
М. Аџи ев ски

Во но ви нарс тво то по стои веч на та
ви сти на: aко не што ин те рес но се слу чи -
ло, а средс тва та за ин фор ми ра ње таа
ин те рес на случ ка не ја об ја ви ле - изг ле -
да ка ко таа ни ко гаш и да не се слу чи ла!

Ток му за тоа, во се којд нев но то дејс -
тву ва ње на Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, ин фор -
ми ра ње то на мно гу број но то членс тво,
но и на нај ши ро ка та оп штес тве на за -
ед ни ца, има при о ри тет но зна че ње. Са -
мо до бро ин фор ми ра ни от пен зи о нер
мо же да до не су ва про ду ктив ни од лу ки
за се бе, но и за за ед ни ца та.

Во та ков дух, на 29 ја ну а ри се одр -
жа вто ра та ра бо тил ни ца на до пис ни -
ци те на из да ни ја та на СЗПМ: „Пен зи -
о нер плус“, „Пен зи о нер ски ви ди ци“,
мре жа од до пис ни ци-пен зи о не ри што
не пи шу ва ат са мо за жи во тот на гра -
ѓа ни те од тре та та до ба ту ку за фа ќа ат
и по ши ро ки оп штес тве ни те ми.

Не мо жев да се от трг нам од впе -
ча то кот де ка се на о ѓам на ра бот на
сред ба на до пис ни ци те на не ко ја го -
ле ма ме ди ум ска ку ќа... Тој впе ча ток е
та ков за тоа што та му беа не кои од бар -
до ви те на Ма ке дон ска та ра дио-те ле -
ви зи ја и НИП „Но ва Ма ке до ни ја“, а се -
га актив ни пен зи о не ри.

ГО ДИ НА НА СО ЛИ ДАР НОСТ

- Ми на та та го ди на бе ше одр жа на
пр ва та ра бо тил ни ца со до пис ни ци те.

До би е ни те ре зул та ти по ка жаа де ка таа
ја оправ да ла цел та. Оваа вто ра ра бо -
тил ни ца прет ста ву ва кон ти ну и тет во
ра бо та та и, ка ко и прет ход на та, со др -
жи те о рет ски и пра кти чен дел. До пис -
ни ци те, по крај со ана то ми ја та на ин -
фор ма ци ја та, ќе се за поз на ат и со ко -
ри сте ње на Ин тер не тот за ис пра ќа ње
и за при ма ње тек сто ви и фо то гра фии,
од нос но на пи си што со др жат ин фор -
ма ции од сво и те здру же ни ја и по ши -
ро ко - ре че Ме то ди ја То шев ски.

По не го во то обра ќа ње, Стан ка
Трај ко ва, се кре та р на ИО, го во ре ше
за прог ла су ва ње то на 2014 го ди на за
го ди на на со ли дар но ста и за пен -
зиoнер ска та со ци јал на кар та.

- Во про гра ма та за ра бо та во 2014

го ди на е но ти ра но де ка СЗПМ се ко -
гаш ќе под др жу ва из ме ни во за кон -
ска та ре гу ла ти ва што ќе зна чат по до -
бар и по до сто инс твен жи вот за пен зи -
о не ри те и си те ста ри лу ѓе во на ша та
зем ја. При тоа ќе се по све ти вни ма ние
и на здрав стве на та за шти та, а про -
грам ска за да ча на СЗПМ и по на та му
ќе би де про дол жу ва ње на актив но сти -
те за ос ло бо ду ва ње на пен зи о не ри те,
од нос но ста ри те ли ца, од си те ви до ви
пар ти ци па ци ја при ко ри сте ње здрав -
стве ни ус лу ги, ле ко ви, ор то пед ски по -
ма га ла и дру го. Не ос по рен е фа ктот
де ка ста ре е ње то на на се ле ни е то зна -
чи по го ле ми по тре би од здрав стве ни
ус лу ги и со ци јал ни бе не фи ции, би деј -
ќи 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 -
ре че Трај ко ва.

ДО БРИ И ВИ СТИ НИ ТИ ИЗ ВО РИ

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, на ра бо тил ни ца та го во ре -
ше за но ви нар ска та фор ма „ин фор -
ма ци ја“. Ба зи рај ќи се на не го во то го -
ле мо но ви нар ско искус тво, тој по се -
бен ак цент ста ви на зна че ње то на ин -
фор ма ци ја та во оп што, го во реј ќи за
ин фор ма ци ја та ка ко те ма, со др жи на
и стру кту ра. Ме ѓу дру го то, тој ја истак -
на важ но ста на точ но то и бла го вре ме -
но из ве сту ва ње на на ши те до пис ни -
ци на из да ни ја та „Пен зи о нер плус“,
„Пен зи о нер ски ви ди ци“ и стра ни ца та
за пен зи о не ри во вес ни кот на ал бан -
ски ја зик „Ко ха“. 

