
Ки рил Ри сте ски 

Се дум де сет и пе тго диш ни от пен -
зи о ни ран актер Бла го ја Ив че ски од
При леп по сто ја но се гри жи за пра вил -
на та упо тре ба на ма ке дон ски от ли те -
ра ту рен ја зик. Не му, ка ко што че сто
ве ли, му пре чат гре шки те што се којд -
нев но ги пра ват ко ле ги те-но ви на ри
пре ку еле ктрон ски те и пе ча те ни те ме -
ди у ми, но и ја зич ни те гре шки што се
пра ват на јав ни ме ста, во јав ни те ин -
сти ту ции, во ло кал на та са мо у пра ва,
во пар ла мен тот итн. Ив че ски на ка ра -
кте ри стич но не гов на чин ги кри ти ку -
ва оние што не го по чи ту ва ат сопс тве -
ни от ја зик, пи шу вај ќи за нив во ру бри -
ка та „Ја зи чен агол“, во при леп ски от
не дел ник „Зе нит“. 

Пред три го ди ни бе ше про мо ви ра -
на не го ва та кни га „Ја зи чен агол 1“, а
де но ви ве во при леп ска та град ска биб -
ли о те ка бе ше про мо ви ран но ви от „Ја -
зи чен агол 2“, во из да ние на „Зе нит“.
Про мо тор на кни га та бе ше проф. д-р.
Љуп чо Пе чи ја ре ски.

Зо што Ив че ски е пре о ку пи ран со
гри жа та за чи сто та та на ма ке дон ски -
от ли те ра ту рен ја зик?

ЈА ЗИ КОТ Е ОБ ВР СКА НА СЕ КОЈ 
ЧО ВЕК ШТО ДР ЖИ ДО СЕ БЕ

- Ја зи кот не е про фе си ја, тој е об -
вр ска на се кој чо век што др жи до се -
бе, за тоа што се кој од нас е прет став -
ник на ма ке дон ска та на ци ја. Јас сум
Ма ке до нец, мо јот ја зик е ма ке дон ски
и са кам да го вла де ам до бро и пра -
вил но и да им пре по ра чам на си те да
го вла де ат до бро. На ши от ја зик е на -
ши от иден ти тет, а иден ти те тот не се
бра ни со ви ка ње: „Ма ке до ни ја, Ма -
ке до ни ја и ние сме Ма ке дон ци“, ту ку
со дејс тву ва ње ка ко Ма ке дон ци. Иден -
ти те тот се бра ни со пра вил на та при -

ме на на ја зи кот, а не со го ло и праз но
дек ла ри ра ње - ве ли Ив че ски.

Тој сме та де ка она што го пи шу ва,
на опре де лен на чин по ма га во таа
смис ла. 

- До каз за тоа е што по ве ќе чи та те -
ли се ин те ре си ра ат, пра шу ва ат, па ду -
ри и се заб ла го да ру ва ат за не кои ра -
бо ти што до то гаш не ги зна е ле, а се га
им ста на ле јас ни. Ма ке дон ски от ја зик
е нај доц на ко ди фи ци ран од бал кан -
ски те ја зи ци, а ние гра ни чи ме и со
зем ји што има ат мош не слич ни ја зи -
ци на на ши от. Вли ја ни е то на тие ја зи -
ци е го ле мо, а на ши от от пор да го за -
чу ва ме на ше то е мош не мал. По мо -
дарс тво то што се га вла дее со упо тре -
ба та на мно гу анг ли ски збо ро ви (ими -
ња) е исто та ка опас на ра бо та. За тоа

ние тре ба да би де ме пов ни ма тел ни
од дру ги те со се ди, би деј ќи тие ги не -
ма ат исти те проб ле ми ка ко и ние - ве -
ли тој. 

Авто рот во две те кни ги, „Ја зи чен
агол 1 и 2“, об ја ву ва по 100 ука жу ва -
ња на гре шки те во ја зи кот, кои ка та -
не дел но ги об ја ву ва ше че ти ри го ди ни
во при леп ски от не дел ник „Зе нит“. Се -
га тој ве ќе се под го тву ва за тре та кни -
га, има со бра но, сре де но и на пи ша -
но уште 40 дру ги на ши ја зич ни гре -
шки.

ВО ЗА ШТИТ НИЧ КА МИ СИ ЈА 
ПО ВЕ ЌЕ ОД ПЕТ ДЕ ЦЕ НИИ

- Ако на ро дот, гра ѓа ни те, а осо бе -
но ме ди у ми те, пре ста нат да пра ват

гре шки, не ќе има што да се пи шу ва.
Та ка ќе не ма што да се откри ва, да се
ре ги стри ра и да се по со чу ва на гре -
шки те што се којд нев но ги пра ви ме си -
те ние - ука жу ва Бла го ја Ив че ски. 

Тој од 2002 го ди на е пен зи о нер, а
до то гаш бе ше акти вен ар тист, ре жи -
сер и ди ре ктор на при леп ски от те а тар
„Вој дан Чер но дрин ски“. Има ре жи ра -
но над 20 прет ста ви за мла ди, има пре -
ве де но по ве ќе од 25 дра ми од срп ски
и од бу гар ски ја зик за по тре би те на те -
а та рот. Два па ти е на гра ду ван за актер -
ски ос тва ру ва ња, до бит ник е на Тре -
то но ем ври ска та на гра да што ја до де -
лу ва Со ве тот на оп -
шти на та При леп.
Во 2008 го ди на
го до би нај ви со -
ко то приз на -
ние за жи вот -
но де ло, што
му го до де ли

ма ке дон ски от те а тар ски фе сти вал
„Вој дан Чер но дрин ски“. 

Не му по сто ја на гри жа му е чи сто -
та та на ма ке дон ски от ја зик. Овие две

кни ги за ја зи кот по не го ва та пр ва „Се -
ќа ва ња до де вет та та“, всуш ност, се
до пол не та гра ма ти ка, учеб ник за си -
те нас за пра вил на та упо тре ба на ја -
зи кот. 

- Во кра тки те ја зич ни при каз ни
на Бла го ја Ив че ски ние ги

пре поз на ва ме си те
г о  л е  м и

и м и  њ а
што ја зи -

кот го има -
ат прог ла се -

но за сво ја та -
тко ви на, не за -

вис но да ли ја -
зич ни те гре шки

се слу чу ва ат во
При леп, Скоп је, Па -

риз, Њу јорк или во
Мос ква. Акте рот-за -

штит ник по ве ќе од пет
де це нии го бра ни ма -

ке дон ски от ја зик, не са -
мо на шти ци те што жи вот

зна чат ту ку и во ре ал но ста
на пе ча те ни те ме ди у ми,

кни ги те, те ле ви зи ја та, фил -
мот - пи шу ва во ре цен зи ја та

на Јор дан Плев неш за „Ја зи -
чен агол 2“. 

Ив че ски со сво ја та ми си ја ше та
низ гра ди ни те на ма ке дон ски от ја зик
и го от стра ну ва пле ве лот.
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„ЈА ЗИ ЧЕН АГОЛ 2“ - НО ВА КНИ ГА ОД БЛА ГО ЈА ИВ ЧЕ СКИ

Ор га ни зи ра ње то пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри во оп шти на -
та Кар пош ста на тра ди ци о нал на
актив ност, ко ја оваа го ди на бе ше
ре а ли зи ра на на 23 октом ври од со -
ве тот на оп шти на та. На спорт ско то
по ле, на фуд бал ско то игра ли ште на
ФК Алу ми на, се срет наа осум де се -
ти на нат пре ва ру ва чи-пен зи о не ри
од две те здру же ни ја во оп шти на та
- ЗП Кар пош и ЗП Та фта ли џе. Оваа
ми ни-олим пи ја да на пен зи о не ри -
те ја сле деа го лем број чле но ви од
здру же ни ја та и гра ѓа ни од оп шти -
на та Кар пош. 

Спорт ски те игри ги отво ри прет -
став ни кот на оп шти на та Кар пош
Па трик По пов ски, кој го истак на

зна че ње то на оваа спорт ска ма ни -
фе ста ци ја на пен зи о не ри те ка ко
при до нес во јак не ње то на здрав -
је то на учес ни ци те и ка ко шан са за
ре кре а ци ја и за дру же ње на при -
пад ни ци те на тре та та жи вот на до -
ба. Тој ги со оп шти и дис цип ли ни те
во кои се нат пре ва ру ваа нај до бри -
те спор ти сти од две те здру же ни ја,
а во ед но ра ко во де ше со ор га ни за -
ци ја та и ре а ли за ци ја та на игри те.

