на си те
по го ле ми и поз на чај ни пен зи о нер -
ски сред би во др жа ва та, тој по тсе ти
на зна че ње то на ва кви те ма сов ни
пен зи о нер ски сред би и на спорт ски
и кул тур но-умет нич ки ма ни фе ста -
ции, со кои го диш но се вклу чу ва ат
око лу 300.000 пен зи о не ри и се по -
стиг ну ва европ ски ре корд. По тоа, Ар -
ги ров ски го прог ла си за отво рен
„Еко-хе пе нин гот“. Во По ткоз ја чи ја та
се слуш наа зву ци те на уба ва та ма -
ке дон ска пес на. Се игра ше и се пе -
е ше до поп лад нев ни те ча со ви. И овој
пат ку ма нов ско то пен зи о нер ско
здру же ние се по ка жа ка ко до бар ор -
га ни за тор и до ма ќин на „Еко-хе пе -
нин гот“. Оста на по ра ка та ид на та го -
ди на по втор но ма ке дон ски те пен зи -
о не ри да се срет нат на исто ме сто.

Ма со вен и ве сел „Еко-хе пе нинг“Спо год би за ус пеш на со ра бо тка 

СЕД НИ ЦА НА ИО НА СЗПМ

И во Пе лин це се до ка жа
де ка пен зи о не ри те са ка ат
да се дру жат на из ле ти во

при ро да, ка де што ста ри те
поз на ни ци ги зац вр сту ва -
ат вр ски те и се вос по ста -
ву ва ат но ви поз нанс тва и

до го во ри за со ра бо тка

Петар Сте фа нов

Ди о нис Паш ла ков од Не го ти но е
поз нат во гра дот и по ши ро ко по ра ди
сво е то ра ри тет но име, 40-го диш на та
по све те ност на вос пи ту ва ње то и еду -
ци ра ње то по ве ќе ге не ра ции уче ни -
ци во СОУ „Св. Ки рил и Ме то диј“, а по -
себ но по сво и те па сии и пре о ку па ции
над вор од учи ли ште то. Иа ко про фе -
сор по би о ло ги ја по во ка ци ја, тој е
стра стен вљу бе ник во по ве ќе об ла -
сти од тех ни ка та.

Овој текст за не го е по по вод не -
го во то пен зи о ни ра ње.

Нај пр во, уште во да леч на та 1980
го ди на, со гру па ен ту зи ја сти го фор -
ми ра ле ае ро-клу бот „Вар да рец“ со
по ве ќе сек ции: мо де ла ри, ра ке та -
ри, зма ја ри, па раг лај де ри сти и дру -
го. Клу бот бе ше еден од нај до бри те
во ре пуб ли ка та. След но би ло фор ми -
ра ње то на ра ди ок лу бот, чиј ко ден
знак, пре ку ете рот, одел низ це ли от
свет. По тоа во тие рам ки бил и ки -
нок лу бот, а по тоа пр ви те обу ки за ра -
бо та со комп ју те ри, по што се офор -
ми ла ор га ни за ци ја та на На род на тех -

ни ка. Се то ова се слу чу ва ло по ини -
ци ја ти ва, ор га ни за ци ја и ре а ли за -
ци ја на Паш ла ков.

По за ми ра ње то на актив но сти те
на На род на тех ни ка, Ди о нис сво јот
ин те рес кон тех ни ка та го на со чил во
друг пра вец - ку пу ва ње и со би ра ње
ста ри авто мо би ли-олд тај ме ри. Овој
текст е по по вод два ма ли ју би ле ја:
20-го диш ни на та од ку пу ва ње то на пр -
ви от авто мо бил и 10-го диш ни на та од
ор га ни зи ра ње то на пр ва та из лож ба