- За да би де акту е лен и до бар из -
ве сту вач, до пис ни кот тре ба, пр венс -
тве но, да има се стра ни поз на ва ња за
проб ле ма ти ка та на на ша та по пу ла ци -
ја, ко ја 7 при па ѓа на тре та та жи вот на
до ба. До пис ни кот мо ра до бро да ја поз -
на ва об ла ста за ко ја пи шу ва за да мо -
же со по треб ни те фа кти и сог ле ду ва -
ња да го под го тви пла ни ра ни от на пис. 

Вто ра мно гу зна чај на ра бо та е до -
пис ни кот да има до бри и ви сти ни ти из -
во ри на ин фор ми ра ње, за што е по -
треб но да соз да ва со лид ни вр ски со лу -
ѓе то што ра бо тат на пен зи о нер ска та
проб ле ма ти ка и по ши ро ко и ре дов но
да ги чи та об ја ве ни те тек сто ви во спо -
ме на ти те из да ни ја. Ин фор ма ци и те се -
стра но тре ба да би дат про ве ру ва ни, за
да не ста нат ед но стра ни, сен за ци о на -

ли стич ки и не точ ни. Се кој што не вни -
ма ва на та ка на ре че ни те но ви нар ски
за ко ни то сти на ети ка та и мо ра лот ни -
ко гаш не ма да би де до бар но ви нар, од -
нос но до пис ник - ре че Ар ги ров ски. 

Ка ли на Сли во ва-Ан до но ва во пра -
ктич ни от дел пра ктич но низ при ме ри
збо ру ва ше за ко ри сте ње то на еле -
ктрон ска та ко му ни ка ци ја пре ку Ин тер -
нет, со по се бен ак цент на ис пра ќа ње -
то тек сто ви и фо то гра фии за со др жи ни -
те што ќе би дат по ме сте ни во вес ни кот
„Пен зи о нер плус“, „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“ и стра ни ца та за пен зи о не ри на
ал бан ски ја зик во „Ко ха“. При тоа таа
се освр на и на-веб стра ни ца та на
СЗПМ, за неј зи ни те со др жи ни, збо га -
те на та ар хи ва и за по се те но ста, ко ја се
зго ле му ва од ме сец на ме сец. 

Во де лот за ди ску си ја и пра ша ња
ин те рес ни из ла га ња имаа: Мен до Ди -
мов ски, Та ска Га вров ска, До бри То до -
ров ски, Гој ко Ефто ски и дру ги. 
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ВТО РА РА БО ТИЛ НИ ЦА НА ДО ПИС НИ ЦИ ТЕ НА СЗПМ

При ви ле ги ја е да се 
при сус тву ва на ра бот на

сред ба на до пис ни ци те на
из да ни ја та на СЗПМ, за тоа
што та ква мре жа со ра бот -
ни ци не ма ат ду ри и не кои

про фе си о нал ни  ме ди ум ски
ку ќи во Ма ке до ни ја 

Ин фор ми ра ње то има при о ри тет но зна че ње 

Цел та е во го ди на та на со ли дар -
но ста да би дат оп фа те ни по го лем број
пен зи о не ри на кои им е по треб на со -
од вет на па рич на и друг вид со ли дар -
на по мош што најм но гу за ви си од ин -
вен тив но ста на здру же ни ја та. 

По не ко гаш одре де ни актив но -
сти не се по вр за ни со „па ри“, би -
деј ќи ед но ало за стар, оса мен чо -
век мно гу зна чи.

Ед но ало 
зна чи мно гу

Нивните текстови за фа ќа ат и по ши ро ки оп штес тве ни те ми



Гра до на чал ни кот на оп шти на та Ѓор -
че Пе тров, Со кол Ми тров ски, во ра -
бот на по се та ја при ми де ле га ци ја та на
СЗПМ, ко ја ја пред во де ше пре тсе да -
те лот Дра ги Ар ги ров ски, во при друж -
ба на пот пре тсе да те лот на из врш ни от
од бор Ме то ди ја То шев ски, а на ко ја
при сус тву ва ше и пре тсе да те лот на
Здру же ни е то на пен зи о не ри те-Ѓор че
Пе тров, Ме то ди ја Но вков ски. Тој на
сред ба та истак на де ка му прет ста ву -
ва по себ на чест што го ди на ва ЗП-Ѓор -
че Пе тров е из бра но од стра на на со -

ју зот за пи лот-про ектот за под го тву ва -
ње со ци јал на кар та на пен зи о не ри те
од по драч је то на оп шти на та. 