Пен зи о не ри те-спор ти сти од
оваа оп шти на си ги од ме ри ја си ли -
те во шест спорт ски дис цип ли ни, и
тоа: пи ка до, шах, тр ча ње, фр ла ње
ѓу ле и тег не ње ја же, во ма шка и во
жен ска кон ку рен ци ја и скок од ме -
сто - во ма шка кон ку рен ци ја. 

Нат пре ва ру ва чи те по ка жаа ма -
кси мал на под го тве ност и жел ба за
по до бри ре зул та ти, но по бе ди ја нај -
под го тве ни те и нај у пор ни те. Учес -
ни ци те од здру же ни е то што го но -
си име то на оп шти на та ги осво и ја
пр ви те ме ста во дис цип ли ни те: пи -
ка до, во две те ка те го рии, во тр ча -
ње на 60 ме три - же ни, тег не ње ја -
же - во две те ка те го рии и во фр ла -
ње ѓу ле, во жен ска кон ку рен ци ја.

Сред ба та ми на во при мер на ор -
га ни за ци ја и ферп леј-нат пре вар на
учес ни ци те, а уба во то вре ме бе ше
соз да де но за при јат но рас по ло же -
ние и за дру же ње на си те при сут -
ни.

М.Д.

Ја зи кот не е про фе си ја, 
тој е об вр ска на се кој чо век

што др жи до се бе. 
Јас сум Ма ке до нец, мо јот

ја зик е ма ке дон ски и са кам
да го вла де ам до бро и 

пра вил но и да им 
пре по ра чам на си те да го

вла де ат до бро, ве ли авто рот 

На ши от ја зик е на ши от иден ти тет 

ПЕН ЗИ О НЕР СКИ СПОРТ СКИ ИГРИ „КАР ПОШ 2013“

Дру же ње низ спорт ски нат пре ва ри 

Пен зи о не ри те-спор ти сти си ги од ме ри ја си ли те во шест 
спорт ски дис цип ли ни: пи ка до, шах, тр ча ње, фр ла ње ѓу ле и тег не ње ја же, во
ма шка и во жен ска кон ку рен ци ја и скок од ме сто - во ма шка кон ку рен ци ја



М. Ди мов ски 

Из врш ни от од бор на ЗП „Со ли -
дар ност“-Ае ро дром на 29 октом ври
2013 го ди на, во клу бот „Ја не Сан -
дан ски“, одр жа све че на сед ни ца,
на ко ја при сус тву ваа пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, и

пот пре тсе да те лот на со бра ни е то
Бес ник По це ста, ка ко и пре тсе да -
те лот на со бра ни е то на здру же ни е -
то Ста мен Фи ли пов. Пре тсе да те лот
на из врш ни от од бор Ди ми три ја Бо -
га ти но ски во по че то кот ги поз дра -
ви го сти те и го наг ла си зна че ње то
на оваа сед ни ца од ас пект на сог -

ле ду ва ње то на ра бо та та и ре зул та -
ти те на здру же ни е то во прет ход ни -
от пер и од, со по се бен ак цент на од -
да ва ње то приз на ние на чле нот на
нив но то со бра ние и пре тсе да тел на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, за на гра -
да та „11 Октом ври“ за жи вот но де -
ло, ко ја ја до би на Де нот на во ста -

К.Спа се ски

На 28 октом ври 2013 го ди на раз -
гра но кот Гор на Вла шка Ма а ла од ЗП-
Охрид и Де бр ца ја одр жа тре та та тра -
ди ци о нал на сред ба на пен зи о не ри -
те со уче ни ци те од ОУ „Хри сто Узу нов“,
на ко ја при сус тву ваа и прет став ни ци
од ло кал на та са мо у пра ва и со сед ни -
те раз гра но ци. 

До бре дој де на учес ни ци те им по -
са ка но во из бра ни от пре тсе да тел на
раз гра но кот Сло бо дан Пу пи но ски, кој
ги за поз на при сут ни те со актив но сти -
те што ги ор га ни зи ра ат пен зи о не ри -
те во об ла ста на кул тур но то и спорт -
ско-ре кре а тив но то жи ве е ње. Пре тсе -
да те лот на ИО на ЗП-Охрид и Де бр ца,
Ѓор ѓи Трп че ски, ја поз дра ви ини ци ја -
ти ва та за ор га ни зи ра ње ва кви ме ѓу -
ге не ра ци ски сред би и во дру ги те раз -
гра но ци, за мла ди те да се за поз на ат
со уло га та на пен зи о не ри те, од кои
мо жат мно гу да на у чат и да цр пат му -
дрост и искус тво за спра ву ва ње со
пре диз ви ци те на жи во тот. 

Ја дран ка Здра ве ска-Ва си ле ска,
член ка на со ве тот на оп шти на та
Охрид, во поз драв ни от збор упа ти че -
сти тки за ор га ни за ци ја та на сред ба -

та од име то на гра до на чал ни кот д-р
Ни ко ла Ба кра че ски и истак на де ка
ло кал на та са мо у пра ва и на та му ќе
да ва по мош и под др шка во ос тва ру -
ва ње то на актив но сти те на пен зи о -
не ри те. Ди ре кто рот на учи ли ште то
„Хри сто Узу нов“, То ни Си мо но ски,
изра зи за до волс тво што си те три сред -
би се одр жу ва ат во ова учи ли ште и
ве ти де ка се ко гаш ќе по ма га во рам -
ки те на мож но сти те, а најaви и обез -
бе ду ва ње про стор ни ус ло ви за актив -
но сти те на пен зи о не ри те од раз гра -
но ци те што гра ви ти ра ат кон Гор на
Вла шка Ма а ла. Во знак на до се гаш -
на та ус пеш на со ра бо тка со учи ли ште -
то, пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Охрид
и Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, им вра чи
приз на ни ја на ди ре кто рот То ни Си мо -
но ски, на про фе сор ка та Ве ра Бу ло -
ска и на до се гаш ни от по че сен пре -
тсе да тел на раз гра но кот Дим че Стој -
ко ски-Ле пи от. Сред ба та за вр ши со
ме ѓу себ но дру же ње, а бе ше прос ле -
де на со ин те рес ни точ ки за ба би те и
за де дов ци те и со на стап на учи лиш -
ни от хор, под ра ко водс тво на про фе -
сор ка та Ве ра Бу ло ска, на ан самб лот
„Дес пи на“ и на со ли сти те Ки ра Гу че -
ска и Ве ли ка На сто ска.
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ПРВА КНИГА НА ПЕНЗИОНЕРОТ КИРО ТОМОВСКИЗП-ОХРИД И ДЕ БР ЦА СВЕ ЧЕ НА СЕД НИ ЦА НА ИО НА ЗП „СО ЛИ ДАР НОСТ“-АЕ РО ДРОМ

ни е то на ма ке дон ски от на род. 
Ра бот ни от дел од сед ни ца та по -

ми на во кон стру ктив на рас пра ва по
точ ки те од днев ни от ред, при што
беа до не се ни зна чај ни од лу ки по
одре де ни пра ша ња од об ла ста на
дејс тву ва ње то на здру же ни е то и бе -
ше зак лу че но де ка про грам ски те

актив но сти ре дов но и ус пеш но се
ре а ли зи ра ат. Вклу чу вај ќи се во ди -
ску си ја та, пот пре тсе да те лот на со -
бра ни е то на СЗПМ Бес ник По це ста
му од да де приз на ние на здру же ни -
е то за ус пеш но то дејс тву ва ње, а осо -
бе но го по фа ли ра ко водс тво то за
при мер на та ор га ни за ци ја и за кон -
стру ктив но то во де ње на сед ни ца та,
наг ла су вај ќи де ка ќе за ми не од
оваа сед ни ца по бо гат со но ви зна -
е ња и искус тва што ќе му ко ри стат
во пра кти ка та.