на олд тај ме ри во Не го ти но. 
Во сво ја та ко лек ци ја Ди о нис има

97 авто мо би ли („опе ли“, „си тро е ни“,
„фолк сва ге ни“, „прин цо ви“, „за ста ви“
и др), 38 мо то цик ли („БМВ“, „хоф ман“,
„сим сон“, „НСУ“, „то мос“ и др.), едри -
ли ца, бул до жер и две ста ри за преж ни
ко ли. Се кое од овие во зи ла, со не го ва
ма ко трп на ра бо та, по све те ност и љу -
бов, е до ве де но во воз на со стој ба со
сре ден ен те ри ер и ек сте ри ер, та ка што
тие се се га под го тве ни из лож бе ни му -
зеј ски екс по на ти. Нај ста ри от авто мо -
бил е „опел олим пи ја“, про из ве ден во
1950 го ди на, а нај ста ри от мо то цикл е
про из ве ден во 1951 го ди на.

Пр ва та из лож ба на олд тај ме ри во
Не го ти но е ор га ни зи ра на во 2003 го -
ди на. Со дел од сво и те олд тај ме ри има
учес тву ва но на по ве ќе из лож би од ва -
ков вид.

По по вод пен зи о ни ра ње то, не го -
ви те уче ни ци му по да ри ја „фолк сва -
ген бу ба“ од 1975 го ди на. Жи вот на
жел ба и оп се си ја му е да отво ри му зеј
на олд тај ме ри во Не го ти но, но не ма
со од вет на под др шка од над леж ни те
ин сти ту ции во оп шти на та и др жа ва та.
На по тег се до бри те лу ѓе и над леж ни -
те ин сти ту ции, кои мо жат да по мог нат
во за чу ву ва ње то на ова ра ри тет но му -
зеј ско бо гат ство.

Но ва та згра да ги вра ќа спо ме ни те од мла до ста 

И НЕГОТИНО ИМА МУЗЕЈСКА ЗБИРКА

Олд тај ме ри те на Ди о нис 

Но ви от пен зи о нер 
Ди о нис Паш ла ков има 

97 авто мо би ли, 38 мо то -
цик ли, едри ли ца, бул до жер

и две ста ри за преж ни 
ко ли. Се кое од овие 
во зи ла е во воз на 

со стој ба!

Фолк лор ни те ре вии и нат пре ва ри те 
по ква ли тет ни и по ма сов ни 

Чле но ви те на СЗПМ за си те на ста ни, прет ста ви, кон цер ти и слич но пла ќа ат са мо по ло ви на од ре дов на та це на

Паш ла ков со еден од своите љубимци на четири тркала



ЗоранМи хај лов

Со име то на Ме то дие Спа сов ски,
по пу лар но на ре чен од дру га ри те Ме -
те, а од пуб ли ка та Ме то, е по вр зан
еден убав пер и од на ФК Вар дар и ма -
ке дон ски от фуд бал во оп што. Тој бе ше
фуд ба лер што пле не ше со сво ја та по -
ја ва, а отка ко ќе трг не ше од крил на -
та по зи ци ја кон про тив нич ки от гол, из -
ну ду ва ше воз ди шки кај гле да чи те, кои
во се кој мо мент оче ку ваа не што да
се слу чи. Ме то бе ше та ков - не пред -
вид лив, не за пир лив, ед но став но ги
до ве ду ва ше во ед на па нич на си ту а -
ци ја про тив нич ки те од бран бе ни фуд -
ба ле ри. Ко га тој ќе има ше шан са да
на пад не, тоа го пра ве ше бр зо, фу ри -
оз но, а што е мно гу бит но топ ка та по -
сто ја но бе ше под не го ва кон тро ла. Ед -
но став но, тол ку бе ше вешт со вла де -
е ње то на топ ка та, та ка што не ма ше
шан са таа да му по бег не. Не го ви те
из вед би на сло бод ни те уда ри од 20
ме три и по ве ќе беа по себ на при каз -
на, не што што си те го оче ку ваа на ста -
ди о нот, за што уда ри те на Ме то беа
сил ни, пре циз ни, ми ли ме тар ски точ -
ни. Уште ко га ја ме сте ше топ ка та, рас -
те ше воз бу да та во гле да ли ште то, а
отка ко уда рот ќе бе ше из ве ден, то гаш
не изо ста ну ваа воз ди шки те. Ток му та -
кви те уда ри, кои нај че сто за вр шу ваа
во про тив нич ка та мре жа, мно гу па ти
ја ре ша ваа суд би на та на Вар дар, од
нив за ви се ше и ко неч ни от ис ход. 