- Со тоа ќе би де ме пр ви во Р. Ма -
ке до ни ја што ќе на пра ви ме еви ден -
ци ја за со ци јал на та по лож ба на пен -
зи о не ри те - ре че, ме ѓу дру го то, Но -
вков ски.

По вод за сред ба та, по крај раз го -
во ри те за по на та мош на та со ра бо тка,
беа и но ви те про грам ски актив но сти
во 2014 го ди на, ко ја спо ред усво е на -
та про гра ма на Со ју зот е прог ла се на

В. Па чем ски

По по вод праз ни кот Бо го јав ле ние-
Во ди ци, на 19 ја ну а ри, на пло шта дот
„Фи лип Вто ри“ во Авто ко ман да, тра -
ди ци о нал но се одр жа ма ни фе ста ци ја -
та „Пи вти ја да 2014“ со ху ма ни та рен
ка ра ктер. Средс тва та со бра ни од про -
даж ба та на пи вти и те ќе би дат до ни ра -
ни на Дет ска та кли ни ка во Скоп је. 

Ма ни фе ста ци ја та, чиј ор га ни за тор
бе ше оп шти на та Га зи Ба ба, ја отво ри
и за неј зи но то зна че ње збо ру ва ше гра -
до на чал ни кот То ни Трај ков ски. Ме ѓу
учес ни ци те, по крај го ле ми от број ор -
га ни за ции, здру же ни ја, ре сто ра ни и
дру ги, бе ше и Акти вот на пен зи о нер -

ки од ЗП-Га зи Ба ба. На овој на чин тие
ги про дол жу ва ат нив но то актив но ста -
ре е ње и вклу че ност во оп штес тво то и
по пен зи о ни ра ње то.

- Ја ну а ри е ме сец во кој на ше то
здру же ние бе ле жи го лем број актив -
но сти во раз ни деј но сти и учес тву ва на
по ве ќе ма ни фе ста ции од раз ли чен ка -
ра ктер. За оваа ма ни фе ста ци ја вред -
ни те пен зи о нер ки со вид но за до волс -
тво пре зен ти раа раз ни про из во ди и
пи втии што ги на у чи ле и им би ле оста -
ве ни ка ко ама нет од нив ни те прет ход -
нич ки и прет ход ни ци, пре не су вај ќи ги
од ге не ра ци ја на ге не ра ци ја. Пи вти и -
те се наш спе ци ја ли тет, со ве ко ви не -
за мен лив - ни ре че Ѓор ге Ан до нов, пре -

тсе да тел на ИО на ЗП-Гази Баба.
Пи вти и те и дру ги про из во ди на пра -

ве ни со љу бов од ве шти те ра це на пен -
зи о нер ки те, за др жу вај ќи ја автен тич -
но ста од ми на то то, ја раз у ба ви ја ат мо -
сфе ра та, а ра до ста се чув ству ва ше не
са мо кај нив ту ку и кај по се ти те ли те и
ку пу ва чи те. Бе ше про да де но с8, би -
деј ќи си те зна е ја де ка средс тва та се
на ме не ти за ху ма ни тар ни це ли.

Нив ни от при мер тре ба да го сле -
дат и пен зи о не ри те и пом ла ди те ге не -
ра ции. По за вр шу ва ње на про даж ни -
от дел, во пен зи о нер ски от клуб, со до -
бра му зи ка и пре крас но рас по ло же -
ние се пе е ја тра ди ци о нал ни ма ке дон -
ски пес ни, а се свр теа и не кол ку ора.
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ДНЕ ВЕН ЦЕН ТАР ЗА СТА РИ ЛИ ЦА ВО ДО МОТ „ДА РЕ ЏАМ БАЗ“ ВО СКОП ЈЕЗП-ГА ЗИ БА БА ОП ШТИ НА ЃОР ЧЕ ПЕ ТРОВ - РА БОТ НА СРЕД БА КАЈ ГРА ДО НА ЧАЛ НИ КОТ СО КОЛ МИ ТРОВ СКИ 

за го ди на на со ли дар но ста. 
- По крај тра ди ци о нал ни те актив но -

сти што ќе сле ду ва ат го ди на ва, по се бен
ак цент ќе ста ви ме на раз во јот на со ци -
јал но-ху ма ни тар ни те це ли. За цр та на е
но ва ди на ми ка на актив но сти те што ќе
ги тре ти ра ат пен зи о не ри те со ни ски при -
ма ња - истак на на сред ба та Ар ги ров -
ски, пре тсе да те л на со ју зот.