Све че ни от дел од сед ни ца та пре -
тсе да те лот Бо га ти но ски го поч на со
иска жу ва ње за до волс тво и чест на
си те при пад ни ци на здру же ни е то
што до бит ник на нај ви со ка та др жав -
на на гра да „11 Октом ври“ е пре тсе -
да те лот Дра ги Ар ги ров ски, ток му од
нив но то здру же ние и, че сти тај ќи му
ја на гра да та во име на си те чле но -
ви, тој му од да де по себ но приз на -
ние.

При јат но из не на ден од ва кви от
гест, пре тсе да те лот Ар ги ров ски им
се заб ла го да ри на ор га ни за то ри те
и иска жа по фал ни збо ро ви за на -
пре до кот на здру же ни е то во си те об -
ла сти на дејс тву ва ње то. Тој ре че де -
ка на гра да та ја сме та ка ко приз на -
ние за си те чле но ви од со ју зот, а осо -
бе но за оние од ба за та на ко ја = при -
па ѓа, би деј ќи без под др шка та што
ја има од членс тво то не би мо жел да
го по стиг не овој ус пех.

Цве тан ка Или е ва

Ме ѓу пен зи о не ри те има ква ли -
тет ни лич но сти од си те об ла сти и за -
ни ма ња, со бо га то жи вот но искус -
тво. Иа ко во пен зи ја, тие и на та му со
сил на жи вот на и ра бот на енер ги ја
соз да ва ат де ла до стој ни за по чит. Ед -
на та ква лич ност де но ви ве за поз нав -
ме во про сто ри и те на ЗП-Цен тар во
Скоп је, Ки ро То мов ски, ге о дет во
пен зи ја. Тре ба ше да му по ста вам са -
мо ед но пра ша ње, она што нај че сто
им се по ста ву ва на пен зи о не ри те,
ка ко му по ми ну ва ат пен зи о нер ски -
те де но ви, па да поч нат не го ви те при -
каз ни за про фе си ја та, за се мејс тво -
то, за емо тив на та по вр за ност со пи -
са те лот Ко чо Ра цин, за огром на та љу -
бов кон уба во пи ша ни от збор што ја
но си во се бе це ли 64 го ди ни. И нај -
пос ле, за не го ва та по ет ска збир ка
„Ко пач ка“, ко ја е об ја ве на во мај
оваа го ди на.

СИЛ НИ МО ТИ ВИ ЗА ПИ ШУ ВА ЊЕ 

Ки ро То мов ски два е сет го ди ни е
пен зи о нер. Ка ко ге о дет по го ле ми от
дел од ра бот ни от век го ми нал во ГП
„Гра нит“, а пре о ста на ти от во странс -
тво, во Си ри ја, Ли би ја и во Ирак.

Го за мо лив ме да ни изд вои не -
што за сво ја та про фе си ја, со што
оста вил тра га во сво е то по тес но и
по ши ро ко оп кру жу ва ње, не што што
осо бе но го пра ви за до во лен и сре -
ќен. Без дво у ме ње ни ре че де ка тоа
е еле ктри фи ка ци ја та на ма ке дон ски -
те се ла, осо бе но на оние во ки чев -
ски от крај, ка ко и ра бо та та на отво -
ра ње то на руд ни кот „Тај ми ште“.

До вол но бе ше са мо да се спо ме -
не Ки че во за вед наш да нE по вр зе
со не го во то хо би, ли те ра тур но то тво -
реш тво, ка ко и со не го ва та што ту ку
об ја ве на кни га „Ко пач ка“.

- Еден пер и од не зна ев што е, ка -
де се на о ѓа Ко пач ка, сE до де ка служ -
ба та не ме од не се во Ки че во. То гаш
ја за поз нав оваа ре тко уба ва об ласт
во за пад ни от дел на Ма ке до ни ја и
до бив сил ни мо ти ви за пи шу ва ње.
Тоа бе ше пер и о дот од 1961 до 1968
го ди на, до де ка ра бо тев на тој те рен.
И, би ре кол, уште то гаш ги соз да дов
нај го ле ми от дел пес ни од збир ка та

„Ко пач ка“. 
Уба ва при каз на има и за из ле гу -

ва ње то од пе чат на по ет ско то де ло
„Ко пач ка“на Ки ро То мов ски. На 24
мај оваа го ди на Ки ро на пол нил 80
го ди ни. Ју би леј ни от ро ден ден тој го
прос ла вил со се мејс тво то и со при -
ја те ли те во ре сто ран. На ју ба ви от по -
да рок до шол од не го ви те две ќер ки,
ка ко што од ми лост ги ос ло ву ва со
Ма ри ца и Би бу шка, со нив ни те се -
мејс тва, кои ро ден де нот на сво јот та -
тко и де до му го че сти та ле со от пе ча -
те на та кни га.

Лу ѓе то што на сто ју ва ат сво и те
вна треш ни по ри ви и искре ни чув -
ства да ги иска жат низ по ет ски го вор
зас лу жу ва ат це лос на по чит. Та ков е
при ме рот со Ки ро То мов ски, кој со
сво ја та по е зи ја пол на со искре ност
и со топ ли на се вклу чу ва во по сто ја -
ни от ди ја лог со све тот што нE оп кру -
жу ва, со оп шту вај ќи му ги сво и те
сопс тве ни тра у ми, вна треш ни ви бра -
ции, не со ни ци, што про из ле гу ва ат
од до жи ву ва ње то, но и од раз лич ни -
те жи вот ни окол но сти низ кои се
пров ле ку ва ла суд би на та на Ма ке до -
не цот.

НА ЈУ БАВ ГЕ О ДЕТ СКИ РА КО ПИС

Уште во 1994 го ди на, при чи та -
ње то на по ет ски от ра ко пис „Ко пач -
ка“, двај ца та врв ни ма ке дон ски пи -
са те ли Ви дое Под го рец и Ки ро До -
нев из ја ви ле: „’Ко пач ка’ прет ста ву -
ва еден сво е ви ден ди ја лог со на ша -
та по да леч на и поб ли ска исто ри ја.

Ди ја лог низ сти хо ви, низ вна треш ни -
от ри там на чув ству ва ње то, низ кр -
во то кот на љу бо вта на по е тот кон та -
тко ви на та. За фа ќај ќи по важ ни на -
ста ни и лич но сти од ма ке дон ска та
исто ри ја, по е тот ги обра бо ту ва во не -
кол ку цик лу си ’Ди ја лог’, ’Ко пач ка’ и
’Же тва’. И во си те пес ни, нас ло ве ни
и не нас ло ве ни, по ра ди што из ну ду -
ва ат впе ча ток на по е ма, ос нов на та
пре о ку па ци ја на авто рот е ро до љу -
би е то, па три о тиз мот, бли ско то и
искре но чув ству ва ње на ко ре ни те и
со чув ство со дол ги те на род ни стра -
да ња низ вре ме то“.

По чи та ње то на оваа по ет ска
збир ка се до би ва впе ча ток де ка цел -
та на авто рот не би ла да осво ју ва не -
кои ви со ки естет ски вр во ви, ту ку да
ги истис не од се бе се та гор чи на и не -
за до волс тво од ми на то то, ка ко при -
пад ник на еден мал но горд на род,
кој знае да го це ни сво е то: исто ри ја -
та, тра ди ци ја та, кул ту ра та...

Кон овие ка жу ва ња ги до да ва ме
и збо ро ви те на не го ви те ќер ки за
нив ни от та тко и автор на кни га та чие
об ја ву ва ње тие го фи нан си ра ле:
„Ова ма ло пар че по е зи ја е са мо мал
дел од мно гу те бу кви на пи ша ни со
ма сти ло, со нај у бав ге о дет ски ра ко -
пис, на кри ве ни на дес но, со му дри
по ра ки зат скри е ни ме ѓу ре до ви те на
се ко ја ре че ни ца“. Ки ро То мов ски,
ка ко што спо ме нав ме, со долж на по -
чит ни го во ре ше и за ли кот и де ло то
на Ко чо Ра цин. Ме ѓу дру го то, ни
откри де ка тој не бил наг лув ка ко што
зна е ме од исто ри ја та и де ка ка ко
член на то гаш но то Ју гос ло вен ско
друш тво на пи са те ли-ра бот ни ци, на
ли те ра тур ни те сред би во 1961 год.
Ки ро = ве тил на мај ка му на Ра цин
де ка ќе из гра ди спо ме ник. Две го ди -
ни по доц на го из гра дил спо ме ни кот
на Ра цин на Ло пуш ник, со сопс тве -
ни средс тва и со ма ла по мош на до -
на то ри.

