
Ка ли на С. Ан до но ва

Пен зи о не ри те во на ша та др жа ва
прет ста ву ва ат 15 про цен ти од вкуп но -
то на се ле ние во Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја и тие има ат свои мис ле ња, жел би и
ста во ви, кои има ат единс тве на цел: по -
до бру ва ње на ква ли те тот на сво јот зас -
лу жен пен зи о нер ски жи вот.

Уна пре ду ва ње на ус ло ви те за здра -
во и актив но ста ре е ње е по твр ден мо -
дел за одр жу ва ње на здрав је то, ви тал -
но ста и дол го веч но ста. Спо ред тоа, раз -
ви ва ње ме ха низ ми за актив но учес тво
на по во зрас но то на се ле ние во оп штес -
тве но то жи ве е ње се ка ко де ка ќе соз -
да де и го лем број при до би вки, пред с"
на со ци ја лен и еко ном ски план. Не ос -
по рен е фа ктот де ка ста ре е ње то на на -
се ле ни е то зна чи зго ле му ва ње на по -
тре би те од здрав стве ни ус лу ги и со ци -
јал ни бе не фи ции, но во исто вре ме по -
во зрас но то на се ле ние е важ на оп штес -
тве на ал ка и прет ста ву ва зна ча ен со -
ци ја лен и еко ном ски ре сурс, при до не -
су вај ќи во оп штес тво то пре ку уло га та
во се мејс тво то и пре ку актив но во лон -
тер ско ан га жи ра ње во за ед ни ца та.

На 29 но ем ври се одр жа со ста нок-
ра бо тил ни ца со пре тсе да те ли те на ИО
на здру же ни ја та на пен зи о не ри-чле -
но ви на СЗПМ и пре тсе да тел ки те на
акти ви те на пен зи о нер ки при здру же -
ни ја та на пен зи о не ри-чле но ви на
СЗПМ. До ма ќин на овој со ста нок-ра -
бо тил ни ца бе ше ЗП-Ка ва дар ци, а при -
сус тво то бе ше ма сов но.Те ма на ра бо -
тил ни ца та беа во лон терс тво то и актив -
но сти те и зна че ње то на же ни те што
дејс тву ва ат и ра бо тат во здру же ни ја та
на пен зи о не ри те во рам ки те на акти -
ви те на пен зи о нер ки. Ме ди ја тор на ра -
бо тил ни ца та бе ше Ме то ди ја То шев ски,
пот пре тсе да тел на ИО на СЗПМ. 

ВО ИД НИ НА УШТЕ ПО МА СОВ НО

Во по че то кот на при сут ни те им се
обра ти пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Ка -
ва дар ци, Ри сто Ан ѓу шев, кој на при -

сут ни те им по са ка до бре дој де и уба -
во да се чув ству ва ат во Ка ва дар ци,
гра дот на гроз је то и на ви но то, а на
пре тсе да те лот Ар ги ров ски во име то
на ЗП-Ка ва дар ци и во свое лич но име
му ја че сти та на гра да та за жи вот но де -
ло „11 Октом ври за 2013 го ди на“,
истак ну вај ќи де ка со не го во то до а ѓа -
ње мно гу ра бо ти во СЗПМ трг наа на
по до бро и за актив но сти те на со ју зот
доз на и по ши ро ка та јав ност. Ра бо тил -
ни ца та има ше три де ла. 

Во пр ви от дел из ла га ње има ше пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
кој збо ру ва ше за зна че ње то на во лон -
терс тво то во Со ју зот и во здру же ни ја та
ка ко баз ни еди ни ци на актив но сти те.
Тој истак на де ка и до се га има ло во лон -
тер ски актив но сти, но де ка тие во ид ни -
на тре ба да би дат уште по ма сов ни и по -
со др жај ни. Нај за ста пе ни во во лон терс -
тво то, ка ко што ре че Ар ги ров ски, се пен -
зи о нер ки те, кои ги има око лу 27 про -
цен ти во СЗПМ. 

По тоа из ла га ње за зна че ње то и за
ра бо та та на акти ви те на пен зи о нер ки -
те во рам ки те на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те и во оп штес тво то во оп што
има ше Стан ка Трај ко ва, се кре тар ка на
ИО на СЗПМ. 

Же ни те зас лу жу ва ат по се бен по чит
за нив на та ра бо та, би деј ќи нај го ле ми -
от дел од нив не на мет ли во учес тву ва и
ја раз ви ва со ци јал но-ху ма ни тар на та
ди мен зи ја во рам ки те на здру же нијaта
на пен зиoне ри за тоа што таа актив ност
е најб ли ску до ка ра кте рот и при ро да та
на же на та. 

КА ЛЕН ДАР НА НА СТА НИ 
ЗА 2014 ГО ДИ НА 

Но по крај што се ан га жи ра ни во во -
лон терс тво то, же ни те се и до бри спор -
ти сти и учес ни ци на мно гу кул тур ни ма -
ни фе ста ции. Тие се во пр ви те ре до ви
на пен зи о нер ски те хо ро ви, гор до и ис -
пра ве но ги пе ат из вор ни те ма ке дон ски
пес ни пре не су вај ќи им ги на мла ди те
по ко ле ни ја, од нос но чу вај ќи го од за бо -

рав на ше то бо га то фолк лор но тво реш -
тво. Во сво е то из ла га ње Трај ко ва ме ѓу
дру го то ги ин фор ми ра при сут ни те и за
од лу ка та на ИО на СЗПМ 2014 го ди на
да би де прог ла се на за го ди на на со ли -
дар но ста, ка ко и за про е ктот „Со ци јал -
на кар та“, во кој пи лот-здру же ние ќе би -
де ЗП-Ѓор че Пе тров, а по тоа ќе ги оп фа -
ти и дру ги те здру же ни ја во со ју зот. 

На при сут ни те им се обра ти и пот -
пре тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ,
Бес ник По це ста, кој го иска жа сво е то
за до волс тво што е дел од оваа ма сов -
но по се те на ра бо тил ни ца, а во ед но му
се заб ла го да ри на здру же ни е то-до ма -
ќин за не го ва та ор га ни за ци ја. По две -
те из ла га ња, ди ску ти раа го лем број од
при сут ни те на ра бо тил ни ца та. Ди ску си -
и те глав но беа еден вид из ве штаи за
ре а ли зи ра но то на пла нот на во лон терс -
тво то во нив ни те здру же ни ја и акти ви.
Од ре чи си си те ди ску тан ти бе ше иска -
жа но за до волс тво и од со ра бо тка та и
под др шка та што акти ви те ги до би ва ат
во сво и те ма тич ни здру же ни ја. До бар
и кон стру кти вен бе ше пред ло гот на Ме -
то ди ја Но вков ски, пре тсе да тел на ИО
на Ѓор че Пе тров, кој пред ло жи со ју зот
да под го тви еден вид до го вор за во лон -
терс тво и да го ди стри бу и ра по здру же -
ни ја та, а исто та ка во фи нан со ви те пла -
но ви за 2014 го ди на да би дат пла ни ра -
ни не оп ход ни фи нан си ски средс тва ка -
ко ди рект ни тро шо ци по треб ни за ре а -
ли зи ра ње одре де ни во лон тер ски актив -
но сти, ка ко што се тро шо ци за пре воз,
те ле фон, ре кви зи ти и дру го. 

Во тре ти от дел се ди ску ти ра ше за
по тре ба та да се из гра дат до мо ви за ста -
ри ли ца, да се отво рат клу бо ви во ру рал -
ни те сре ди ни, да се отво рат по ве ќе цен -
три за дне вен пре стој и дру го. Да се из -
гра дат но ви, но и да се адап ти ра ат по -
стој ни те ру и ни ра ни и на пу ште ни об је -
кти, кои ги има до ста на се ка де. 

По тоа бе ше пред ло же на про гра ма
на актив но сти на со ју зот од нос но на
здру же ни ја та со ка лен дар на на ста ни
за 2014 го ди на и иста та таа бе ше до -
пол не та од стра на на при сут ни те.
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РАБОТИЛНИЦА ВО ЗП-КАВАДАРЦИ

Ка ли на С. Ан до но ва  

На 14 но ем ври 2013 го ди на
из врш ни от од бор на СЗПМ ја одр -
жа сво ја та 19-та сед ни ца, на ко ја
се разг ле даа ре зул та ти те од ра бо -
та та на Со ју зот во из ми на ти от пер -
и од од го ди на та. 

Во увод но то из ла га ње на пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, бе ше истак на то де ка ра бо та та
на со ју зот се од ви ва кон ти ну и ра но
и ус пеш но во си те сег мен ти и спо -
ред про гра ма та за 2013 го ди на. На -
пра ве на е ком па ра тив на ана ли за
за пред лог-за ко нот за пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја и до ста ве на е до Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли -
ти ка, ка ко и до Вла да та на Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја. Исто та ка се ра бо ти
на на о ѓа ње со од ве тен ра бо тен про -
стор во кој би се од ви ва ле актив но -
сти те на со ју зот, со по мош на Вла -
да та, Ми ни стерс тво то за труд и со -
ци јал на по ли ти ка и на ФПИОМ. 

На сед ни ца та нај пр во беа разг -
ле да ни по ка за те ли те за фи нан си ско -
то ра бо те ње на СЗПМ во из ми на ти -
от пер и од. Од ма те ри ја ли те и ди ску -
си и те бе ше кон ста ти ра но де ка ра бо -
те ње то е при ка жа но јас но и ана ли -
тич ки, а од при ло же ни от ма те ри јал се
гле да де ка се ра бо те ло и на мен ски и
до ма ќин ски. Бе ше оце не то де ка ма -
те ри ја лот ќе пос лу жи и ка ко ба за за
фи нан си ски от план за 2014 го ди на. 