Гра до на чал ни кот Ми тров ски во раз -
го во рот со прет став ни ци те на ра ко вод -
ни те стру кту ри на пен зи о не ри те истак -
на де ка ќе ги пот тик ну ва ат и ќе ги под -

др жу ва ат си те актив но сти на пен зи о не -
ри те, а при о ри тет ќе би дат оние за по -
до бру ва ње на ус ло ви те за до сто инс тве -
на ста рост. 

- Исто та ка, ќе учес тву ва ме и во про -
е ктот со ци јал на кар та, се раз би ра, во
гра ни ци те на мож но сти те на оп шти на -
та - из ја ви Ми тров ски.

Заради неговите активности и
резултати неодамна ЗП-Ѓор че Пе тров
беше избрано да биде и домаќин на 12-
тата регионална ревија на песни,
музика и игри.                                           К.В.

Фор ми ран актив на пен зи о нер ки 
Б. Ба киу

Не о дам на, во Здру же ни е то на
пен зи о не ри те на оп шти на та Са рај
бе ше фор ми ран актив на пен зи о -
нер ки. 

Жел ба та да се фор ми ра ва ков
актив по сто е ла во здру же ни е то од
по о дам на, но по ра ди об је ктив ни и
суб је ктив ни при чи ни до се га не бил
фор ми ран. На из бор на та сед ни ца
што се одр жа во се ди ште то на здру -
же ни е то при сус тву ваа по го лем број
же ни-пен зи о нер ки од раз ни на ци -

о нал но сти што жи ве ат на оваа те -
ри то ри ја.

На сед ни ца та за пре тсе да тел ка
на акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-
Са рај бе ше из бра на Зул фи је Ра ма -
да ни, за пот пре тсе да тел ка Сло бо -
дан ка Деч ко ва, до де ка за се кре тар -
ка Јо ван ка Ри стев ска.

По из бо рот, но ва та пре тсе да тел -
ка на акти вот на при сут ни те им се
заб ла го да ри за ука жа на та до вер ба
и ве ти де ка со под др шка на си те ќе
се ан га жи ра ма кси мал но за по стиг -
ну ва ње што по до бри ре зул та ти. Из -

бра но то ра ко водс тво да де ве ту ва -
ње де ка ќе со ра бо ту ва и со си те же -
ни во здру же ни е то, но де ка ќе ко -
му ни ци ра ат и со дру ги те акти ви на
пен зи о нер ки од дру ги те здру же ни -
ја-член ки на СЗПМ, ка ко и со акти -
ви и од зем ји те во со седс тво то. За
таа цел, но и за дру ги те актив но сти,
на ско ро ќе би де под го тве на про гра -
ма за ра бо та за 2014 го ди на.

ЗП-Са рај, во оче ку ва ње на ре а -
ли за ци ја на да де ни те ве ту ва ња, на
акти вот на пен зи о нер ки ќе му по -
ма га во се кој пог лед. 

Во рам ки те на про е ктот „Дне вен
цен тар за ста ри ли ца и цен тар за пру -
жа ње по мош во до маш ни ус ло ви“ на
Цр ве ни от крст на гра дот Скоп је во
Днев ни от цен тар за ста ри ли ца во до -
мот за ху ма ни тар ни ор га ни за ции „Да -
ре Џам баз“ во Скоп је, под над зор на
про фе со рот Стој че То ци нов ски, ма ги -
стер по сли карс тво, се кој че твр ток во
ме се цот ор га ни зи ра но се спро ве ду ва
сли кар ска ра бо тил ни ца за де се ти на
пен зи о не ри ко рис ни ци на цен та рот,
кои има ат жел ба, та лент и афи ни тет кон
умет но ста. 