Ки ро То мов ски жи вее и соз да ва
оп кру жен од љу бо вта на сво и те ќер -
ки и вну ци, кои по сто ја но го ра ду ва -
ат со фа кул тет ски дип ло ми и на гра -
ди. Во та ква ат мо сфе ра тој ра бо ти на
соз да ва ње то на след на та збир ка по -
е зи ја, со нас лов „Ра не та пти ца“, ко -
ја пла ни ра да ја об ја ви за око лу шест
ме се ци.

„Ко пач ка“ со ро до љу би ви по ра ки 

И во си те пес ни, 
нас ло ве ни и не нас ло ве ни,

по ра ди што из ну ду ва ат
впе ча ток на по е ма, ос нов -

на та пре о ку па ци ја на
авто рот е ро до љу би е то, 

па три о тиз мот, бли ско то и
искре но чув ству ва ње на
ко ре ни те и со чув ство со

дол ги те на род ни стра да ња
низ вре ме то

Ва сил Па чем ски

Во 2008 го ди на, од во ју вај ќи се од
ЗП-Ча ир, ка де што беа ка ко огра нок,
пен зи о не ри те од оп шти на та Шу то Ори -
за ри фор ми раа свое здру же ние. По ве -
ќе то чле но ви  на здру же ни е то се од ром -
ска, а мал број се од дру ги те на ци о нал -
но сти и ет нич ки за ед ни ци. Здру же ни е -
то  поч на со ра бо та со 380 чле на, а де -
нес број ка та из не су ва 1.300, но се којд -
нев но до а ѓа ат и се зач ле ну ва ат но ви
пен зи о не ри, со што бро јот по сто ја но се
зго ле му ва.

Ка ко функ ци о ни ра ЗП-Шу то Ори за -
ри од фор ми ра ње то до де нес? 

- Во це ли от пер и од отко га по стои
здру же ни е то ус пеш но се ре а ли зи ра ни
си те пла ни ра ни актив но сти, за цр та ни
во до не се ни те од лу ки на со бра ни е то,
из врш ни от од бор и ко ми си и те. Мо жам
да ре чам де ка пла ни ра но то ду ри го има -
ме и на тфр ле но. Има ме одр жа но по ве -
ќе сед ни ци, што ре зул ти ра со на вре ме -
но ре а ли зи ра ње на си те про грам ски за -
да чи. Нај го лем дел од актив но сти те ги
ре а ли зи рав ме пре ку ко ми си и те. Учес -
тву вав ме на ре ги о нал ни те и на ре пуб -
лич ки те спорт ски нат пре ва ри, на Ре ви -
и те на пес ни, му зи ка и игри, имав ме по -

се ти на кул тур ни и исто ри ски ме ста, ор -
га ни зи рав ме ек скур зии, а ту ка се и ху -
ма ни тар ни те актив но сти. Осо бе но са -
кам да ја истак нам пар ти ци па ци ја та за
ко ри сте ње од мор и ре кре а ци ја во на -
ши те ба њи. Ед наш ме сеч но ор га ни зи -
ра ме ме ре ње при ти сок и ше ќер во кр -
вта, а ор га ни зи ра ме и здрав стве на еду -
ка ци ја за пен зи о не ри те. За сво и те актив -
но сти здру же ни е то ре дов но ги ин фор -
ми ра сво и те чле но ви пре ку ло кал ни те
те ле ви зии и вес ни кот „Пен зи о нер плус“.

Ка кви се ва ши те сог ле ду ва ња и ка -
ко се ос тва ру ва со ра бо тка та на ва ше -
то здру же ние со ло кал на та са мо у пра -
ва? 

- Со ло кал на та са мо у пра ва има ме
од лич на со ра бо тка. Гра до на чал ни кот
Ел вис Ба јрам има це лос но раз би ра ње
кон оваа по пу ла ци ја и на сто ју ва на се -
кој на чин да ни по мог не, и по крај сла -
ба та фи нан си ска со стој ба на оп шти на -
та, со жел ба пен зи о не ри те да има ат до -
стој но ме сто, ка кво што зас лу жу ва ат, од -
нос но по до бру ва ње на ква ли те тот на
жи во тот. Бла го да ре ние на гра до на чал -
ни кот ги за жи ве ав ме про сто ри и те ка де
што е сме сте но здру же ни е то. Та му пен -
зи о не ри те се дру жат и ги ми ну ва ат сво -
и те пен зи о нер ски де но ви. Исто та ка, се -
ко гаш сме вклу че ни во си те оп штин ски

ма ни фе ста ции и прос ла ви. На по ве ќе
сред би со гра до на чал ни кот го отво рив -
ме пра ша ње то за из град ба на дом за
ста ри ли ца, отво ра ње но ви клу бо ви, цен -
три за дне вен пре стој на ста ри те ли ца и
слич но. Оче ку ва ме оп шти на та да до де -
ли про стор за из град ба на та ков дом. Во
вр ска со ова, пред из вес но вре ме имав -
ме сред ба со ед на ме ѓу на род на нев ла -
ди на ор га ни за ци ја, ко ја фи нан си ра про -
е кти во не раз ви е ни те оп шти ни.

Во ре до ви те на пен зи о не ри те има
ква ли тет ни и ра бо тос по соб ни ка дри. Да -
ли ва ше то здру же ние има прет став ник
во Со ве тот на оп шти на та?

- За се га сE уште не ма ме, но во оп -
шти на та по зи тив но се гле да за вклу чу -
ва ње не кол ку пен зи о не ри во не кои ко -
ми сии ка де што се ре ша ва ат пра ша ња
што се од ин те рес на пен зи о не ри те.

Во фе вру а ри 2012 го ди на го фор ми -
ра вте Акти вот на пен зи о нер ки. Ка ко
функ ци о ни ра тој?

- По ини ци ја ти ва на не кол ку на ши
акти вис тки, ми на та та го ди на, по че ти ри
го ди ни од фор ми ра ње то на ЗП-Шу то Ори -
за ри, го фор ми рав ме Акти вот на пен зи -
о нер ки. Ос нов на цел е пен зи о нер ки те
да се дру жат, да се за ба ву ва ат и сво е то
сло бод но вре ме за ед но да го по ми ну ва -
ат. Пре ку сво и те те ла и ор га ни тие ор га -

ни зи ра ат  раз лич ни ма ни фе ста ции за да
ја по бе дат мо но то ни ја та, а се фор ми ра -
ни и по ве ќе сек ции, кои мно гу до бро
функ ци о ни ра ат.

Кои се ва ши те ид ни пла но ви и
актив но сти што ги пла ни ра те во на ред -
на та го ди на?

- Про дол жу ва ме со актив но сти те,
пред сE ту ка ќе ги спом нам под го то вки -
те за ре пуб лич ки те и ре ги о нал ни те спорт -
ски нат пре ва ри и ре вии, учес тво на не -
кои ма ни фе ста ции и нат пре ва ри од ло -
ка лен ка ра ктер, ек скур зии, учес тво на
ма ни фе ста ции што ги ор га ни зи ра оп -
шти на та и дру го. Зас лу жу ва да се спом -
не и на ше то ан га жи ра ње за дру же ње со
на ши те со на род ни ци над вор од Ма ке -
до ни ја, а се раз би ра и со здру же ни ја од
ре пуб ли ка та.