ОД ЧА ИР ДО „МА РА КА НА“!

Ме то дие Спа сов ски, ка ко и си те
де ца во тоа вре ме, пар та ла ва та топ -
ка поч на да ја шу тка низ ма ал ски те
со ка ци. Не го ва та по чет на де сти на ци -
ја бе ше Ча ир, на сел ба во ко ја жи ве -
е ше и во ко ја фуд ба лот бе ше не што
по себ но. Та му де ца та имаа при ви ле -
ги ја да гле да ат и нат пре ва ри, за што

на ме сто то ка де што е се га ста ди о нот
на Сло га, уште во тие дам неш ни вре -
ми ња во 1950-ти те го ди ни има ше фуд -
бал ски те рен. 

- Во не де ли те, во претп лад нев ни -
те ча со ви, ста ди о нот ни бе ше збор -
но ме сто, за што ту ка ре дов но се оди -
гру ваа нат пре ва ри те на скоп ски от
по тсо јуз на кои има ше и по ве ќе од
1.000 гле да чи. Тоа за нас, де ца та, бе -
ше мно гу воз буд ли во и од вај го че -
кав мо мен тот и јас да се прик лу чам
на не кој клуб и да поч нам да тре ни -
рам. Ја имав таа сре ќа да би дам за -
бе ле жан од око то на поз на ти от тре -
нер на Единс тво, То ме Мас ло, кој ме
до ве де во еки па та и по чув ству ва де -
ка во ме не се крие не што фуд бал ско
- се се ќа ва Спа сов ски.

На ви сти на То ме има ше пра во.
Не ми на дол го вре ме, а Ме то дие Спа -
сов ски ве ќе има ше ши рум отво ре -
на вра та во Вар дар, клуб што бе ше,
а и се га е ви стин ски ма ке дон ски фуд -
бал ски бренд. 

- Не мо жев да по ве ру вам де ка до -
бив по ну да да ми нам во Вар дар. Бев
воз бу ден, но и мно гу сре ќен. Во тие
мо мен ти поч на оној ви стин ски от мој
фуд бал ски жи вот, кој са ка ше, ете, од
ча ир ски те улич ки, еден ден да ме до -
ве де на слав на та „Ма ра ка на“ во Рио
де Жа не и ро!

Пр ви те на ста пи за Вар дар, Спа -
сов ски ги има ше во 1962-1963 го ди -

на, и тоа со онаа не за бо рав на ге не -
ра ци ја пред во де на од ле ген дар ни от
ка пи тен Сла вко Да цев ски, ко ја го
освои Ку пот на Ју гос ла ви ја во 1961
го ди на. Во Вар дар на бр зо ста ну ва
стан дар ден, па тоа при до не се за не -
го да се рас чуе низ си те то гаш ни ју -
гос ло вен ски про сто ри. Тој го прив ле -
че и вни ма ни е то на се ле кто ри те на ју -
гос ло вен ска та ре пре зен та ци ја, па та -
ка Ме то има ше чест да на ста пи про -
тив Бра зил зи ма та во 1968 го ди на.

- На „Ма ра ка на“ во Рио има ше
по ве ќе од 150.000 гле да чи. Мо же те
да за мис ли те ка ков бе ше ам би ен -
тот. Ври е ше ка ко во ко тел, а јас бев
стре лец на пр ви от гол за Ју гос ла ви -
ја, во ме чот што за вр ши 3-3. Е, тоа
бе ше не што по себ но, не што што мо -
же са мо ед наш да се до жи вее - се
се ќа ва Ме то.