Ра бо тил ни ца та е актив на че ти ри
ме се ци, а соз да де ни те умет нич ки де -
ла ќе би дат из ло же ни на он лајн-ка та -
лог, со што ќе се oвоз мо жи по е фи кас -
на про даж ба на сли ки те, а со бра ни те
средс тва ќе би дат на ме не ти за по мош
на со ци јал но за гро зе ни и на из не мо -
ште ни ли ца. На тој на чин се ис пол ну ва
цел та ли ца та од тре та та до ба со сво и -
те во лон тер ски актив но сти да по ма га -
ат на дру ги со ци јал но за гро зе ни гру пи,

на ед но про мо ви рај ќи го актив но то ста -
ре е ње, ка ко при до нес во по до бру ва -
ње то на здрав је то и на ква ли те тот на
жи во тот на пен зи о не ри те.

- Со оваа ак ци ја, всуш ност, се про -
мо ви ра и се ин тен зи ви ра во лон терс -
тво то ка ко ос но ва во дејс тву ва ње то на
ху ма ни тар ни те ор га ни за ции и се за -
јак ну ва ат ме ѓу ге не ра ци ска та со ра бо -
тка и по мош на со ци јал но за гро зе ни -
те гру пи во оп штес тво то, осо бе но во
оваа го ди на на со ли дар ност - истак ну -
ва Ти ха на Обра до виќ, про ект-аси стент
и од го вор но ли це во Днев ни от цен тар

за ста ри ли ца.
Спо ред про фе со рот Стој че То ци -

нов ски, освен ху ма ни тар на та ди мен -
зи ја што се ос тва ру ва пре ку ра бо тил -
ни ца та, оваа ак ци ја има цел да ги ани -
ми ра ко рис ни ци те на цен та рот и да ги
раз бу ди нив ни те та лен ти за умет ност
и кре а тив ност, ис пол ну вај ќи им го при -
тоа сло бод но то вре ме со она што го са -
ка ат, од во ју вај ќи ги од проб ле ми те што
ги но си се којд нев но ста во тре та та до -
ба од жи во тот.

При по се та та на цен та рот на 30 ја -
ну а ри 2014 го ди на пен зи о не ри те-умет -
ни ци ама те ри ги за тек нав ме при сли -
ка ње то пор трет по гип сен мо дел, ги фо -
то гра фи рав ме, по са ку вај ќи им да соз -
да дат што по ве ќе умет нич ки де ла за
ху ма ни тар ни це ли и ги за пи шав ме нив -
ни те ими ња: Сто јан ка и Мар јан Ма ри -
јон цу, Ва сил ка То па лов ска, Ва сил ка
Цве тков ска, Бог дан Ни ко лиќ, Див на
Се ку лов ска, Бла ги ца Стан ко виќ, Ве ра
Пе рин ска, Мир ја на Бла жев ска и Вер -
ка Га ке ва.                                                  М.Д.

Па ри те од он лајн-про даж -
ба та на умет нич ки те сли ки

ќе се на ме нат за по мош
на со ци јал но за гро зе ни те
и на из не мо ште ни те ли ца

Ц. Спа си ко ва 

Сед ни ца на Со бра ни е то на ЗП-Штип
и Кар бин ци започ на со све чен дел. На
пре тсе да те лот на ИО Ми ха ил Ва си лев
му бе ше вра че на бла го дар ни ца, ка ко
знак на приз на ние за по себ но то за ла -
га ње и по стиг на ти те ре зул та ти во ра бо -
та та, а од ко ле ги те-пен зи о не ри му бе ше
по да рен убав ѕи ден ча сов ник. Во образ -
ло же ни е то за ме ник-пре тсе да те лот на
ИО, Ко ста Ште ри ев, истак на де ка пре -
тсе да те лот Ми ха ил Ва си лев отка ко дој -
де за прв чо век на здру же ни е то на мет -
на за бр за но тем по во ра бо та та, што ре -
зул ти ра со мно гу актив но сти и ус пе си.
Иска жу вај ќи бла го дар ност за приз на -
ни е то, Ва си лев наг ла си де ка ова приз -
на ние е на си те чле но ви од ра ко водс -
тво то, на Из врш ни от Од бор, на пре тсе -
да те ли те на ко ми си и те, на раз гра но ци -
те и на акти ви те.

- Ви бла го да рам на си те и са кам 2014
го ди на да би де по ус пеш на од ми на та та
го ди на и да да де ме ак цент на ху ма но ста
за да ги изра ду ва ме оние што се со ци јал -
но нај за гро зе ни. Впро чем, тоа го пра вев -
ме и до се га - зак лу чи Ва си лев.