СРЕД БА СО АРИФ БЕ КИР, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА ИО ПРИ ЗП-ШУ ТО ОРИ ЗА РИ

Ре а ли зи ра но по ве ќе од пла ни ра но то 
На по ве ќе сред би со гра до -
на чал ни кот Ел вис Ба јрам го
отво рив ме пра ша ње то за
из град ба на дом за ста ри
ли ца, но и за отво ра ње но -
ви клу бо ви, цен три за дне -

вен пре стој на ста ри те ли ца
и слич но. Оче ку ва ме оп -

шти на та да до де ли ло ка ци ја
за из град ба на та ков дом

Приз на ние за пре тсе да те лот на СЗПМ Пре тсе да те лот Ар ги ров ски 
ја сме та на гра да та 
„11 Октом ври“ ка ко 

приз на ние за си те чле но ви
од со ју зот, а осо бе но за оние
од ба за та на ко ја # при па ѓа,

би деј ќи без нив на та 
под др шка не би би ло мож но

да се по стиг не овој ус пех

Тра ди ци о нал на 
ме ѓу ге не ра ци ска сред ба 

Про грам ски те актив но сти на  ЗП „Со ли дар ност“-Ае ро дром ре дов но и ус пеш но се ре а ли зи ра ат



М. Ди мов ски 

Из врш ни от од бор на ЗП „Со ли -
дар ност“-Ае ро дром на 29 октом ври
2013 го ди на, во клу бот „Ја не Сан -
дан ски“, одр жа све че на сед ни ца,
на ко ја при сус тву ваа пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, и

пот пре тсе да те лот на со бра ни е то
Бес ник По це ста, ка ко и пре тсе да -
те лот на со бра ни е то на здру же ни е -
то Ста мен Фи ли пов. Пре тсе да те лот
на из врш ни от од бор Ди ми три ја Бо -
га ти но ски во по че то кот ги поз дра -
ви го сти те и го наг ла си зна че ње то
на оваа сед ни ца од ас пект на сог -

ле ду ва ње то на ра бо та та и ре зул та -
ти те на здру же ни е то во прет ход ни -
от пер и од, со по се бен ак цент на од -
да ва ње то приз на ние на чле нот на
нив но то со бра ние и пре тсе да тел на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, за на гра -
да та „11 Октом ври“ за жи вот но де -
ло, ко ја ја до би на Де нот на во ста -

К.Спа се ски

На 28 октом ври 2013 го ди на раз -
гра но кот Гор на Вла шка Ма а ла од ЗП-
Охрид и Де бр ца ја одр жа тре та та тра -
ди ци о нал на сред ба на пен зи о не ри -
те со уче ни ци те од ОУ „Хри сто Узу нов“,
на ко ја при сус тву ваа и прет став ни ци
од ло кал на та са мо у пра ва и со сед ни -
те раз гра но ци. 

До бре дој де на учес ни ци те им по -
са ка но во из бра ни от пре тсе да тел на
раз гра но кот Сло бо дан Пу пи но ски, кој
ги за поз на при сут ни те со актив но сти -
те што ги ор га ни зи ра ат пен зи о не ри -
те во об ла ста на кул тур но то и спорт -
ско-ре кре а тив но то жи ве е ње. Пре тсе -
да те лот на ИО на ЗП-Охрид и Де бр ца,
Ѓор ѓи Трп че ски, ја поз дра ви ини ци ја -
ти ва та за ор га ни зи ра ње ва кви ме ѓу -
ге не ра ци ски сред би и во дру ги те раз -
гра но ци, за мла ди те да се за поз на ат
со уло га та на пен зи о не ри те, од кои
мо жат мно гу да на у чат и да цр пат му -
дрост и искус тво за спра ву ва ње со
пре диз ви ци те на жи во тот. 

Ја дран ка Здра ве ска-Ва си ле ска,
член ка на со ве тот на оп шти на та
Охрид, во поз драв ни от збор упа ти че -
сти тки за ор га ни за ци ја та на сред ба -

та од име то на гра до на чал ни кот д-р
Ни ко ла Ба кра че ски и истак на де ка
ло кал на та са мо у пра ва и на та му ќе
да ва по мош и под др шка во ос тва ру -
ва ње то на актив но сти те на пен зи о -
не ри те. Ди ре кто рот на учи ли ште то
„Хри сто Узу нов“, То ни Си мо но ски,
изра зи за до волс тво што си те три сред -
би се одр жу ва ат во ова учи ли ште и
ве ти де ка се ко гаш ќе по ма га во рам -
ки те на мож но сти те, а најaви и обез -
бе ду ва ње про стор ни ус ло ви за актив -
но сти те на пен зи о не ри те од раз гра -
но ци те што гра ви ти ра ат кон Гор на
Вла шка Ма а ла. Во знак на до се гаш -
на та ус пеш на со ра бо тка со учи ли ште -
то, пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Охрид
и Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, им вра чи
приз на ни ја на ди ре кто рот То ни Си мо -
но ски, на про фе сор ка та Ве ра Бу ло -
ска и на до се гаш ни от по че сен пре -
тсе да тел на раз гра но кот Дим че Стој -
ко ски-Ле пи от. Сред ба та за вр ши со
ме ѓу себ но дру же ње, а бе ше прос ле -
де на со ин те рес ни точ ки за ба би те и
за де дов ци те и со на стап на учи лиш -
ни от хор, под ра ко водс тво на про фе -
сор ка та Ве ра Бу ло ска, на ан самб лот
„Дес пи на“ и на со ли сти те Ки ра Гу че -
ска и Ве ли ка На сто ска.
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ПРВА КНИГА НА ПЕНЗИОНЕРОТ КИРО ТОМОВСКИЗП-ОХРИД И ДЕ БР ЦА СВЕ ЧЕ НА СЕД НИ ЦА НА ИО НА ЗП „СО ЛИ ДАР НОСТ“-АЕ РО ДРОМ

ни е то на ма ке дон ски от на род. 
Ра бот ни от дел од сед ни ца та по -

ми на во кон стру ктив на рас пра ва по
точ ки те од днев ни от ред, при што
беа до не се ни зна чај ни од лу ки по
одре де ни пра ша ња од об ла ста на
дејс тву ва ње то на здру же ни е то и бе -
ше зак лу че но де ка про грам ски те

актив но сти ре дов но и ус пеш но се
ре а ли зи ра ат. Вклу чу вај ќи се во ди -
ску си ја та, пот пре тсе да те лот на со -
бра ни е то на СЗПМ Бес ник По це ста
му од да де приз на ние на здру же ни -
е то за ус пеш но то дејс тву ва ње, а осо -
бе но го по фа ли ра ко водс тво то за
при мер на та ор га ни за ци ја и за кон -
стру ктив но то во де ње на сед ни ца та,
наг ла су вај ќи де ка ќе за ми не од
оваа сед ни ца по бо гат со но ви зна -
е ња и искус тва што ќе му ко ри стат
во пра кти ка та.

Све че ни от дел од сед ни ца та пре -
тсе да те лот Бо га ти но ски го поч на со
иска жу ва ње за до волс тво и чест на
си те при пад ни ци на здру же ни е то
што до бит ник на нај ви со ка та др жав -
на на гра да „11 Октом ври“ е пре тсе -
да те лот Дра ги Ар ги ров ски, ток му од
нив но то здру же ние и, че сти тај ќи му
ја на гра да та во име на си те чле но -
ви, тој му од да де по себ но приз на -
ние.

При јат но из не на ден од ва кви от
гест, пре тсе да те лот Ар ги ров ски им
се заб ла го да ри на ор га ни за то ри те
и иска жа по фал ни збо ро ви за на -
пре до кот на здру же ни е то во си те об -
ла сти на дејс тву ва ње то. Тој ре че де -
ка на гра да та ја сме та ка ко приз на -
ние за си те чле но ви од со ју зот, а осо -
бе но за оние од ба за та на ко ја = при -
па ѓа, би деј ќи без под др шка та што
ја има од членс тво то не би мо жел да
го по стиг не овој ус пех.

Цве тан ка Или е ва

Ме ѓу пен зи о не ри те има ква ли -
тет ни лич но сти од си те об ла сти и за -
ни ма ња, со бо га то жи вот но искус -
тво. Иа ко во пен зи ја, тие и на та му со
сил на жи вот на и ра бот на енер ги ја
соз да ва ат де ла до стој ни за по чит. Ед -
на та ква лич ност де но ви ве за поз нав -
ме во про сто ри и те на ЗП-Цен тар во
Скоп је, Ки ро То мов ски, ге о дет во
пен зи ја. Тре ба ше да му по ста вам са -
мо ед но пра ша ње, она што нај че сто
им се по ста ву ва на пен зи о не ри те,
ка ко му по ми ну ва ат пен зи о нер ски -
те де но ви, па да поч нат не го ви те при -
каз ни за про фе си ја та, за се мејс тво -
то, за емо тив на та по вр за ност со пи -
са те лот Ко чо Ра цин, за огром на та љу -
бов кон уба во пи ша ни от збор што ја
но си во се бе це ли 64 го ди ни. И нај -
пос ле, за не го ва та по ет ска збир ка
„Ко пач ка“, ко ја е об ја ве на во мај
оваа го ди на.