ВО СЕН КА НА ЏА ИЌ

Име то на Ме то Спа сов ски, по тој
на стап, уште по ве ќе се прос ла ви низ
фуд бал ски от свет. Вра та та во то гаш -
на та ре пре зен та ци ја бе ше по до тво -
ре на, но не до крај! Ве лам не до крај,
за што за Ме то не ма ше че сто ме сто
во на ци о нал ни от тим, за што то гаш
акту е лен на иста та по зи ци ја бе ше и
еден од нај го ле ми те ју гос ло вен ски и
европ ски фуд ба ле ри Дра ган Џа иќ.
Од дру га стра на, пак, Спа сов ски бе -
ше чо век што не са ка ше да се на мет -
ну ва и мир но ја че ка ше сво ја та шан -
са. Ко га таа му се ука жа, тој ма кси -
мал но ја иско ри сти и во ква ли фи ка -
ци ски от нат пре вар за Свет ско то пр -
венс тво - про тив Бел ги ја во Скоп је,
во 1969 го ди на, по стиг на два од вкуп -
но че ти ри те го ла на ју гос ло вен ска та
ре пре зен та ци ја. 

- Зна ев де ка и тоа не ма да би де
до вол но да ста нам стан дар ден ре пре -
зен та ти вец, за што Џа ја се ко гаш има -

ше пред ност. Не бев обес хра брен, ед -
но став но се по ми рив со си ту а ци ја та
и мо и те мис ли се ко гаш беа на со че -
ни кон на ста пи те за Вар дар и игра та
во Пр ва та, а по вре ме но и во Вто ра та
ли га - ве ли Спа сов ски. 

Спа сов ски бе ше тво рец на по бе -
ди те на Вар дар во ква ли фи ка ци и те за
Пр ва та ли га во 1971 го ди на, ко га го -
лот од сло бо ден удар про тив Оси ек на
го сти се по ка жа ка ко суд бо но сен за
по вра тот во елит но то друш тво. 

За мно гу ми на нај до бри от фуд ба -
лер на Ма ке до ни ја на си те вре ми ња,
Ме то дие Спа сов ски, еден дел од ка -

ри е ра та го ми на и во гер ман ски Сар -
бри кен, со кој во 1976 го ди на вле зе
во пр ва та Бун дес-ли га. Но стал ги ја та
го вле че ше, па по втор но дој де во Вар -
дар, сво ја та нај го ле ма фуд бал ска љу -
бов. Ту ка бе ше учи тел на мла ди те, по -
тоа во не кол ку на вра ти и тре нер на
пр ви от тим, за по доц на да ста не и прв
опе ра ти вец на клу бот. Па ра лел но со
тоа ја не гу ва ше и ра бо та та во сво ја -
та пи це ри ја, по пу лар на та „511“, ко ја
ста на и се ме ен биз нис. Де нес Спа -
сов ски пен зи о нер ски те де но ви ги ми -
ну ва актив но, со по сто јан ан гаж ман
ток му та му, во „511“.
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До бре То до ров ски

Сво е то три е сет и пе тго диш но по -
сто е ње пе јач ка та гру па „Сир ма Вој -
во да“, ко ја е во со ста вот на Здру же -
ни е то на пен зи о не ри од Би то ла, го од -
бе ле жа со ма ни фе ста ци ја под мо то -
то,,Пен зи о не ри те пе ат“.