По тоа тој ја образ ло жи про гра ма та,
при што со бра ни е то бе ше за поз на е но со
но ва та ло ка ци ја на пен зи о нер ски от дом
кај ка сар на та на АРМ - са ла со при друж -
ни об је кти што се от ста пе ни од оп шти на -
та за над град ба на дом, во кој е пла ни ра -

но да се сме стат 100 пен зи о не ри. Исто
та ка, Ва си лев наг ла си и дру ги актив но -
сти на здру же ни е то, ка ко што е из град ба -
та на нов пен зи о нер ски клуб во на сел ба -
та Три Чеш ми, ин тен зи ви ра ње на кул тур -
но-за бав ни от жи вот и учес тво во зна чај -

ни ре ги о нал ни и ре пуб лич ки ма ни фе ста -
ции во ор га ни за ци ја на здру же ни ја та на
пен зи о не ри и СЗПМ. При тоа тој ве ти де -
ка ра ко водс тво то ќе се за ло жи за обез -
бе ду ва ње по до бар еко ном ски стан дард,
за со ци јал на по мош на за гро зе ни те пен -

зи о не ри и за дру ги при до би вки за пен зи -
о не ри те. 

По кон стру ктив на та рас пра ва за из -
ве шта јот за ра бо та та, со бра ни е то ед ног -
лас но ги усвои про гра ма та за ра бо та и
фи нан си ски от план за 2014 го ди на.

ЗП-ШТИП И КАР БИН ЦИ

По до бри ус ло ви за до сто инс тве на ста рост 

Ху ма ност за при мер 

Д. То до ров ски

Во го ле ма та са ла на ЗП-Би то ла
пет де на пред 2014 го ди на се одр -
жа ре дов на сед ни ца на со бра ни е -
то на ко ја, по крај де ле га ти те, при -
сус тву ваа и чле но ви те на над зор ни -
от од бор. Со бра ни е то рас пра ва ше
за ед но го диш на та ра бо та на здру -
же ни е то во 2013 го ди на, при што
бе ше разг ле дан и пред лог-фи нан си -
ски от план за оваа го ди на.

Пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Би -
то ла, То ме Или о ски, во во вед ни от
збор ја истак на ус пеш но ста во ра -
бо те ње то на струч ни те служ би и те -
ла та на здру же ни е то, во рам ки те
на до не се на та про гра ма, на ве ду -
вај ќи по ве ќе зна чај ни ре а ли зи ра -
ни за да чи.

Во фо ку сот на рас пра ва та бе ше
из ве шта јот за фи нан си ско то ра бо -
те ње во те кот на го ди на та и де тал -
но беа пре тре су ва ни од дел ни ста -
вки од до ста ве ни те ма те ри ја ли. Не
изо ста на и пред ла га ње то одре де ни
ре ше ни ја за ра ди по до бру ва ње на
ква ли те тот на жи во тот и стан дар дот
на би тол ски те пен зи о не ри. 

Во кон стру ктив на и плод на ди -
ску си ја беа разг ле да ни и раз ни ини -

ци ја ти ви и пред ло зи за уна пре ду ва -
ње на ра бо та та на здру же ни е то што
ќе би дат зе ме ни пред вид во те ков -
на та го ди на. 

Беа ак цен ти ра ни и не кои од
актив но сти те што ба ра ат по го ле ма
ор га ни зи ра ност и вклу че ност на од -

дел ни ко ми сии и гру пи на пен зи о -
не ри, би деј ќи од ЗП-Би то ла, ка ко по -
го ле ма ор га ни зи ра на стру кту ра, се
оче ку ва ат по го ле ма актив ност и
учес тво во по ве ќе об ла сти на пен -
зи о нер ско то ор га ни зи ра ње на ре -
ги о нал но и на ре пуб лич ко ни во. 

ЗП-БИ ТО ЛА

По го ле ма актив ност во си те об ла сти 
ЗП-СА РАЈ Усво е ни про гра ма та и фи нан си ски от план 

Сликарска работилница 
за љубителите на уметноста

По се бен ак цент на со ци јал но-ху ма ни тар ни те це ли: од средбата меѓу градоначалникот Митровски и претседателот на СЗПМ Аргировски  



Гра до на чал ни кот на оп шти на та Ѓор -
че Пе тров, Со кол Ми тров ски, во ра -
бот на по се та ја при ми де ле га ци ја та на
СЗПМ, ко ја ја пред во де ше пре тсе да -
те лот Дра ги Ар ги ров ски, во при друж -
ба на пот пре тсе да те лот на из врш ни от
од бор Ме то ди ја То шев ски, а на ко ја
при сус тву ва ше и пре тсе да те лот на
Здру же ни е то на пен зи о не ри те-Ѓор че
Пе тров, Ме то ди ја Но вков ски. Тој на
сред ба та истак на де ка му прет ста ву -
ва по себ на чест што го ди на ва ЗП-Ѓор -
че Пе тров е из бра но од стра на на со -

ју зот за пи лот-про ектот за под го тву ва -
ње со ци јал на кар та на пен зи о не ри те
од по драч је то на оп шти на та. 