СИЛ НИ МО ТИ ВИ ЗА ПИ ШУ ВА ЊЕ 

Ки ро То мов ски два е сет го ди ни е
пен зи о нер. Ка ко ге о дет по го ле ми от
дел од ра бот ни от век го ми нал во ГП
„Гра нит“, а пре о ста на ти от во странс -
тво, во Си ри ја, Ли би ја и во Ирак.

Го за мо лив ме да ни изд вои не -
што за сво ја та про фе си ја, со што
оста вил тра га во сво е то по тес но и
по ши ро ко оп кру жу ва ње, не што што
осо бе но го пра ви за до во лен и сре -
ќен. Без дво у ме ње ни ре че де ка тоа
е еле ктри фи ка ци ја та на ма ке дон ски -
те се ла, осо бе но на оние во ки чев -
ски от крај, ка ко и ра бо та та на отво -
ра ње то на руд ни кот „Тај ми ште“.

До вол но бе ше са мо да се спо ме -
не Ки че во за вед наш да нE по вр зе
со не го во то хо би, ли те ра тур но то тво -
реш тво, ка ко и со не го ва та што ту ку
об ја ве на кни га „Ко пач ка“.

- Еден пер и од не зна ев што е, ка -
де се на о ѓа Ко пач ка, сE до де ка служ -
ба та не ме од не се во Ки че во. То гаш
ја за поз нав оваа ре тко уба ва об ласт
во за пад ни от дел на Ма ке до ни ја и
до бив сил ни мо ти ви за пи шу ва ње.
Тоа бе ше пер и о дот од 1961 до 1968
го ди на, до де ка ра бо тев на тој те рен.
И, би ре кол, уште то гаш ги соз да дов
нај го ле ми от дел пес ни од збир ка та

„Ко пач ка“. 
Уба ва при каз на има и за из ле гу -

ва ње то од пе чат на по ет ско то де ло
„Ко пач ка“на Ки ро То мов ски. На 24
мај оваа го ди на Ки ро на пол нил 80
го ди ни. Ју би леј ни от ро ден ден тој го
прос ла вил со се мејс тво то и со при -
ја те ли те во ре сто ран. На ју ба ви от по -
да рок до шол од не го ви те две ќер ки,
ка ко што од ми лост ги ос ло ву ва со
Ма ри ца и Би бу шка, со нив ни те се -
мејс тва, кои ро ден де нот на сво јот та -
тко и де до му го че сти та ле со от пе ча -
те на та кни га.

Лу ѓе то што на сто ју ва ат сво и те
вна треш ни по ри ви и искре ни чув -
ства да ги иска жат низ по ет ски го вор
зас лу жу ва ат це лос на по чит. Та ков е
при ме рот со Ки ро То мов ски, кој со
сво ја та по е зи ја пол на со искре ност
и со топ ли на се вклу чу ва во по сто ја -
ни от ди ја лог со све тот што нE оп кру -
жу ва, со оп шту вај ќи му ги сво и те
сопс тве ни тра у ми, вна треш ни ви бра -
ции, не со ни ци, што про из ле гу ва ат
од до жи ву ва ње то, но и од раз лич ни -
те жи вот ни окол но сти низ кои се
пров ле ку ва ла суд би на та на Ма ке до -
не цот.

НА ЈУ БАВ ГЕ О ДЕТ СКИ РА КО ПИС

Уште во 1994 го ди на, при чи та -
ње то на по ет ски от ра ко пис „Ко пач -
ка“, двај ца та врв ни ма ке дон ски пи -
са те ли Ви дое Под го рец и Ки ро До -
нев из ја ви ле: „’Ко пач ка’ прет ста ву -
ва еден сво е ви ден ди ја лог со на ша -
та по да леч на и поб ли ска исто ри ја.

Ди ја лог низ сти хо ви, низ вна треш ни -
от ри там на чув ству ва ње то, низ кр -
во то кот на љу бо вта на по е тот кон та -
тко ви на та. За фа ќај ќи по важ ни на -
ста ни и лич но сти од ма ке дон ска та
исто ри ја, по е тот ги обра бо ту ва во не -
кол ку цик лу си ’Ди ја лог’, ’Ко пач ка’ и
’Же тва’. И во си те пес ни, нас ло ве ни
и не нас ло ве ни, по ра ди што из ну ду -
ва ат впе ча ток на по е ма, ос нов на та
пре о ку па ци ја на авто рот е ро до љу -
би е то, па три о тиз мот, бли ско то и
искре но чув ству ва ње на ко ре ни те и
со чув ство со дол ги те на род ни стра -
да ња низ вре ме то“.

По чи та ње то на оваа по ет ска
збир ка се до би ва впе ча ток де ка цел -
та на авто рот не би ла да осво ју ва не -
кои ви со ки естет ски вр во ви, ту ку да
ги истис не од се бе се та гор чи на и не -
за до волс тво од ми на то то, ка ко при -
пад ник на еден мал но горд на род,
кој знае да го це ни сво е то: исто ри ја -
та, тра ди ци ја та, кул ту ра та...

Кон овие ка жу ва ња ги до да ва ме
и збо ро ви те на не го ви те ќер ки за
нив ни от та тко и автор на кни га та чие
об ја ву ва ње тие го фи нан си ра ле:
„Ова ма ло пар че по е зи ја е са мо мал
дел од мно гу те бу кви на пи ша ни со
ма сти ло, со нај у бав ге о дет ски ра ко -
пис, на кри ве ни на дес но, со му дри
по ра ки зат скри е ни ме ѓу ре до ви те на
се ко ја ре че ни ца“. Ки ро То мов ски,
ка ко што спо ме нав ме, со долж на по -
чит ни го во ре ше и за ли кот и де ло то
на Ко чо Ра цин. Ме ѓу дру го то, ни
откри де ка тој не бил наг лув ка ко што
зна е ме од исто ри ја та и де ка ка ко
член на то гаш но то Ју гос ло вен ско
друш тво на пи са те ли-ра бот ни ци, на
ли те ра тур ни те сред би во 1961 год.
Ки ро = ве тил на мај ка му на Ра цин
де ка ќе из гра ди спо ме ник. Две го ди -
ни по доц на го из гра дил спо ме ни кот
на Ра цин на Ло пуш ник, со сопс тве -
ни средс тва и со ма ла по мош на до -
на то ри.

Ки ро То мов ски жи вее и соз да ва
оп кру жен од љу бо вта на сво и те ќер -
ки и вну ци, кои по сто ја но го ра ду ва -
ат со фа кул тет ски дип ло ми и на гра -
ди. Во та ква ат мо сфе ра тој ра бо ти на
соз да ва ње то на след на та збир ка по -
е зи ја, со нас лов „Ра не та пти ца“, ко -
ја пла ни ра да ја об ја ви за око лу шест
ме се ци.

„Ко пач ка“ со ро до љу би ви по ра ки 

И во си те пес ни, 
нас ло ве ни и не нас ло ве ни,

по ра ди што из ну ду ва ат
впе ча ток на по е ма, ос нов -

на та пре о ку па ци ја на
авто рот е ро до љу би е то, 

па три о тиз мот, бли ско то и
искре но чув ству ва ње на
ко ре ни те и со чув ство со

дол ги те на род ни стра да ња
низ вре ме то

Ва сил Па чем ски

Во 2008 го ди на, од во ју вај ќи се од
ЗП-Ча ир, ка де што беа ка ко огра нок,
пен зи о не ри те од оп шти на та Шу то Ори -
за ри фор ми раа свое здру же ние. По ве -
ќе то чле но ви  на здру же ни е то се од ром -
ска, а мал број се од дру ги те на ци о нал -
но сти и ет нич ки за ед ни ци. Здру же ни е -
то  поч на со ра бо та со 380 чле на, а де -
нес број ка та из не су ва 1.300, но се којд -
нев но до а ѓа ат и се зач ле ну ва ат но ви
пен зи о не ри, со што бро јот по сто ја но се
зго ле му ва.

Ка ко функ ци о ни ра ЗП-Шу то Ори за -
ри од фор ми ра ње то до де нес? 