Во сво е то из ла га ње пот пре тсе да -
те лот на ИО на СЗПМ, Ме то ди ја То -
шев ски, ги за поз на чле но ви те на ИО
со ре зул та ти те од про е ктот за сре ду -
ва ње на еви ден ци ја та на членс тво -
то по здру же ни ја и оп шти ни и ре че
де ка тој е при крај. Проб ле ми с" уште
има во три те ин ва лид ски со ју зи. На
сед ни ца та бе ше кон ста ти ра но де ка
овој про ект е од исто ри ско зна че ње
и за Со ју зот и за членс тво то. 

По тоа бе ше усво ен из ве шта јот за
ре ги о нал ни те и за ре пуб лич ки те
спорт ски нат пре ва ри со одре де ни за -
бе ле шки што тре ба да се до ста ват до

здру же ни ја та, ка ко и из ве шта јот за
ре ги о нал ни те и за ре пуб лич ка та ре -
ви ја на пес ни, му зи ка и игри за кои
бе ше кон ста ти ра но де ка се с" по ус -
пеш ни и по ква ли тет ни.

Из ве шта јот за ра бо та та на ко ми -
си ја та за здрав ство го образ ло жи Сто -
јан че Сте фа нов ски. Тој пред ло жи и
бе ше усво е но 2014 го ди на да би де
прог ла се на за го ди на на со ли дар но -
ста, а да се под го тви и со ци јал на кар -
та, и тоа нај пр во во ЗП-Ѓор че Пе тров. 

Со по себ но вни ма ние бе ше
разг ле дан из ве шта јот од 13Ф3ЗО,
кој се одр жа во Љуб ља на и на кој че -
твр ти пат при сус тву ва ше Де ле га ци -
ја на СЗПМ, овој пат со фолк лор на
гру па од ЗП-Те то во, а за учес тво то
из ве сти пот пре тсе да те лот на со бра -
ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста, кој
бе ше шеф на де ле га ци ја та. Во сво -
е то из ла га ње тој истак на де ка пре -
сто јот во Сло ве ни ја бил мно гу ус пе -
шен и ко ри сен, ка ко за ЗП-Те то во
та ка и за СЗПМ, но и за афир ма ци -
ја на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

На сед ни ца та беа до не се ни и
по ве ќе од лу ки, а при сут ни те му ја
че сти таа на гра да та „11 октом ври“
за жи вот но де ло на пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, за ко -
ја пре тсе да те лот се заб ла го да ри и
ре че де ка таа на гра да им при па ѓа
и на си те 250 ил ја ди пен зи о не ри
на чие че ло е тој.

Ка ра кте ри стич но за оваа сед ни -
ца на ИО на СЗПМ бе ше тоа што поч -
на ра бот но, а за вр ши све че но.              

На сед ни ца та бе ше 
усво е но 2014 го ди на 
да би де прог ла се на за 
го ди на на со ли дар ност,

ка ко и да се под го тви со -
ци јал на кар та, и тоа нај -
пр во во ЗП-Ѓор че Пе тров

СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ

Ана ли за на ре зул та ти те 
ка ко ба за за ид ни те 
про гра ми и пла но ви

Пен зи о нер ки те се 
најм но гу број ни ме ѓу во лон те ри те 

Же ни те зас лу жу ва ат 
по себ на по чит за 

нив на та ра бо та, би деј ќи
нај го ле ми от дел од нив 

не на мет ли во учес тву ва и 
ја раз ви ва со ци јал но-ху ма -

ни тар на та ди мен зи ја во
рам ки те на здру же нијaта 
на пен зиoне ри, за тоа што
таа актив ност е најб ли ску
до ка ра кте рот и при ро да та

на же на та 



Ве ра Стој чев ска-Ан тиќ

По из во нред но при фа те ни те фолк -
ло ри стич ки кни ги на авто рот Ди ми -
тар Стој чев ски од Дел че во „Би се ри
ду ша што гре ат“ и „Ма ке дон ски би се -
ри ѓер дан на ни жан“, де но ви ве ја до -
вр ши мо но гра фи ја та за се ло то Цр кве -
нец, со со бран ма те ри јал, ка ко што
са ми от пи шу ва „по ра ки од дам ни на“.

Раз бир ли во е де ка во пос лед ни -
ов ра ко пис до а ѓа до израз не го ва та
љу бов кон род ни от крај. Но кај не го
не е са мо љу бо вта по вод да се пи шу -
ва, ту ку и од но сот кон с% што мо жел
да со бе ре од нај ста ри те жи те ли, ка ко
и од из во ри те до кои мо жел да дој де.
За тоа, тој мно гу искре но и со са ми от
во вед го пре не су ва чи та те лот во дла -
би ни те на сво и те до жи ву ва ња: „Ко -
ре ни те на се ло то Цр кве нец но сат по -
ра ки од дам ни на, ис тка е ни од спо ме -
ни те на ста ри те лу ѓе, жи ви те све до ци
на вре ме то што не за пир ли во од ми -
на ло. Нив ни те ка жу ва ња и пре да ни -
ја, кои и ден-де нес мо жат да се слуш -
нат, збо ру ва ат де ка се ло то по стои уште
од пер и о дот на Источ но то Рим ско
Царс тво. На овие пре да ни ја и ка жу -
ва ња од лу ѓе то ќе ги до да де ме и про -
нај до ци те од гли не ни пе че ни пред ме -
ти, ка ко по ма ли та ка и по го ле ми гли -
не ни са до ви, врч ви, пе че ни ту ли, ќе -
ра ми ди и слич но, кои се сре ќа ва ат по
це ли от те рен на се ло то“.

РАЗ ВИ Е НА МА КЕ ДОН СКА СВЕСТ 
И ВО ОТО МАН СКИ ОТ ПЕР И ОД

Спо ред слу ша ни те пре да ни ја Ди -
ми тар со оп шту ва де ка во се ло то не -
ко гаш по сто е ле 30-40 цр кви. Кол ку е
де ци ден овој по да ток не ни е јас но,
но, се ка ко, го во ри за раз ви е ни от хри -
сти јан ски жи вот во не го ви от ро ден
крај. Ду ри се изв ле ку ва и по да то кот
де ка од тие мно гу број ни цр кви на ста -
на ло име то на се ло то Цр кве нец. За
де се ти на цр кви авто рот твр ди де ка
де нес мо жат да би дат ло ци ра ни. Се
сме та де ка не ко гаш ту ка жи ве е ло на -
се ле ние со хри сти јан ска ве ро ис по -
вед. Овие по да то ци се цр пе ни од нај -
ста ри те жи те ли: де до Ва се Мрен ка та,

Ор дан чо Ге ор ги ев-Тур чин ски, Ри сто
Ге ор ги ев-Тур чин ски, по тоа Го ѓе Мас -
ла ро, Ван ѓе Ли си ца та, итн. Ина ку, се -
ло то го кра си Бе ла Ре ка, ко ја се вле -
ва во Бре гал ни ца. Ди ми тар ги опи шу -
ва ка ра кте ри стич ни те де та ли на се -
ло то од по ве ќе ас пе кти, та ка што љу -
бо пит ни от чи та тел до би ва мо за ич на
сли ка за се ло то и око ли на та.

Ра ко пи сот до не су ва мош не ва жен
ма те ри јал во од нос на со бра ни те то -
по ни мии од се ло то и по ши ро ко. Авто -
рот ги из не су ва бој ни те то по ни мии,
од кои изв ле ку ва ме не кои: Острец,
Ми тко ва Да би ца, Остра Мо ги ла, Бум -
бар ски Ан дак, Лу ти Дол, Ник ла Ка лу -

ѓе ри ца, Зми јар ник, Ан џи ска Чеш ма,
Ла ки те, итн. Во се ло то има ло ка ции
што откри ва ат го лем број не ко гаш ни
цр кви или вер ски об је кти. Поз на то е
де ка ег зи сти ра ле цр кви те: „Св. Ѓор -
ѓи“, „Св. Пе тка“, „Св. Бо го ро ди ца“, „Св.
Спас“, „Св. Јо ван“, ка ко и оста то ци те
од дру ги цр ков ни об је кти.

Стој чев ски да ва ин те рес ни по -
да то ци за са мо то на се ле ние во Цр -
кве нец.

Очиг лед но е де ка ста ро то на се ле -
ние би ло со ста ве но од хри сти ја ни, кои
оста ви ле го лем број тра ги. Тие сво ја -
та ма ке дон ска свест ја изра зу ва ле во
ос ман ли ски от пер и од. Поз на ти им би -

На 23 но ем ври 2013 го ди на око -
лу 350 пен зи о не ри, 18. пат, во чест на
ос ло бо ду ва ње то на Го сти вар и по ши -
ро ко то по драч је, при сус тву ваа на тра -
ди ци о нал на та пен зи о нер ска та ве чер
во ре сто ра нот „Ал бис“, ко ја по ми на
во ин тер пре ти ра ње на по стиг на ти те
ре зул та ти и не за бо рав но дру же ње на
пен зи о не ри те од раз лич ни ет нич ки
сре ди ни. На ова дру гар ска сред ба, во
ор га ни за ци ја на ЗП-Го сти вар, при сус -
тву ва а пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, и прет став ни ци од Здру -
же ни е то на пен зи о не ри-Те то во. Пен -
зи о нер ска та ве чер ја отво ри пре тсе -
да те лот на здру же ни е то-до ма ќин Ни -
ја зи Џе љи ли, кој го поз дра ви при сус -
тво то на пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, и во име на си те пен -
зи о не ри му ја че сти та ше на гра да та за
жи вот но де ло „11 октом ври“, по са ку -
вај ќи му до бро здрав је и уште мно гу
но ви ус пе си.