Со ор га ни за ци ска под др шка на
Здру же ни е то на пен зи о не ри од Би то -
ла, ма ни фе ста ци ја та се одр жа на 25-
ти ми на ти от ме сец, во Цен та рот за кул -
ту ра во Би то ла. Овој со бир нај пр во го
поз дра ви пре тсе да те лот на Здру же -
ни е то на пен зи о не ри те од Би то ла, То -
ме Или ев ски, кој че сти тај ќи им го ју -
би ле јот на чле но ви те на ,,Сир ма Вој -
во да“ им по са ка уште мно гу ус пе си
во по на та мош на та ра бо та и ан га жи -
ра ње, а на го сти те што учес тву ва ат по
овој по вод им по са ка убав пре стој во
Би то ла.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, истак ну вај ќи ја од лич на та
ор га ни за ци ја на оваа ма ни фе ста ци -

ја, C го че сти та ју би ле јот на гру па та
„Сир ма Вој во да“ со жел ба нив на та
актив ност во по на та мош ни от пер и од

да би де уште по со др жај на, прет ста ву -
вај ќи ги пен зи о не ри те во ви стин ско -
то свет ло.

На ма ни фе ста ци ја та „Пен зи о не -
ри те пе ат“ на ста пи ја три на е сет пе јач -
ки гру пи, кои се прет ста ви ја со из вед -
би на на род ни и ста ро град ски пес ни,
и тоа: „Сир ма Вој во да“ од Би то ла, КУД
„Пен ка Ко те ска“ од При леп, КУД „Пен -
зи о нер“ од При леп, ка ко и пе јач ки гру -
пи од Ге вге ли ја, Ка ва дар ци, Ва лан до -
во, Не го ти но, Бог дан ци, Ве лес, До јран,
Ки че во, Стру га. По се бен впе ча ток на

пуб ли ка та оста ви во кал ни от со лист
Трај ко Ла за ров од Здру же ни е то на ин -
ва ли ди од Ка ва дар ци.

Са мо да по тсе ти ме, гру па та „Сир -
ма Вој во да“ од сво е то по сто е ње ги не -
гу ва ста ро град ска та му зи ка и пес на,
ка ко и фолк лор на та тра ди ци ја на гра -
дот и око ли на та, за што има зна чај ни
ус пе си на без број на ста ни по раз ни
по во ди. Де нес, под ра ко водс тво на
Бо рис Ник лев ски, гру па та се осве жу -
ва со но ви чле но ви-пен зи о не ри и ра -
бо ти на про мо ци ја на но ви из вед би
на му зи ка и пес ни од би тол ски от крај
и од це ла Ма ке до ни ја.

Ра ко во ди те лот на гру па та „Сир ма
Вој во да“, Бо рис Ник ле ски, не го кри -
е ше за до волс тво то од од ѕи вот на ко -
ле ги те од дру ги те гра до ви и са ми от тек
на ма ни фе ста ци ја та.

Дру же ње то на пе јач ки те гру пи про -
дол жи во ре сто ра нот „Им пе ра тор“ во
Би то ла, ка де што ор га ни за то рот им
до де ли бла го дар ни ци на учес ни ци те,
гру пи и по е дин ци.

ГРУ ПА ТА „СИР МА ВОЈ ВО ДА“ ГО ОД БЕ ЛЕ ЖА 35-ГО ДИШ НИ ОТ ЈУ БИ ЛЕЈ 

ВЕЛИКАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ СПОРТ: МЕТОДИЕ СПАСОВСКИ- МЕТЕ 

Не за бо ра вен гол на „Ма ра ка на“ 
За мно гу ми на 

Спа сов ски е нај до бри от
фуд ба лер на Ма ке до ни ја 

на си те вре ми ња 

Пе јач ка та гру па 
„Сир ма Вој во да“ го 

осве жу ва со ста вот со но ви
чле но ви-пен зи о не ри, а ре -
пер то а рот го збо га ту ва со
но ви из вед би на му зи ка и
пес ни од би тол ски от крај и

од це ла Ма ке до ни ја

Во Би то ла одр жа на ма ни фе ста ци ја та „Пен зи о не ри те пе ат“
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