- Во це ли от пер и од отко га по стои
здру же ни е то ус пеш но се ре а ли зи ра ни
си те пла ни ра ни актив но сти, за цр та ни
во до не се ни те од лу ки на со бра ни е то,
из врш ни от од бор и ко ми си и те. Мо жам
да ре чам де ка пла ни ра но то ду ри го има -
ме и на тфр ле но. Има ме одр жа но по ве -
ќе сед ни ци, што ре зул ти ра со на вре ме -
но ре а ли зи ра ње на си те про грам ски за -
да чи. Нај го лем дел од актив но сти те ги
ре а ли зи рав ме пре ку ко ми си и те. Учес -
тву вав ме на ре ги о нал ни те и на ре пуб -
лич ки те спорт ски нат пре ва ри, на Ре ви -
и те на пес ни, му зи ка и игри, имав ме по -

се ти на кул тур ни и исто ри ски ме ста, ор -
га ни зи рав ме ек скур зии, а ту ка се и ху -
ма ни тар ни те актив но сти. Осо бе но са -
кам да ја истак нам пар ти ци па ци ја та за
ко ри сте ње од мор и ре кре а ци ја во на -
ши те ба њи. Ед наш ме сеч но ор га ни зи -
ра ме ме ре ње при ти сок и ше ќер во кр -
вта, а ор га ни зи ра ме и здрав стве на еду -
ка ци ја за пен зи о не ри те. За сво и те актив -
но сти здру же ни е то ре дов но ги ин фор -
ми ра сво и те чле но ви пре ку ло кал ни те
те ле ви зии и вес ни кот „Пен зи о нер плус“.

Ка кви се ва ши те сог ле ду ва ња и ка -
ко се ос тва ру ва со ра бо тка та на ва ше -
то здру же ние со ло кал на та са мо у пра -
ва? 

- Со ло кал на та са мо у пра ва има ме
од лич на со ра бо тка. Гра до на чал ни кот
Ел вис Ба јрам има це лос но раз би ра ње
кон оваа по пу ла ци ја и на сто ју ва на се -
кој на чин да ни по мог не, и по крај сла -
ба та фи нан си ска со стој ба на оп шти на -
та, со жел ба пен зи о не ри те да има ат до -
стој но ме сто, ка кво што зас лу жу ва ат, од -
нос но по до бру ва ње на ква ли те тот на
жи во тот. Бла го да ре ние на гра до на чал -
ни кот ги за жи ве ав ме про сто ри и те ка де
што е сме сте но здру же ни е то. Та му пен -
зи о не ри те се дру жат и ги ми ну ва ат сво -
и те пен зи о нер ски де но ви. Исто та ка, се -
ко гаш сме вклу че ни во си те оп штин ски

ма ни фе ста ции и прос ла ви. На по ве ќе
сред би со гра до на чал ни кот го отво рив -
ме пра ша ње то за из град ба на дом за
ста ри ли ца, отво ра ње но ви клу бо ви, цен -
три за дне вен пре стој на ста ри те ли ца и
слич но. Оче ку ва ме оп шти на та да до де -
ли про стор за из град ба на та ков дом. Во
вр ска со ова, пред из вес но вре ме имав -
ме сред ба со ед на ме ѓу на род на нев ла -
ди на ор га ни за ци ја, ко ја фи нан си ра про -
е кти во не раз ви е ни те оп шти ни.

Во ре до ви те на пен зи о не ри те има
ква ли тет ни и ра бо тос по соб ни ка дри. Да -
ли ва ше то здру же ние има прет став ник
во Со ве тот на оп шти на та?

- За се га сE уште не ма ме, но во оп -
шти на та по зи тив но се гле да за вклу чу -
ва ње не кол ку пен зи о не ри во не кои ко -
ми сии ка де што се ре ша ва ат пра ша ња
што се од ин те рес на пен зи о не ри те.

Во фе вру а ри 2012 го ди на го фор ми -
ра вте Акти вот на пен зи о нер ки. Ка ко
функ ци о ни ра тој?

- По ини ци ја ти ва на не кол ку на ши
акти вис тки, ми на та та го ди на, по че ти ри
го ди ни од фор ми ра ње то на ЗП-Шу то Ори -
за ри, го фор ми рав ме Акти вот на пен зи -
о нер ки. Ос нов на цел е пен зи о нер ки те
да се дру жат, да се за ба ву ва ат и сво е то
сло бод но вре ме за ед но да го по ми ну ва -
ат. Пре ку сво и те те ла и ор га ни тие ор га -

ни зи ра ат  раз лич ни ма ни фе ста ции за да
ја по бе дат мо но то ни ја та, а се фор ми ра -
ни и по ве ќе сек ции, кои мно гу до бро
функ ци о ни ра ат.

Кои се ва ши те ид ни пла но ви и
актив но сти што ги пла ни ра те во на ред -
на та го ди на?

- Про дол жу ва ме со актив но сти те,
пред сE ту ка ќе ги спом нам под го то вки -
те за ре пуб лич ки те и ре ги о нал ни те спорт -
ски нат пре ва ри и ре вии, учес тво на не -
кои ма ни фе ста ции и нат пре ва ри од ло -
ка лен ка ра ктер, ек скур зии, учес тво на
ма ни фе ста ции што ги ор га ни зи ра оп -
шти на та и дру го. Зас лу жу ва да се спом -
не и на ше то ан га жи ра ње за дру же ње со
на ши те со на род ни ци над вор од Ма ке -
до ни ја, а се раз би ра и со здру же ни ја од
ре пуб ли ка та.

СРЕД БА СО АРИФ БЕ КИР, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА ИО ПРИ ЗП-ШУ ТО ОРИ ЗА РИ

Ре а ли зи ра но по ве ќе од пла ни ра но то 
На по ве ќе сред би со гра до -
на чал ни кот Ел вис Ба јрам го
отво рив ме пра ша ње то за
из град ба на дом за ста ри
ли ца, но и за отво ра ње но -
ви клу бо ви, цен три за дне -

вен пре стој на ста ри те ли ца
и слич но. Оче ку ва ме оп -

шти на та да до де ли ло ка ци ја
за из град ба на та ков дом

Приз на ние за пре тсе да те лот на СЗПМ Пре тсе да те лот Ар ги ров ски 
ја сме та на гра да та 
„11 Октом ври“ ка ко 

приз на ние за си те чле но ви
од со ју зот, а осо бе но за оние
од ба за та на ко ја # при па ѓа,

би деј ќи без нив на та 
под др шка не би би ло мож но

да се по стиг не овој ус пех

Тра ди ци о нал на 
ме ѓу ге не ра ци ска сред ба 

Про грам ски те актив но сти на  ЗП „Со ли дар ност“-Ае ро дром ре дов но и ус пеш но се ре а ли зи ра ат



К. С. Ан до но ва 

Во уба ва и при јат на ат мо сфе ра со
зву ци те на ет но-ор ке стар и пе јач ка
гру па, со ста ве на од уче ни ци од ос нов -
но то учи ли ште, а под ра ко водс тво на
нив ни от про фе сор Да ли бор За фи ров -
ски, поч на про мо ци ја та на сти хоз бир -
ка та „Пес ни од да ма ри те“ од Ми ле -

вка Здра вков ска, пен зи о нер ка од
Про би штип, актив на оп штес тве на ра -
бот нич ка и по ра неш на но ви нар ка, а
де нес пен зи о нер ка што ја во ди Ко ми -
си ја та за кул тур но-за ба вен жи вот на
СЗПМ. Таа е еден од ини ци ја то ри те и
ор га ни за то ри те на пен зи о нер ски те
Ре вии на пес на, му зи ка и игри, ко ја,
за ед но со си те здру же ни ја, го чу ва кул -

тур но то бо гат ство на Ма ке до ни ја и ги
вра ќа од за бо рав пес ни те, ора та, тра -
ди ци и те, оби ча и те...

ПЕС НИ СОЗ ДА ДЕ НИ ВО ТИ ШИ НА

И по крај ан га жи ра но ста на тоа по -
ле, Здра вков ска тво ри. Кни га та „Пес -
ни од да ма ри те“ е неј зи на пр ва по ет -

ска кни га. Во неа се по ме сте ни 45
пес ни, из не дре ни од дла бо чи на та на
ду ша та, кои автор ка та со му дро ста и
зре ло ста на тре та та до ба ни ги ну ди
за да н/ изра ду ва, но по не ко гаш и да
пре диз ви ка сол за во око то. Си те пес -
ни се по ет ски сли ки на се ќа ва ња та,
на чув ства та, но и на не ми ри те што
Здра вков ска ги но си ка ко ска по це ни
кам чи ња скри е ни во се бе. 