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски во поз -
драв ни от збор истак на де ка ЗП-Го сти -
вар е ед но од по а ктив ни те здру же ни -
ја во СЗПМ и де ка по стиг ну ва за бе ле -
жи тел ни ре зул та ти во си те об ла сти, а
осо бе но во раз ви ва ње то и јак не ње то
на мул ти ет нич ки те од но си во рам ки -

те на здру же ни е то и по ши ро ко. Им се
заб ла го да ри на си те пен зи о не ри што
при до не соа да ја до бие спом на та та
на гра да, за ко ја ре че де ка на ед но е и
нив но приз на ние. 

По тоа со при год ни збо ро ви при сут -
ни те ги поз дра ви и пре тсе да тел ка та на
Акти вот на пен зи о нер ки Ва ди је Зен -
де ли, ка жу вај ќи не кол ку му дри мис ли
што се ко му мо же да му пос лу жат ка ко
по ука во пен зи о нер ско то жи ве е ње.

- Сре ќа та најм но гу се чув ству ва ко -
га има ме со ко го да ја спо де ли ме. Оби -
де те се да нај де те вре ме за за ба ва, да
ужи ва те во по од ми на ти го ди ни, дру -
же те се со при ја те ли те и чу вај те го тоа
при ја телс тво, би деј ќи тоа н% чи ни да
би де ме среќ ни. Не ка зна ат си те де ка
и ние ка ко пен зи о не ри зна е ме да ор -
га ни зи ра ме уба ви ма ни фе ста ции и не
доз во лу ва ме ни кој да го пре ки не за -
ма вот на на ши те ус пе си - ис пра ти по -
ра ка на кра јот Ва ди је Зен де ли. 

На пен зи о нер ска та ве чер се сви -
реа и се пе е ја пес ни на ма ке дон ски,
ал бан ски и на дру ги ја зи ци и си те се
ве се леа и играа во исто оро. Си те беа
среќ ни и за до вол ни што се за ед но и
што дру га ру ва ат.

В.З.
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ТОФЕ ДРАКУЛЕСКИ, ВЉУБЕНИК ВО НАРОДНИТЕ ПЕСНИ И ОРАЗП-ГОСТИВАР КОН МОНОГРАФИЈАТА ЗА ЦРКВЕНЕЦ ОД ДИМИТАР СТОЈЧЕВСКИ

ле Крес нен ско то и Раз ло веч ко то во -
ста ние. Го ле ми те зу лу ми до ве ду ва ле
до пре сел би во Пи ја нец и Ма ле ше ви -
ја та. Мно зи на пре ми на ле во Бу га ри -
ја, по неј зи ни те ос ло бо де ни те ри то рии.

Кол ку авто рот се зад ла бо чил во
сво е то род но ме сто до ка жу ва и из во -
нред ни от опис на ма ал ски от жи вот. Ги
опи шу ва по стој ни те ма а ла: Гор ни Тур -
чин ци, Гор ни Кур са ци, Ли сич ко Ма а -
ло, Бе ла Ре ка, Се ниш ник, Ми рев ско
Ма а ло, Ал бан ско (Бо сил ков ци). Ди ми -
тар да ва ин те рес ни по да то ци за фа ми -
ли и те што жи ве е ле во овие ма а ла, нив -
ни те вкр сту ва ња, пре сел би, пре ми ни.
Си те овие по да то ци да ва ат при лог за

де та ли зи ра ње то на мо за ич на та сли ка
на овој дел од Ма ке до ни ја. 

ФОЛК ЛО РОТ Е ДУ ША ТА НА ЦР КВЕ НЕЦ

Не ги пре скок ну ва по да то ци те за
број но ста на на се ле ни е то во раз ни го -
ди ни, со стој би те во зна чај ни пер и о ди
од исто ри ски от и оп штес тве ни от раз -
вој. На се ле ни е то под при ти сок на Тур -
ци те се пре се ли ло од ста ро то Се ло и
пре ми на ло во Цр кве нец. Се ре дат си -
ту а ци и те на на се ле ни е то во свет ски -
те и бал кан ски те вој ни. Мно зи на хра -
бри жи те ли во тие вој ни за ги на ле, за
што го во рат т.н. Чу ми ни гро би шта. Се -
ло то оп сто ја ло со сто чар ско то и зем јо -
дел ско за ни ма ње. Не слу чај но Стој -
чев ски апо стро фи ра: „Фолк ло рот е ду -
ша та на Цр кве нец“. Ток му за тоа без
из бра ни те на род ни твор би опи сот на
се ло то Цр кве нец би бил не це ло сен. 

Во кни га та из ви ра ат нас ло ви те на
пес ни те: „То до ро, бе ла, То до ро“, „Бој
се бие в гра да Ге вге ли ја“, „Сед нал Мар -
ко со мај ка да ве че ра“, „Млад ра нет
Сто јан“ „Ја вој ник ќе ода“ „Сто ја не, ле,
Сто ја не“, „Ој, де вој че“, „Не да во да на -
ле ва ше, ле ле“.

На кра јот Ди ми тар со по се бен од -
нос и љу бов го да ва пор тре тот на сво -
ја та са ка на со пру га Ри са, со нас лов
„Мо ја та Ри са“. Во овој текст ги опи шу -
ва среќ ни те де но ви из ми на ти со сво -
јот жи во тен со пат ник, из би рај ќи ги нај -
суп тил ни те и нај ре чи ти те мо мен ти од
за ед нич ко то че ко ре ње.

Пос лед ни те ре до ви од ин те рес ни -
от па то пис за вр шу ва ат со му дри иска -
жу ва ња на нај ста ри те жи те ли, кои ги
па ме тат тра ди ци о нал ни те на ста ни и
об је кти од по да леч но то ми на то на се -
ло то. Чи нам по ја ва та на ва кви и слич -
ни мо но гра фии, кои с% по че сто се ја -
ву ва ат во на ша та сре ди на, осо бе но
кни ги те за на ши те мно гу број ни се ла,
да ва ат го лем при до нес за про ши ру ва -
ње на ма ке дон ски те ви ди ци за сво ја -
та зем ја. Еве ед на та ква за мис ла се
ро ди ла кај авто рот Ди ми тар Стој чев -
ски, а ве ќе таа мо же да до пре до се -
кој за ин те ре си ран чи та тел за на ше то
ми на то.

Пе ро Ми лен ков ски

На род ни те пес ни и ора, ка ко дел
од не ис црп но то ду хов но тво реш тво на
еден на род, прет ста ву ва ат зна ча ен сег -
мент од не го ви от кул ту рен и на ци о на -
лен иден ти тет. От та му и на ше то приз -
на ние и че сти тки до си те не у мор ни деј -
ци што со сво ја та не се бич ност и кре а -
ци ја ни ја доб ли жу ва ат уба ви на та на
пес ни те и ора та, свес ни де ка фолк лор -
но то бо гат ство е бес це не то. Во пле ја -
да та та кви вљу бе ни ци во фолк ло рот во
на ша та ре пуб ли ка ви со ко ме сто му
при па ѓа на То фе Дра ку лев ски, еден од
сто же ри те на ма ке дон ски те фолк лор -
ни са мо деј но сти, ко ре о граф, пе да гог
и на ро ден умет ник. Го зна е ме ние, го
знае Бал ка нот, го знае Евро па, го знае
све тот. Во све тот на пес ни те и ора та
вле гол ка ко де те во сво е то род но Ла -
за ро по ле, учел од дру ги, за што им е
топ ло бла го да рен, а во из ми на ти те ше -
е се ти на го ди ни бил учи тел на де се ти -
ци ил ја ди пес но пој ци и игро ор ци од
Скоп је и од дру ги ме ста во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја, со кои осво ил го лем број
приз на ни ја. Раз го во рот со не го, што го
во дев ме во про сто ри и те на КУД „Ор -
це Ни ко лов“, ка де што и де нес е ан га -
жи ран, е сво е вид на чо веч ка при каз -
на за ед на го ле ма љу бов, ра бот ли вост
и соз на ние де ка тру дот дал плод и де -
ка деј но ста на ко ја H го по све тил жи во -
тот, во пос лед но вре ме, до би ва с% по -
до бар трет ман, при што нај го ле ма зас -
лу га му при па ѓа на Ми ни стерс тво то за
кул ту ра, а по себ но на ми ни стер ка та
Ели за бе та Кан че ска- Ми лев ска.

ПР ВИ ТЕ ЧЕ КО РИ ВО 
ПИ О НЕР СКИ ОТ ДОМ „КАР ПОШ“ 

Ко га де неш ни от ко ре о граф-пен зи -
о нер ги на пра вил пр ви те че ко ри ка ко
игро о рец?

- Во ра ни те дет ски го ди ни од мо е -
то Ла за ро по ле, ка де што поч нав да ги
за поз на вам уба ви ни те и ма ги ја та на
фолк ло рот, се пре се лив ме во Скоп је.
Во то гаш ни от пи о нер ски дом „Кар пош“
(де нес Дет ски кул ту рен цен тар) ра бо -
те ше мо јот по стар брат То ме, па ми
пред ло жи да од бе рам сек ци ја во ко ја
са кам да чле ну вам. Ме прив ле че фолк -
лор на та, а прв учи тел ми бе ше Пре драг
Пе нуш ли ски, а по нив Дој чин Ма тев -
ски, Ата нас Ко ла ров ски и дру ги. Со
оваа ин сти ту ци ја ме вр зу ва ат пре крас -
ни спо ме ни. На де ца та им оста нав се -
ко гаш ве рен при ја тел. По ра бо та та во

не кол ку кул тур но-умет нич ки друш тва
во Скоп је, а во есен та 1969 го ди на поч -
нав да ра бо там во пи о нер ски от дом
„Кар пош“. Ја ома со вив сек ци ја та со
сто ти ци чле но ви и фор ми рав де се ти -
на ан самб ли спо ред во зра ста и зна е -
ње то. Ид на та про лет се ро ди ма ни фе -
ста ци ја та „Играм и пе ам за мо ја та мај -
ка“, а есен та и ме ѓу на род ни от дет ски
фолк ло рен фе сти вал „Оро без гра ни -
ци“. „Кар по шов ци“ жне е ја ус пе си на
си те на ста пи во све тот, рас теј ќи ги осве -
жу ваа дру ги те ан самб ли, стиг ну вај ќи
и до „Та нец“ - се се ќа ва со воз бу да Дра -
ку лев ски.