- Со тоа ќе би де ме пр ви во Р. Ма -
ке до ни ја што ќе на пра ви ме еви ден -
ци ја за со ци јал на та по лож ба на пен -
зи о не ри те - ре че, ме ѓу дру го то, Но -
вков ски.

По вод за сред ба та, по крај раз го -
во ри те за по на та мош на та со ра бо тка,
беа и но ви те про грам ски актив но сти
во 2014 го ди на, ко ја спо ред усво е на -
та про гра ма на Со ју зот е прог ла се на

В. Па чем ски

По по вод праз ни кот Бо го јав ле ние-
Во ди ци, на 19 ја ну а ри, на пло шта дот
„Фи лип Вто ри“ во Авто ко ман да, тра -
ди ци о нал но се одр жа ма ни фе ста ци ја -
та „Пи вти ја да 2014“ со ху ма ни та рен
ка ра ктер. Средс тва та со бра ни од про -
даж ба та на пи вти и те ќе би дат до ни ра -
ни на Дет ска та кли ни ка во Скоп је. 

Ма ни фе ста ци ја та, чиј ор га ни за тор
бе ше оп шти на та Га зи Ба ба, ја отво ри
и за неј зи но то зна че ње збо ру ва ше гра -
до на чал ни кот То ни Трај ков ски. Ме ѓу
учес ни ци те, по крај го ле ми от број ор -
га ни за ции, здру же ни ја, ре сто ра ни и
дру ги, бе ше и Акти вот на пен зи о нер -

ки од ЗП-Га зи Ба ба. На овој на чин тие
ги про дол жу ва ат нив но то актив но ста -
ре е ње и вклу че ност во оп штес тво то и
по пен зи о ни ра ње то.

- Ја ну а ри е ме сец во кој на ше то
здру же ние бе ле жи го лем број актив -
но сти во раз ни деј но сти и учес тву ва на
по ве ќе ма ни фе ста ции од раз ли чен ка -
ра ктер. За оваа ма ни фе ста ци ја вред -
ни те пен зи о нер ки со вид но за до волс -
тво пре зен ти раа раз ни про из во ди и
пи втии што ги на у чи ле и им би ле оста -
ве ни ка ко ама нет од нив ни те прет ход -
нич ки и прет ход ни ци, пре не су вај ќи ги
од ге не ра ци ја на ге не ра ци ја. Пи вти и -
те се наш спе ци ја ли тет, со ве ко ви не -
за мен лив - ни ре че Ѓор ге Ан до нов, пре -

тсе да тел на ИО на ЗП-Гази Баба.
Пи вти и те и дру ги про из во ди на пра -

ве ни со љу бов од ве шти те ра це на пен -
зи о нер ки те, за др жу вај ќи ја автен тич -
но ста од ми на то то, ја раз у ба ви ја ат мо -
сфе ра та, а ра до ста се чув ству ва ше не
са мо кај нив ту ку и кај по се ти те ли те и
ку пу ва чи те. Бе ше про да де но с8, би -
деј ќи си те зна е ја де ка средс тва та се
на ме не ти за ху ма ни тар ни це ли.

Нив ни от при мер тре ба да го сле -
дат и пен зи о не ри те и пом ла ди те ге не -
ра ции. По за вр шу ва ње на про даж ни -
от дел, во пен зи о нер ски от клуб, со до -
бра му зи ка и пре крас но рас по ло же -
ние се пе е ја тра ди ци о нал ни ма ке дон -
ски пес ни, а се свр теа и не кол ку ора.
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за го ди на на со ли дар но ста. 
- По крај тра ди ци о нал ни те актив но -

сти што ќе сле ду ва ат го ди на ва, по се бен
ак цент ќе ста ви ме на раз во јот на со ци -
јал но-ху ма ни тар ни те це ли. За цр та на е
но ва ди на ми ка на актив но сти те што ќе
ги тре ти ра ат пен зи о не ри те со ни ски при -
ма ња - истак на на сред ба та Ар ги ров -
ски, пре тсе да те л на со ју зот.