Мно гу од овие пес ни би ле соз да -
де ни во ти ши на, во оса ма, ко га со пат -
ник 1 би ле жел би те и коп не жи те, но и
бол ка та, и та га та, и не ми рот. Во пес -
ни те има и бои на ви но жи то, и шум на
ве тки, и ше пот на есен ски лис ја. Има
топ ли на, ра дост, но и мор ни ци и сту -
до ви. Си те сти хо ви што се об ја ве ни
во оваа кни га на мо мен ти ли чат на
ме дал јон во кој се но сат нај ми ли те:
де ца та, вну ци те, при ја те ли те, но и љу -
бо вта кон жи вот ни от со пат ник и кон
се кој што ја зас лу жу ва неј зи на та
искре на љу бов, љу бов пре то че на во
пес ни те од да ма ри те. Пес ни те на
Здра вков ска, иа ко се соз да де ни во
раз лич ни вре мен ски пер и о ди, зву чат
со вре ме но и акту ел но, зву чат та ка
што мо жат да ги раз бе рат чи та те ли од
си те ге не ра ции. 

МНО ГУ ЕМО ЦИИ

Не кои од пес ни те ќе ги по чув ству -
ва те ка ко по вик да ги слуш не те зву -
ци те на лес нов ски те ѕво на и на пес -
ни те и зур ли те од мно гу пен зи о нер -
ски сред би и дру же ња. И ток му со тие
пен зи о нер ски до жи ву ва ња и пен зи -
о нер ски де но ви поч ну ва кни га та, но
и про мо ци ја та на ко ја при сус тву ваа
Стан ка Трај ко ва, се кре тар на СЗПМ,
прет став ни ци на ло кал на та са мо у пра -
ва, под др жу ва чи на кни га та, чле но ви

на неј зи но то се мејс тво, пре тсе да те -
ли на здру же ни ја од Штип, Ма ке дон -
ска Ка ме ни ца, Све ти Ни ко ле, Не го ти -
но, Ко ча ни и од Зле то во.

Нај на пред при сут ни те ги поз дра -
ви и им по са ка до бре дој де пре тсе да -
те лот на ЗП-Про би штип, Гру и ца Ма на -
си ев. По тоа на при сут ни те им се обра -
ти Стан ка Трај ко ва, се кре тар на
СЗПМ. 

- Со ју зот се ко гаш ќе ги под др жу ва
и ќе ги пот тик ну ва си те свои чле но ви
да тво рат и актив но да жи ве ат. Тоа тре -
ба да го пра ват и здру же ни ја та. До каз
за ко рис но ста од та ква та под др шка е
и овој со бир, на кој ужи ва ме и 1 се
пок ло ну ва ме на по е зи ја та, на уба ви -
от збор и мис ла, кои не зна ат за гра -
ни ци, ве ри и на ци о нал но сти - ре че
Стан ка Трај ко ва.

По тоа бе ше про чи та на ре цен зи -
ја та и две пес ни од кни га та, кои со
мно гу емо ции, ка ко таа да ги соз да -
ла, ги про чи та Але ксан дра Але ксов -
ска, дол го го диш на дру гар ка на Здра -
вков ска. Про мо ци ја та бе ше праз ник
за ду ша та, а та ква е и кни га та „Пес ни
од да ма ри те“. 

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na 
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija

Stranicite gi ureduvaat: 
Milan Axievski i  
Kalina S.Andonova od SZPM 

Aleksandar Dimkovski 
i Sa{a Belevska 
od „Nova Makedonija“vidici

vidici 4 ^etvrtok, 14.11.2013

Тат ја на Ан тиќ

Сто јан Трај ков ски, член на му зич -
ка та сек ци ја при КУД „Ѓо ко Си мо нов -
ски“ и на ко ми си ја та за кул тур но-
умет нич ки са мо деј но сти на ЗП-Ку ма -
но во, е из во нре ден кла ри не тист. Во
ос нов но то му зич ко учи ли ште „Пан -
че Пе шев“ за вр шил со нај ви со ки
оцен ки и от то гаш до де нес зву кот на
кла ри не тот под не го ва та мај стор ска
ра ка ни ко го не оста ва рам но ду шен
и чув ству ва те де ка не са ка те да за -
пре не го во то сви ре ње. Ко га ќе го чу -
е те тој ми лоз ву чен звук, ма ги ја та поч -
ну ва да дејс тву ва и за не кое вре ме
си те ќе се из не на ди те од тоа што ви
се слу чу ва. Чув ства та ќе ја ис пол нат
ду ша та со не ви де ни ви бра ции и ќе
по са ка те тоа да по трае што по дол го.

Сто ле, ка ко што си те го ос ло ву ва -
ат, це ли пе де сет и се дум го ди ни е не -
раз де лен со кла ри не тот. По ве ќе од
че ти ри е сет го ди ни чле ну ва во КУД
„Пан че Пе шев“ и де се ти на го ди ни во
ду вач ки от ор ке стар при КУД „Илин -
ден“. Со му зич ки те ан самб ли на овие
две поз на ти ку ма нов ски кул тур но-

умет нич ки друш тва про па ту вал низ
це ла по ра неш на Ју гос ла ви ја и во
мно гу стран ски зем ји. Са ми от тој сме -
та де ка тре ба да вле зе во Ги ни со ва -
та кни га на ре кор ди, би деј ќи сви рел
на по ве ќе од 4.000 свад бе ни ве сел -
би во Ку ма но во и низ Ма ке до ни ја.

По пен зи о ни ра ње то Трај ков ски
е член на КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“. Тој
е еден од во деч ки те и нај а ктив ни чле -
но ви на пен зи о нер ски от ор ке стар.
По крај сви ре ње то, тој пре крас но и
пее, но не крие де ка на род ни те и ста -
ро град ски те пес ни најм но гу му ле -
жат на ду ша та. Ка ко вљу бе ник во кла -
ри не тот и не го ви от звук, тој учес тву -

ва и ужи ва во си те пен зи о нер ски про -
е кти и ма ни фе ста ции.

Ве ли де ка ги са ка кон церт ни те
на ста ни, кои пуб ли ка та ја во дат во
не кој друг свет, над вор од днев ни те
слу чу ва ња и проб ле ми. Тие прет ста -
ву ва ат ви стин ско му зич ко-сцен ско
до жи ву ва ње и це ло куп на та кон церт -
на про гра ма ли чи на ко ло ри тен во -
до пад, од кој не пре че но из ви ра но -
ва про гра ма со ко ја се ос тва ру ва кон -
такт со пуб ли ка та.

Со се ма искре но и убед ли во по -
ка жу ва де ка му зи ка та е не гов свет и
осо бе но е за до во лен што чле но ви те
на не го во то по тес но се мејс тво се му -
зич ки обра зо ва ни. И де нес, ка ко пен -
зи о нер, Сто јан Трај ков ски е во од лич -
на фор ма. 

- Ни ко гаш не сум са кал да би дам
дру го освен да се дру жам со му зи ка -
та, да би дам му зи чар. Де нес, ка ко
пен зи о нер, за до во лен сум што сум
дел од пен зи о нер ски от му зич ки свет
и по на та му ќе про дол жам да сви рам
и да го раз у ба ву вам мо јот и жи во тот
на си те, а осо бе но на пен зи о не ри те
- ве ли Трај ков ски.

ОДБ ЛИ ЗУ СО СТО ЈАН ТРАЈ КОВ СКИ

ПРОМОЦИЈА НА „ПЕСНИ ОД ДАМАРИТЕ“ ОД МИЛЕВКА ЗДРАВКОВСКА 

По ет ски сли ки на се ќа ва ња та, чув ства та, но и на не ми ри те
Во кни га та се по ме сте ни
45 пес ни, из не дре ни од
дла бо чи на та на ду ша та,

кои автор ка та со му дро ста
и зре ло ста на тре та та до ба
ни ги ну ди за да н� изра ду -
ва, но по не ко гаш и да пре -

диз ви ка сол за во око то 

Ка ко вљу бе ник во 
кла ри не тот и не го ви от

звук, тој учес тву ва и ужи ва
во си те пен зи о нер ски 

про е кти и ма ни фе ста ции

Сви рел на по ве ќе од 4.000 свад би 
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