Ка ко се ста ну ва игро о рец? Кои се
пр ви те бу кви од таа аз бу ка?

- Че кор по че кор, дви же ње по дви -
же ње, ри там по ри там, тр пе ли во,
упор но. Тоа е не оп ход но, за што са мо
та ка мо же да се до пре до ду ша та на
оро то и пес на та, ка ко не што блик на -
то од ср це то на на ро дот. Со нив на ши -
от чо век и пла чел и се ра ду вал, и па -
ѓал и се кре вал, и та гу вал и се на де -
вал, гле дај ќи се ко гаш во но ви от ден.
Та ка ги во ве ду вав мо и те уче ни ци и
во „Ор це Ни ко лов“, „Мир че Ацев“,
„Вла до Та сев ски“, „Ко чо Ра цин“, „Ма -
ке до ни ја“, „Илин ден“ во Скоп је, ка ко
и во друш тва та во Охрид, Ку ма но во,
Би то ла, Те то во, Бр ве ни ца, Стру ми ца,
Ве лес итн. Тоа при до не се да се за ки -
ти ме со ме да ли и пе ха ри на го лем
број фе сти ва ли во све тот, при што нај -
го ле ма ра дост им по да ру вав ме (а им
по да ру ва ме и де нес) на на ши те лу ѓе
на си те кон ти нен ти. Ап ла у зи, че сти -
тки, сол зи од ра дост и но стал ги ја, емо -
тив ни пре гра тки од род ни от крај...

„ТЕ ШКО ТО“ - ОРО НАД ОРА ТА 

Ка ко умет нич ки ра ко во ди тел и ко -
ре о граф во по ве ќе ан самб ли ги поз -
на ва те осо би ни те на си те ма ке дон ски
ора. Што е по себ но, а што за ед нич ко
кај нив? 

- За ед нич ко, ве ќе ре ков ме, е нив -
ни от изб лик од ср це то на на ро дот, одраз
на не го ви те те го би и на де жи. По е ди -
неч но то е во сов па ѓа ње то со сре ди на -
та од ко ја по тек ну ва ат. Си те се пре крас -
ни, ска по це ни. Но ед но од нив се изд -
во ју ва со си ла та на сво јот израз, оп фат
на чув ства и по ра ки. Тоа е „Те шко то“.
Тоа е оро над ора та. Ко га грм ну ва та -
па нот, штом пис ну ва зур ла та, те ло то се
из ви ва, коп не жот по не су ва. Јас сум
горд што ка ко млад го во дев ова оро и
ме топ ле ше не го ва та уба ви на, што во

мо и те гра ди би е ја ср ца та на си те Ма -
ке дон ци. Та ка е и де нес, со тре пет лив
глас про дол жу ва ко ре о гра фот.

Ко ре о гра фот соз да ва и не што свое,
но во. На што се се ќа ва те по себ но во
вр ска со тоа, на кој свој по тфат, про ект?

- Да, имам по ста ве но по ве ќе ора.
Во оваа при го да ќе ја изд во јам мо ја -
та по ста вка „Ѓур ѓов ден ски пес ни од
За пад на Ма ке до ни ја“. Иде ја та за тоа
ми дој де ко га ед наш го прос ле див кон -
цер тот на „Та нец“, кој ја из ве ду ва ше
по ста вка та на Дој чин Ма тев ски „Ѓур -
ѓов ден ска“. Го за мо лив мо јот учи тел
да ми доз во ли да ја пре ра бо там во ко -
ре о гра фи ја со чист фолк лор од За пад -
на Ма ке до ни ја - Ми јач ки. Се сог ла си
и по ед но ме сеч на ра бо та со ан самб -
лот „Ор це Ни ко лов“, за ед но со мо јот
му зич ки со ра бот ник Ѓор ѓи Дим чев -
ски, на ста пив ме на смо тра та на обра -
бо тен и сти ли зи ран фолк лор во Скоп -
је, при што бев ме прог ла се ни за нај -
до бри во ка те го ри ја та но во по ста ве -
на ко ре о гра фи ја.

Скро мен и тру до љу бив, ка ко и се ко -
гаш, на ши от со го вор ник не збо ру ва за
на гра ди и по фал би. По важ но му е што
во пос лед но вре ме се наsира ат по до -
бри де но ви за кул тур но-умет нич ки те
друш тва, со на деж де ка се гаш ни те и ид -
ни ко ре о гра фи ќе про дол жат по па тот
на спо ме на ти те, но и на дру ги истак на -
ти ко ре о гра фи (Бла же Пал чев ски, Ду -
шко Ге ор ги ев, Бла го ја Фи ли пов ски, Ми -
тко Але ксов, Гли гор Ва си лев и дру ги). Та -
ка ќе про дол жи гри жа та за на ше то фолк -
лор но бо гат ство, со кое сме пре поз нат -
ли ви во све тот, ка ко што е Бра зил по
фуд ба лот. Та ка ве ли со нас ме вка вред -
ни от То фе Дра ку лев ски и се упа ту ва кон
са ла та за по ста ву ва ње но ва игра со
игро ор ци те што ве ќе до а ѓа ат. 

По фолк ло рот сме пре поз нат ли ви 
ка ко што е Бра зил по фуд ба лот 

Во те кот на из ми на ти те
ше е се ти на го ди ни овој

истак нат ко ре о граф, пе да -
гог и на ро ден умет ник бил
учи тел на де се ти ци ил ја ди
пес но пој ци и игро ор ци од
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, со

кои осво ил го лем број
приз на ни ја на фолк лор ни

фе сти ва ли во све тот

Ве ле Але ксо ски

На 23 но ем ври во са ла та „Бе ли
му гри“ во Ве лес се одр жа кул тур на -
та ма ни фе ста ци ја „Пен зи о не ри те пе -
ат - 2013“. На ма ни фе ста ци ја та на -
ста пи ја 11 пе јач ки гру пи од 9 пен зи -
о нер ски здру же ни ја, и тоа: ЗП-Ве лес,
ЗП-Нов До јран, ЗП-Бог дан ци, ЗП-Ва -
лан до во, ЗП-Ге вге ли ја, ЗП-Не го ти но,
ЗП-Ка ва дар ци, ЗП-Ка ва дар ци, ЗП-
При леп со две гру пи и ЗП-Штип ка ко
го стин. Со при год но обра ќа ње на Љу -
бо мир Ѓор ѓи ев пре тсе да тел на ЗП-Ве -
лес, ма ни фе ста ци ја та ја отво ри и ја
поз дра ви пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, а поз дра вен го -
вор одр жа и гра до на чал ни кот на Ве -
лес, м-р Слав чо Ча ди ев.

Во го ле ма та са ла при сус тву ваа
око лу 300 по се ти те ли, кои се нас ла ду -
ваа на из вор ни от ме лос - на ста ро град -
ски и па три от ски ма ке дон ски пес ни.

Нат пе ва ње то тра е ше над два ча са, а
гру пи те ис пол ни ја по две пес ни од нив -
но то под неб је. 

По ра ди го ле ми от ин те рес на пен -
зи о не ри те, ка ко и на гле да чи те, оваа
ма ни фе ста ци ја ќе про дол жи и ид на та
2014 го ди на, но во ре ду ци ра на фор ма. 

- Уба во е ко га ќе чу е те ко мен та ри
пол ни со комп ли мен ти за учес ни ци од
тре та та жи вот на до ба. Јас ма ни фе ста -
ци ја та би ја на ре кол „Пен зи о не ри те
пе ат - гле да чи те се сме ат (од за до волс -
тво)“, ше го ви то го за вр ши глас но то
раз мис лу ва ње еден од при сут ни те.

За да ја по ка жат сво ја та енер ги ја,
го сти те и до ма ќи ни те го про дол жи ја
дру же ње то во ре сто ра нот „Ро зе са ла“,
по ка жу вај ќи ги и игро ор ни те спо соб -
но сти це ли три ча са со жи ва му зи ка.
Се то ова бе ше уште еден до каз де ка
пес на та, оро то и дру же ње то ги одр жу -
ва ат пен зи о не ри те и им го раз у ба ву -
ва ат жи во тот. 

ВО ВЕЛЕС ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПЕНЗИОНЕРИТЕ ПЕАТ‘‘ 

Се нат пе ју ваа два ча са, па по тоа свр теа на оро

Во се ло то не ко гаш има ло и до 40 цр кви Се сме та де ка по ра но 
ту ка жи ве е ло на се ле ние со
хри сти јан ска ве ро ис по вед

Дру же ње низ со жи вот

Сто јан Ку ку не шо ски

Из лож ба та на фо то гра фии со нас -
лов „Мо сто ви“ не о дам на бе ше отво -
ре на во пен зи о нер ски от клуб во Вев -
ча ни. Пре ку из бор на врв ни сли ки
се прет ста ви авто рот Ана стас Ќу шко -
ски од ова ме сто.

Из лож ба та ја отво ри ди ре кто рот
на „Стру шки те ве че ри на по е зи ја та“,
Ми те Сте фо ски. Тој ме ѓу дру го то ре -
че де ка мо сто ви те ка ко ар хи те ктон -
ски зда ни ја отсе ко гаш прет ста ву ва -
ле ви зу ел на атрак ци ја во про сто рот.

- Мо сто ви те го пре мо сту ва ат и
вре ме то, ста ну вај ќи не гов бе лег, мо -
ну мент. Оваа из лож ба всуш ност е
по ве ќе го диш на ма ко трп на, но крај -
но воз буд ли ва и бла го род на по тра -
га по дла бо ка та ин ти ма во се бе, да
се нас ли ка веч но ста на свет ли на та

- наг ла си Сте фо ски.
По крај че ти ри те вев чан ски и стру -

шки мо сто ви, по ста вка та е збо га те на
и со фо то гра фии од им пре сив ни зда -
ни ја од це ла Ма ке до ни ја. За ста пе ни
се и град би од на ше то по ши ро ко оп -
кру жу ва ње, од Ал ба ни ја, Цр на Го ра,
Ср би ја, Бос на и Хер це го ви на и од дру -
ги зем ји, ка ко ком па ра ци ја и до пол -
ну ва ње на оваа еп ска сли ка, што
прет ста ву ва ре док те мат ски при каз.

Ана стас Ќу шко ски се за ни ма ва
со фо то гра фи ја по долг вре мен ски
пер и од и до се га има ре а ли зи ра но
над 20 са мо стој ни те мат ски из лож -
би во зем ја ва и во странс тво.

Ова пос лед но пре зен ти ра ње на
не го ви те де ла е ре зул тат на со ра бо -
тка та со Ми ни стерс тво то за кул ту ра,
кое по мог на при ре а ли за ци ја та на из -
лож ба та во Вев ча ни.

ВО ПЕНЗИОНЕРСКИОТ КЛУБ ВО ВЕВЧАНИ 

Из лож ба на фо то гра фии 
„Мо сто ви“ на Ана стас Ќу шко ски

Постојано го пренесува 
своето знаење на најмладите

Се ло то по стоело уште од пер и о дот 
на Источ но то Рим ско Царс тво



Ве ра Стој чев ска-Ан тиќ

По из во нред но при фа те ни те фолк -
ло ри стич ки кни ги на авто рот Ди ми -
тар Стој чев ски од Дел че во „Би се ри
ду ша што гре ат“ и „Ма ке дон ски би се -
ри ѓер дан на ни жан“, де но ви ве ја до -
вр ши мо но гра фи ја та за се ло то Цр кве -
нец, со со бран ма те ри јал, ка ко што
са ми от пи шу ва „по ра ки од дам ни на“.

Раз бир ли во е де ка во пос лед ни -
ов ра ко пис до а ѓа до израз не го ва та
љу бов кон род ни от крај. Но кај не го
не е са мо љу бо вта по вод да се пи шу -
ва, ту ку и од но сот кон с% што мо жел
да со бе ре од нај ста ри те жи те ли, ка ко
и од из во ри те до кои мо жел да дој де.
За тоа, тој мно гу искре но и со са ми от
во вед го пре не су ва чи та те лот во дла -
би ни те на сво и те до жи ву ва ња: „Ко -
ре ни те на се ло то Цр кве нец но сат по -
ра ки од дам ни на, ис тка е ни од спо ме -
ни те на ста ри те лу ѓе, жи ви те све до ци
на вре ме то што не за пир ли во од ми -
на ло. Нив ни те ка жу ва ња и пре да ни -
ја, кои и ден-де нес мо жат да се слуш -
нат, збо ру ва ат де ка се ло то по стои уште
од пер и о дот на Источ но то Рим ско
Царс тво. На овие пре да ни ја и ка жу -
ва ња од лу ѓе то ќе ги до да де ме и про -
нај до ци те од гли не ни пе че ни пред ме -
ти, ка ко по ма ли та ка и по го ле ми гли -
не ни са до ви, врч ви, пе че ни ту ли, ќе -
ра ми ди и слич но, кои се сре ќа ва ат по
це ли от те рен на се ло то“.

РАЗ ВИ Е НА МА КЕ ДОН СКА СВЕСТ 
И ВО ОТО МАН СКИ ОТ ПЕР И ОД

Спо ред слу ша ни те пре да ни ја Ди -
ми тар со оп шту ва де ка во се ло то не -
ко гаш по сто е ле 30-40 цр кви. Кол ку е
де ци ден овој по да ток не ни е јас но,
но, се ка ко, го во ри за раз ви е ни от хри -
сти јан ски жи вот во не го ви от ро ден
крај. Ду ри се изв ле ку ва и по да то кот
де ка од тие мно гу број ни цр кви на ста -
на ло име то на се ло то Цр кве нец. За
де се ти на цр кви авто рот твр ди де ка
де нес мо жат да би дат ло ци ра ни. Се
сме та де ка не ко гаш ту ка жи ве е ло на -
се ле ние со хри сти јан ска ве ро ис по -
вед. Овие по да то ци се цр пе ни од нај -
ста ри те жи те ли: де до Ва се Мрен ка та,

Ор дан чо Ге ор ги ев-Тур чин ски, Ри сто
Ге ор ги ев-Тур чин ски, по тоа Го ѓе Мас -
ла ро, Ван ѓе Ли си ца та, итн. Ина ку, се -
ло то го кра си Бе ла Ре ка, ко ја се вле -
ва во Бре гал ни ца. Ди ми тар ги опи шу -
ва ка ра кте ри стич ни те де та ли на се -
ло то од по ве ќе ас пе кти, та ка што љу -
бо пит ни от чи та тел до би ва мо за ич на
сли ка за се ло то и око ли на та.

Ра ко пи сот до не су ва мош не ва жен
ма те ри јал во од нос на со бра ни те то -
по ни мии од се ло то и по ши ро ко. Авто -
рот ги из не су ва бој ни те то по ни мии,
од кои изв ле ку ва ме не кои: Острец,
Ми тко ва Да би ца, Остра Мо ги ла, Бум -
бар ски Ан дак, Лу ти Дол, Ник ла Ка лу -

ѓе ри ца, Зми јар ник, Ан џи ска Чеш ма,
Ла ки те, итн. Во се ло то има ло ка ции
што откри ва ат го лем број не ко гаш ни
цр кви или вер ски об је кти. Поз на то е
де ка ег зи сти ра ле цр кви те: „Св. Ѓор -
ѓи“, „Св. Пе тка“, „Св. Бо го ро ди ца“, „Св.
Спас“, „Св. Јо ван“, ка ко и оста то ци те
од дру ги цр ков ни об је кти.

Стој чев ски да ва ин те рес ни по -
да то ци за са мо то на се ле ние во Цр -
кве нец.

Очиг лед но е де ка ста ро то на се ле -
ние би ло со ста ве но од хри сти ја ни, кои
оста ви ле го лем број тра ги. Тие сво ја -
та ма ке дон ска свест ја изра зу ва ле во
ос ман ли ски от пер и од. Поз на ти им би -

На 23 но ем ври 2013 го ди на око -
лу 350 пен зи о не ри, 18. пат, во чест на
ос ло бо ду ва ње то на Го сти вар и по ши -
ро ко то по драч је, при сус тву ваа на тра -
ди ци о нал на та пен зи о нер ска та ве чер
во ре сто ра нот „Ал бис“, ко ја по ми на
во ин тер пре ти ра ње на по стиг на ти те
ре зул та ти и не за бо рав но дру же ње на
пен зи о не ри те од раз лич ни ет нич ки
сре ди ни. На ова дру гар ска сред ба, во
ор га ни за ци ја на ЗП-Го сти вар, при сус -
тву ва а пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, и прет став ни ци од Здру -
же ни е то на пен зи о не ри-Те то во. Пен -
зи о нер ска та ве чер ја отво ри пре тсе -
да те лот на здру же ни е то-до ма ќин Ни -
ја зи Џе љи ли, кој го поз дра ви при сус -
тво то на пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, и во име на си те пен -
зи о не ри му ја че сти та ше на гра да та за
жи вот но де ло „11 октом ври“, по са ку -
вај ќи му до бро здрав је и уште мно гу
но ви ус пе си.

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски во поз -
драв ни от збор истак на де ка ЗП-Го сти -
вар е ед но од по а ктив ни те здру же ни -
ја во СЗПМ и де ка по стиг ну ва за бе ле -
жи тел ни ре зул та ти во си те об ла сти, а
осо бе но во раз ви ва ње то и јак не ње то
на мул ти ет нич ки те од но си во рам ки -

те на здру же ни е то и по ши ро ко. Им се
заб ла го да ри на си те пен зи о не ри што
при до не соа да ја до бие спом на та та
на гра да, за ко ја ре че де ка на ед но е и
нив но приз на ние. 

По тоа со при год ни збо ро ви при сут -
ни те ги поз дра ви и пре тсе да тел ка та на
Акти вот на пен зи о нер ки Ва ди је Зен -
де ли, ка жу вај ќи не кол ку му дри мис ли
што се ко му мо же да му пос лу жат ка ко
по ука во пен зи о нер ско то жи ве е ње.

- Сре ќа та најм но гу се чув ству ва ко -
га има ме со ко го да ја спо де ли ме. Оби -
де те се да нај де те вре ме за за ба ва, да
ужи ва те во по од ми на ти го ди ни, дру -
же те се со при ја те ли те и чу вај те го тоа
при ја телс тво, би деј ќи тоа н% чи ни да
би де ме среќ ни. Не ка зна ат си те де ка
и ние ка ко пен зи о не ри зна е ме да ор -
га ни зи ра ме уба ви ма ни фе ста ции и не
доз во лу ва ме ни кој да го пре ки не за -
ма вот на на ши те ус пе си - ис пра ти по -
ра ка на кра јот Ва ди је Зен де ли. 

На пен зи о нер ска та ве чер се сви -
реа и се пе е ја пес ни на ма ке дон ски,
ал бан ски и на дру ги ја зи ци и си те се
ве се леа и играа во исто оро. Си те беа
среќ ни и за до вол ни што се за ед но и
што дру га ру ва ат.

В.З.
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ТОФЕ ДРАКУЛЕСКИ, ВЉУБЕНИК ВО НАРОДНИТЕ ПЕСНИ И ОРАЗП-ГОСТИВАР КОН МОНОГРАФИЈАТА ЗА ЦРКВЕНЕЦ ОД ДИМИТАР СТОЈЧЕВСКИ

ле Крес нен ско то и Раз ло веч ко то во -
ста ние. Го ле ми те зу лу ми до ве ду ва ле
до пре сел би во Пи ја нец и Ма ле ше ви -
ја та. Мно зи на пре ми на ле во Бу га ри -
ја, по неј зи ни те ос ло бо де ни те ри то рии.

Кол ку авто рот се зад ла бо чил во
сво е то род но ме сто до ка жу ва и из во -
нред ни от опис на ма ал ски от жи вот. Ги
опи шу ва по стој ни те ма а ла: Гор ни Тур -
чин ци, Гор ни Кур са ци, Ли сич ко Ма а -
ло, Бе ла Ре ка, Се ниш ник, Ми рев ско
Ма а ло, Ал бан ско (Бо сил ков ци). Ди ми -
тар да ва ин те рес ни по да то ци за фа ми -
ли и те што жи ве е ле во овие ма а ла, нив -
ни те вкр сту ва ња, пре сел би, пре ми ни.
Си те овие по да то ци да ва ат при лог за

де та ли зи ра ње то на мо за ич на та сли ка
на овој дел од Ма ке до ни ја. 

ФОЛК ЛО РОТ Е ДУ ША ТА НА ЦР КВЕ НЕЦ

Не ги пре скок ну ва по да то ци те за
број но ста на на се ле ни е то во раз ни го -
ди ни, со стој би те во зна чај ни пер и о ди
од исто ри ски от и оп штес тве ни от раз -
вој. На се ле ни е то под при ти сок на Тур -
ци те се пре се ли ло од ста ро то Се ло и
пре ми на ло во Цр кве нец. Се ре дат си -
ту а ци и те на на се ле ни е то во свет ски -
те и бал кан ски те вој ни. Мно зи на хра -
бри жи те ли во тие вој ни за ги на ле, за
што го во рат т.н. Чу ми ни гро би шта. Се -
ло то оп сто ја ло со сто чар ско то и зем јо -
дел ско за ни ма ње. Не слу чај но Стој -
чев ски апо стро фи ра: „Фолк ло рот е ду -
ша та на Цр кве нец“. Ток му за тоа без
из бра ни те на род ни твор би опи сот на
се ло то Цр кве нец би бил не це ло сен. 

Во кни га та из ви ра ат нас ло ви те на
пес ни те: „То до ро, бе ла, То до ро“, „Бој
се бие в гра да Ге вге ли ја“, „Сед нал Мар -
ко со мај ка да ве че ра“, „Млад ра нет
Сто јан“ „Ја вој ник ќе ода“ „Сто ја не, ле,
Сто ја не“, „Ој, де вој че“, „Не да во да на -
ле ва ше, ле ле“.

На кра јот Ди ми тар со по се бен од -
нос и љу бов го да ва пор тре тот на сво -
ја та са ка на со пру га Ри са, со нас лов
„Мо ја та Ри са“. Во овој текст ги опи шу -
ва среќ ни те де но ви из ми на ти со сво -
јот жи во тен со пат ник, из би рај ќи ги нај -
суп тил ни те и нај ре чи ти те мо мен ти од
за ед нич ко то че ко ре ње.

Пос лед ни те ре до ви од ин те рес ни -
от па то пис за вр шу ва ат со му дри иска -
жу ва ња на нај ста ри те жи те ли, кои ги
па ме тат тра ди ци о нал ни те на ста ни и
об је кти од по да леч но то ми на то на се -
ло то. Чи нам по ја ва та на ва кви и слич -
ни мо но гра фии, кои с% по че сто се ја -
ву ва ат во на ша та сре ди на, осо бе но
кни ги те за на ши те мно гу број ни се ла,
да ва ат го лем при до нес за про ши ру ва -
ње на ма ке дон ски те ви ди ци за сво ја -
та зем ја. Еве ед на та ква за мис ла се
ро ди ла кај авто рот Ди ми тар Стој чев -
ски, а ве ќе таа мо же да до пре до се -
кој за ин те ре си ран чи та тел за на ше то
ми на то.

Пе ро Ми лен ков ски

На род ни те пес ни и ора, ка ко дел
од не ис црп но то ду хов но тво реш тво на
еден на род, прет ста ву ва ат зна ча ен сег -
мент од не го ви от кул ту рен и на ци о на -
лен иден ти тет. От та му и на ше то приз -
на ние и че сти тки до си те не у мор ни деј -
ци што со сво ја та не се бич ност и кре а -
ци ја ни ја доб ли жу ва ат уба ви на та на
пес ни те и ора та, свес ни де ка фолк лор -
но то бо гат ство е бес це не то. Во пле ја -
да та та кви вљу бе ни ци во фолк ло рот во
на ша та ре пуб ли ка ви со ко ме сто му
при па ѓа на То фе Дра ку лев ски, еден од
сто же ри те на ма ке дон ски те фолк лор -
ни са мо деј но сти, ко ре о граф, пе да гог
и на ро ден умет ник. Го зна е ме ние, го
знае Бал ка нот, го знае Евро па, го знае
све тот. Во све тот на пес ни те и ора та
вле гол ка ко де те во сво е то род но Ла -
за ро по ле, учел од дру ги, за што им е
топ ло бла го да рен, а во из ми на ти те ше -
е се ти на го ди ни бил учи тел на де се ти -
ци ил ја ди пес но пој ци и игро ор ци од
Скоп је и од дру ги ме ста во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја, со кои осво ил го лем број
приз на ни ја. Раз го во рот со не го, што го
во дев ме во про сто ри и те на КУД „Ор -
це Ни ко лов“, ка де што и де нес е ан га -
жи ран, е сво е вид на чо веч ка при каз -
на за ед на го ле ма љу бов, ра бот ли вост
и соз на ние де ка тру дот дал плод и де -
ка деј но ста на ко ја H го по све тил жи во -
тот, во пос лед но вре ме, до би ва с% по -
до бар трет ман, при што нај го ле ма зас -
лу га му при па ѓа на Ми ни стерс тво то за
кул ту ра, а по себ но на ми ни стер ка та
Ели за бе та Кан че ска- Ми лев ска.

ПР ВИ ТЕ ЧЕ КО РИ ВО 
ПИ О НЕР СКИ ОТ ДОМ „КАР ПОШ“ 

Ко га де неш ни от ко ре о граф-пен зи -
о нер ги на пра вил пр ви те че ко ри ка ко
игро о рец?

- Во ра ни те дет ски го ди ни од мо е -
то Ла за ро по ле, ка де што поч нав да ги
за поз на вам уба ви ни те и ма ги ја та на
фолк ло рот, се пре се лив ме во Скоп је.
Во то гаш ни от пи о нер ски дом „Кар пош“
(де нес Дет ски кул ту рен цен тар) ра бо -
те ше мо јот по стар брат То ме, па ми
пред ло жи да од бе рам сек ци ја во ко ја
са кам да чле ну вам. Ме прив ле че фолк -
лор на та, а прв учи тел ми бе ше Пре драг
Пе нуш ли ски, а по нив Дој чин Ма тев -
ски, Ата нас Ко ла ров ски и дру ги. Со
оваа ин сти ту ци ја ме вр зу ва ат пре крас -
ни спо ме ни. На де ца та им оста нав се -
ко гаш ве рен при ја тел. По ра бо та та во

не кол ку кул тур но-умет нич ки друш тва
во Скоп је, а во есен та 1969 го ди на поч -
нав да ра бо там во пи о нер ски от дом
„Кар пош“. Ја ома со вив сек ци ја та со
сто ти ци чле но ви и фор ми рав де се ти -
на ан самб ли спо ред во зра ста и зна е -
ње то. Ид на та про лет се ро ди ма ни фе -
ста ци ја та „Играм и пе ам за мо ја та мај -
ка“, а есен та и ме ѓу на род ни от дет ски
фолк ло рен фе сти вал „Оро без гра ни -
ци“. „Кар по шов ци“ жне е ја ус пе си на
си те на ста пи во све тот, рас теј ќи ги осве -
жу ваа дру ги те ан самб ли, стиг ну вај ќи
и до „Та нец“ - се се ќа ва со воз бу да Дра -
ку лев ски.

Ка ко се ста ну ва игро о рец? Кои се
пр ви те бу кви од таа аз бу ка?

- Че кор по че кор, дви же ње по дви -
же ње, ри там по ри там, тр пе ли во,
упор но. Тоа е не оп ход но, за што са мо
та ка мо же да се до пре до ду ша та на
оро то и пес на та, ка ко не што блик на -
то од ср це то на на ро дот. Со нив на ши -
от чо век и пла чел и се ра ду вал, и па -
ѓал и се кре вал, и та гу вал и се на де -
вал, гле дај ќи се ко гаш во но ви от ден.
Та ка ги во ве ду вав мо и те уче ни ци и
во „Ор це Ни ко лов“, „Мир че Ацев“,
„Вла до Та сев ски“, „Ко чо Ра цин“, „Ма -
ке до ни ја“, „Илин ден“ во Скоп је, ка ко
и во друш тва та во Охрид, Ку ма но во,
Би то ла, Те то во, Бр ве ни ца, Стру ми ца,
Ве лес итн. Тоа при до не се да се за ки -
ти ме со ме да ли и пе ха ри на го лем
број фе сти ва ли во све тот, при што нај -
го ле ма ра дост им по да ру вав ме (а им
по да ру ва ме и де нес) на на ши те лу ѓе
на си те кон ти нен ти. Ап ла у зи, че сти -
тки, сол зи од ра дост и но стал ги ја, емо -
тив ни пре гра тки од род ни от крај...

„ТЕ ШКО ТО“ - ОРО НАД ОРА ТА 

Ка ко умет нич ки ра ко во ди тел и ко -
ре о граф во по ве ќе ан самб ли ги поз -
на ва те осо би ни те на си те ма ке дон ски
ора. Што е по себ но, а што за ед нич ко
кај нив? 

- За ед нич ко, ве ќе ре ков ме, е нив -
ни от изб лик од ср це то на на ро дот, одраз
на не го ви те те го би и на де жи. По е ди -
неч но то е во сов па ѓа ње то со сре ди на -
та од ко ја по тек ну ва ат. Си те се пре крас -
ни, ска по це ни. Но ед но од нив се изд -
во ју ва со си ла та на сво јот израз, оп фат
на чув ства и по ра ки. Тоа е „Те шко то“.
Тоа е оро над ора та. Ко га грм ну ва та -
па нот, штом пис ну ва зур ла та, те ло то се
из ви ва, коп не жот по не су ва. Јас сум
горд што ка ко млад го во дев ова оро и
ме топ ле ше не го ва та уба ви на, што во

мо и те гра ди би е ја ср ца та на си те Ма -
ке дон ци. Та ка е и де нес, со тре пет лив
глас про дол жу ва ко ре о гра фот.

Ко ре о гра фот соз да ва и не што свое,
но во. На што се се ќа ва те по себ но во
вр ска со тоа, на кој свој по тфат, про ект?

- Да, имам по ста ве но по ве ќе ора.
Во оваа при го да ќе ја изд во јам мо ја -
та по ста вка „Ѓур ѓов ден ски пес ни од
За пад на Ма ке до ни ја“. Иде ја та за тоа
ми дој де ко га ед наш го прос ле див кон -
цер тот на „Та нец“, кој ја из ве ду ва ше
по ста вка та на Дој чин Ма тев ски „Ѓур -
ѓов ден ска“. Го за мо лив мо јот учи тел
да ми доз во ли да ја пре ра бо там во ко -
ре о гра фи ја со чист фолк лор од За пад -
на Ма ке до ни ја - Ми јач ки. Се сог ла си
и по ед но ме сеч на ра бо та со ан самб -
лот „Ор це Ни ко лов“, за ед но со мо јот
му зич ки со ра бот ник Ѓор ѓи Дим чев -
ски, на ста пив ме на смо тра та на обра -
бо тен и сти ли зи ран фолк лор во Скоп -
је, при што бев ме прог ла се ни за нај -
до бри во ка те го ри ја та но во по ста ве -
на ко ре о гра фи ја.

Скро мен и тру до љу бив, ка ко и се ко -
гаш, на ши от со го вор ник не збо ру ва за
на гра ди и по фал би. По важ но му е што
во пос лед но вре ме се наsира ат по до -
бри де но ви за кул тур но-умет нич ки те
друш тва, со на деж де ка се гаш ни те и ид -
ни ко ре о гра фи ќе про дол жат по па тот
на спо ме на ти те, но и на дру ги истак на -
ти ко ре о гра фи (Бла же Пал чев ски, Ду -
шко Ге ор ги ев, Бла го ја Фи ли пов ски, Ми -
тко Але ксов, Гли гор Ва си лев и дру ги). Та -
ка ќе про дол жи гри жа та за на ше то фолк -
лор но бо гат ство, со кое сме пре поз нат -
ли ви во све тот, ка ко што е Бра зил по
фуд ба лот. Та ка ве ли со нас ме вка вред -
ни от То фе Дра ку лев ски и се упа ту ва кон
са ла та за по ста ву ва ње но ва игра со
игро ор ци те што ве ќе до а ѓа ат. 

По фолк ло рот сме пре поз нат ли ви 
ка ко што е Бра зил по фуд ба лот 

Во те кот на из ми на ти те
ше е се ти на го ди ни овој

истак нат ко ре о граф, пе да -
гог и на ро ден умет ник бил
учи тел на де се ти ци ил ја ди
пес но пој ци и игро ор ци од
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, со

кои осво ил го лем број
приз на ни ја на фолк лор ни

фе сти ва ли во све тот

Ве ле Але ксо ски

На 23 но ем ври во са ла та „Бе ли
му гри“ во Ве лес се одр жа кул тур на -
та ма ни фе ста ци ја „Пен зи о не ри те пе -
ат - 2013“. На ма ни фе ста ци ја та на -
ста пи ја 11 пе јач ки гру пи од 9 пен зи -
о нер ски здру же ни ја, и тоа: ЗП-Ве лес,
ЗП-Нов До јран, ЗП-Бог дан ци, ЗП-Ва -
лан до во, ЗП-Ге вге ли ја, ЗП-Не го ти но,
ЗП-Ка ва дар ци, ЗП-Ка ва дар ци, ЗП-
При леп со две гру пи и ЗП-Штип ка ко
го стин. Со при год но обра ќа ње на Љу -
бо мир Ѓор ѓи ев пре тсе да тел на ЗП-Ве -
лес, ма ни фе ста ци ја та ја отво ри и ја
поз дра ви пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, а поз дра вен го -
вор одр жа и гра до на чал ни кот на Ве -
лес, м-р Слав чо Ча ди ев.

Во го ле ма та са ла при сус тву ваа
око лу 300 по се ти те ли, кои се нас ла ду -
ваа на из вор ни от ме лос - на ста ро град -
ски и па три от ски ма ке дон ски пес ни.

Нат пе ва ње то тра е ше над два ча са, а
гру пи те ис пол ни ја по две пес ни од нив -
но то под неб је. 

По ра ди го ле ми от ин те рес на пен -
зи о не ри те, ка ко и на гле да чи те, оваа
ма ни фе ста ци ја ќе про дол жи и ид на та
2014 го ди на, но во ре ду ци ра на фор ма. 

- Уба во е ко га ќе чу е те ко мен та ри
пол ни со комп ли мен ти за учес ни ци од
тре та та жи вот на до ба. Јас ма ни фе ста -
ци ја та би ја на ре кол „Пен зи о не ри те
пе ат - гле да чи те се сме ат (од за до волс -
тво)“, ше го ви то го за вр ши глас но то
раз мис лу ва ње еден од при сут ни те.

За да ја по ка жат сво ја та енер ги ја,
го сти те и до ма ќи ни те го про дол жи ја
дру же ње то во ре сто ра нот „Ро зе са ла“,
по ка жу вај ќи ги и игро ор ни те спо соб -
но сти це ли три ча са со жи ва му зи ка.
Се то ова бе ше уште еден до каз де ка
пес на та, оро то и дру же ње то ги одр жу -
ва ат пен зи о не ри те и им го раз у ба ву -
ва ат жи во тот. 

ВО ВЕЛЕС ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПЕНЗИОНЕРИТЕ ПЕАТ‘‘ 

Се нат пе ју ваа два ча са, па по тоа свр теа на оро

Во се ло то не ко гаш има ло и до 40 цр кви Се сме та де ка по ра но 
ту ка жи ве е ло на се ле ние со
хри сти јан ска ве ро ис по вед

Дру же ње низ со жи вот

Сто јан Ку ку не шо ски

Из лож ба та на фо то гра фии со нас -
лов „Мо сто ви“ не о дам на бе ше отво -
ре на во пен зи о нер ски от клуб во Вев -
ча ни. Пре ку из бор на врв ни сли ки
се прет ста ви авто рот Ана стас Ќу шко -
ски од ова ме сто.

Из лож ба та ја отво ри ди ре кто рот
на „Стру шки те ве че ри на по е зи ја та“,
Ми те Сте фо ски. Тој ме ѓу дру го то ре -
че де ка мо сто ви те ка ко ар хи те ктон -
ски зда ни ја отсе ко гаш прет ста ву ва -
ле ви зу ел на атрак ци ја во про сто рот.

- Мо сто ви те го пре мо сту ва ат и
вре ме то, ста ну вај ќи не гов бе лег, мо -
ну мент. Оваа из лож ба всуш ност е
по ве ќе го диш на ма ко трп на, но крај -
но воз буд ли ва и бла го род на по тра -
га по дла бо ка та ин ти ма во се бе, да
се нас ли ка веч но ста на свет ли на та

- наг ла си Сте фо ски.
По крај че ти ри те вев чан ски и стру -

шки мо сто ви, по ста вка та е збо га те на
и со фо то гра фии од им пре сив ни зда -
ни ја од це ла Ма ке до ни ја. За ста пе ни
се и град би од на ше то по ши ро ко оп -
кру жу ва ње, од Ал ба ни ја, Цр на Го ра,
Ср би ја, Бос на и Хер це го ви на и од дру -
ги зем ји, ка ко ком па ра ци ја и до пол -
ну ва ње на оваа еп ска сли ка, што
прет ста ву ва ре док те мат ски при каз.

Ана стас Ќу шко ски се за ни ма ва
со фо то гра фи ја по долг вре мен ски
пер и од и до се га има ре а ли зи ра но
над 20 са мо стој ни те мат ски из лож -
би во зем ја ва и во странс тво.

Ова пос лед но пре зен ти ра ње на
не го ви те де ла е ре зул тат на со ра бо -
тка та со Ми ни стерс тво то за кул ту ра,
кое по мог на при ре а ли за ци ја та на из -
лож ба та во Вев ча ни.

ВО ПЕНЗИОНЕРСКИОТ КЛУБ ВО ВЕВЧАНИ 

Из лож ба на фо то гра фии 
„Мо сто ви“ на Ана стас Ќу шко ски

Постојано го пренесува 
своето знаење на најмладите

Се ло то по стоело уште од пер и о дот 
на Источ но то Рим ско Царс тво



С. Ди мо ски

Пен зи о не рот Пав ле Спа се нов -
ски од Те то во е оми лен ле кар ме ѓу
сво и те со гра ѓа ни, без раз ли ка на
нив на та на ци о нал на или вер ска
опре дел ба, ка ко спе ци ја лист-ра ди -
о лог. Же ни те, пак, уште по ве ќе го по -
ба ру ва ат, за што не го ва та супс пе ци -
ја ли за ци ја е ма мо граф ска и ги не ко -
ло шка ди јаг но сти ка.

- Тра ди ци ја та на оваа ле кар ска
спе ци јал ност во Те то во ја поч на се га
по кој ни от д-р Ва ско Да ви дов ски. Тој
ус пе ва ше да го по крие и го сти вар ски -
от ре он. Јас са мо се дви жам по не го -
ви те стап ки. Че сто сум и во Го сти вар
и во се ла та, од го ва рај ќи на ба ра ња -
та на оние што има ат по тре ба од мо -
ја та спе ци јал ност. Д-р Вла ди мир Грн -
ча ров ски е во та ка на ре че на та вто ра
ге не ра ци ја, а јас сум ду ри во тре та та
- ве ли Пав ле Спа се нов ски.

На ши от со го вор ник сме та де ка
струч но ста во ле кар ска та пра кти ка
е ос нов на, но вед наш зад тоа се ху -

ма но ста и жел ба та на чо ве кот што
се опре де лил за ле кар, при род но да
се од не су ва со сво и те па ци ен ти, кои
ги ка жу ва ат си те свои те го би со кои
се су ди ра ат.

- Ме не и мо е то се мејс тво во це -
ли на н* од ли ку ва жел ба да им по -
мог не ме на лу ѓе то. Јас сум во по сто -
јан кон такт со мо ја та со пру га Ве ра,
ко ја е спе ци ја лист по ги не ко ло ги ја

и аку шерс тво. Овие две спе ци јал но -
сти по себ но се по вр за ни со ди јаг но -
сти ка та кај же ни те. По на ши от пат е
и си нот Стев че, кој ве ќе спе ци ја ли -
зи ра за ор то пед ски бо ле сти, ка ко и
сна а та Але ксан дра, ко ја спе ци ја ли -
зи ра дер ма то ве не ро ло ги ја. Са мо си -
нот Мар ко не е во здрав стве на та
стру ка. Тој е про грам ски ин же нер -
до да ва д-р Пав ле Спа се нов ски.

Пав ле е по сто ја но ме ѓу лу ѓе то. Ги
слу ша нив ни те те го би и проб ле ми и
на ули ца. Со ве ту ва и ука жу ва. Одр -
жу ва и еду ка тив ни пре да ва ња пре -
ку ло кал ни те те ле ви зии во Те то во и
во Го сти вар.

- Отка ко ста нав пен зи о нер, по -
чув ству вав по себ на об вр ска кон
оваа ка те го ри ја лу ѓе. Во до го вор со
Здру же ни е то на пен зи о не ри те во Те -
то во ор га ни зи рам и вр шам бесп лат -
ни прег ле ди нај мал ку за пер и од од
еден ме сец во го ди на та. До де ка ме
др жи мо ќта, ќе про дол жам да би дам
ху ман и во служ ба на лу ѓе то - ни из -
ја ви Пав ле Спа се нов ски.

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na 
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Milan Axievski i  
Kalina S.Andonova od SZPM 
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М. Аџи ев ски

Ад ми ни стра тив ни от ра бо тен
век проф. д-р Ерол Ша ба нов го за -
вр шил ка ко шеф на ка те дра та за
фикс на сто ма то ло шка про те ти ка
при сто ма то ло шки от кли нич ки цен -
тар „Све ти Пан те леј мон“ во Скоп -
је, но не го ва та ви тал ност не му доз -
во лу ва да мирува и да не биде и
понатаму активен во својата
професија и како пензионер. Затоа
ја при фа тил по ка на та и се га, ед наш
не дел но, др жи пре да ва ња на Сто -
ма то ло шки от фа кул тет при уни вер -
зи те тот „Го це Дел чев“ во Штип.

Проф. д-р Ерол Ша ба нов е ро -
ден во Ге вге ли ја, во 1947 го ди на.
Це ли от обра зо вен пат го по ми нал
во Скоп је. На Сто ма то ло шки от фа -
кул тет дип ло ми рал во 1971 го ди на.
Вед наш до бил пр во вра бо ту ва ње
во Здрав стве ни от дом во Ка ча ник,
а на Сто ма то ло шки от од дел при Ме -
ди цин ски от фа кул тет, во 1973 го -
ди на бил из бран за аси стент на Ка -
те дра та за сто ма то ло шка про те ти -
ка, а по три го ди ни ста нал спе ци ја -
лист по сто ма то ло шка про те ти ка.
Во 1980 го ди на на Сто ма то ло шки -
от фа кул тет го од бра нил ма ги стер -
ски от труд „Про ме ни во па ра дон -
тот ка ко ре зул тат на пред вре мен
до пир кај за би со ко рон ки“ и се
стек нал со на у чен сте пен ма ги стер
на сто ма то ло шки на у ки од об ла ста

на сто ма то ло шка та про те ти ка. Со
од бра на та на до ктор ска та ди сер -
та ци ја „Про ме ни во па ра дон ци у -
мот по екс пе ри мен тал но пре диз -
ви ка на тра у мат ска ок лу зи ја - сте -
ре о ло шка и хи сто ло шка сту ди ја кај
ста ор ци“ на Сто ма то ло шки от фа -
кул тет во Скоп је, во 1983 г., се стек -
нал со на у чен сте пен до ктор на сто -
ма то ло шки на у ки од иста та об ласт.

Во 1984 г. бил из бран за до цент
на иста та ка те дра, а во 1989 г. ста -
нал во нре ден про фе сор. Во 1994
г. бил из бран за ре до вен про фе сор
на Ка те дра та за фикс на сто ма то ло -
шка про те ти ка. Во 2002 го ди на бил
ре из бран во исто то зва ње.

Не го ви от пуб ли ци стич ки опус
оп фа ќа вкуп но 80 на уч ни тру да.
Бил мен тор на не кол ку ма ги стер -

ски и до ктор ски тру до ви.
Во пер и о дот од 1988 до 1996

го ди на бил по мош ник-ди ре ктор на
Сто ма то ло шки от кли нич ки цен тар
„Св. Пан те леј мон“, а за ме ник-ди -
ре ктор во 2003 и 2004 г. Во два
ман дат ни пер и о да, 1996/1998 и
1998/2000 бил из би ран за про де -
кан на Сто ма то ло шки от фа кул тет
во Скоп је. 

Из вр шу вал од го вор ни функ ции
и во Ма ке дон ско то ле кар ско друш -
тво. За се вкуп на та деј ност е на гра -
ден со по вел ба та „Три фун Па нов -
ски“, нај ви со ко то приз на ние од Ма -
ке дон ско то ле кар ско друш тво.

Не го во то сто ма то ло шко кре до
е де ка здрав је то вле гу ва пре ку уста -
та. Ако за ба ло то е здра во и ви ли -
ци те до бро ја ме лат хра на та, то гаш
же лу де цот и це ли от ди ге сти вен си -
стем се за чу ва ни, рев мат ски те за -
бо лу ва ња се пре ве ни ра ни, а ср це -
то и це ли от кр во ток не тр пи опас -
но сти од пред вре ме но ста ре е ње.
За тоа сто ма то ло шка та фикс на про -
те ти ка е важ на за спре чу ва ње
пред вре ме но ста ре е ње.

Ка ко ет нич ки тур чин, д-р Ерол
е ма ке дон ски зет, но вр ски те со
Тур ци ја, од ка де што се не го ви те
ко ре ни се жи ви и ви тал ни. Не го ва -
та ќер ка Мајда Шабанова е про фе -
сор ка по ма ке дон ски ја зик на Ин -
сти ту тот за сло вен ски ја зи ци при
Уни вер зи те тот во Истан бул.

ПРОФ. Д-Р ЕРОЛ ШАБАНОВ

СЕМЕЈНА ХУМАНОСТ НА ПЕНЗИОНИРАНИОТ ЛЕКАР ПАВЛЕ СПАСЕНОВСКИ

По сто ја но е ме ѓу лу ѓе то, 
а де ли со ве ти и на ули ца

Пав ле е по сто ја но ме ѓу 
лу ѓе то. Ги слу ша нив ни те 
те го би и проб ле ми и на 

ули ца. Со ве ту ва и ука жу ва.
Одр жу ва и еду ка тив ни 

пре да ва ња пре ку ло кал ни -
те те ле ви зии во Те то во 

и во Го сти вар

Се ко ја сред ба со 
проф. д-р Ерол Ша ба нов 

е плод на за тоа што 
со го вор ни кот из ле гу ва 

од неа со но во соз на ние,
со но ва му дрост. Та ков е

на ши от пен зи о нер со 
ед но го ди шен стаж 

Здрав је то вле гу ва пре ку уста та 
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