Гра до на чал ни кот Ми тров ски во раз -
го во рот со прет став ни ци те на ра ко вод -
ни те стру кту ри на пен зи о не ри те истак -
на де ка ќе ги пот тик ну ва ат и ќе ги под -

др жу ва ат си те актив но сти на пен зи о не -
ри те, а при о ри тет ќе би дат оние за по -
до бру ва ње на ус ло ви те за до сто инс тве -
на ста рост. 

- Исто та ка, ќе учес тву ва ме и во про -
е ктот со ци јал на кар та, се раз би ра, во
гра ни ци те на мож но сти те на оп шти на -
та - из ја ви Ми тров ски.

Заради неговите активности и
резултати неодамна ЗП-Ѓор че Пе тров
беше избрано да биде и домаќин на 12-
тата регионална ревија на песни,
музика и игри.                                           К.В.

Фор ми ран актив на пен зи о нер ки 
Б. Ба киу

Не о дам на, во Здру же ни е то на
пен зи о не ри те на оп шти на та Са рај
бе ше фор ми ран актив на пен зи о -
нер ки. 

Жел ба та да се фор ми ра ва ков
актив по сто е ла во здру же ни е то од
по о дам на, но по ра ди об је ктив ни и
суб је ктив ни при чи ни до се га не бил
фор ми ран. На из бор на та сед ни ца
што се одр жа во се ди ште то на здру -
же ни е то при сус тву ваа по го лем број
же ни-пен зи о нер ки од раз ни на ци -

о нал но сти што жи ве ат на оваа те -
ри то ри ја.

На сед ни ца та за пре тсе да тел ка
на акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-
Са рај бе ше из бра на Зул фи је Ра ма -
да ни, за пот пре тсе да тел ка Сло бо -
дан ка Деч ко ва, до де ка за се кре тар -
ка Јо ван ка Ри стев ска.

По из бо рот, но ва та пре тсе да тел -
ка на акти вот на при сут ни те им се
заб ла го да ри за ука жа на та до вер ба
и ве ти де ка со под др шка на си те ќе
се ан га жи ра ма кси мал но за по стиг -
ну ва ње што по до бри ре зул та ти. Из -

бра но то ра ко водс тво да де ве ту ва -
ње де ка ќе со ра бо ту ва и со си те же -
ни во здру же ни е то, но де ка ќе ко -
му ни ци ра ат и со дру ги те акти ви на
пен зи о нер ки од дру ги те здру же ни -
ја-член ки на СЗПМ, ка ко и со акти -
ви и од зем ји те во со седс тво то. За
таа цел, но и за дру ги те актив но сти,
на ско ро ќе би де под го тве на про гра -
ма за ра бо та за 2014 го ди на.

ЗП-Са рај, во оче ку ва ње на ре а -
ли за ци ја на да де ни те ве ту ва ња, на
акти вот на пен зи о нер ки ќе му по -
ма га во се кој пог лед. 

Во рам ки те на про е ктот „Дне вен
цен тар за ста ри ли ца и цен тар за пру -
жа ње по мош во до маш ни ус ло ви“ на
Цр ве ни от крст на гра дот Скоп је во
Днев ни от цен тар за ста ри ли ца во до -
мот за ху ма ни тар ни ор га ни за ции „Да -
ре Џам баз“ во Скоп је, под над зор на
про фе со рот Стој че То ци нов ски, ма ги -
стер по сли карс тво, се кој че твр ток во
ме се цот ор га ни зи ра но се спро ве ду ва
сли кар ска ра бо тил ни ца за де се ти на
пен зи о не ри ко рис ни ци на цен та рот,
кои има ат жел ба, та лент и афи ни тет кон
умет но ста. 

Ра бо тил ни ца та е актив на че ти ри
ме се ци, а соз да де ни те умет нич ки де -
ла ќе би дат из ло же ни на он лајн-ка та -
лог, со што ќе се oвоз мо жи по е фи кас -
на про даж ба на сли ки те, а со бра ни те
средс тва ќе би дат на ме не ти за по мош
на со ци јал но за гро зе ни и на из не мо -
ште ни ли ца. На тој на чин се ис пол ну ва
цел та ли ца та од тре та та до ба со сво и -
те во лон тер ски актив но сти да по ма га -
ат на дру ги со ци јал но за гро зе ни гру пи,

на ед но про мо ви рај ќи го актив но то ста -
ре е ње, ка ко при до нес во по до бру ва -
ње то на здрав је то и на ква ли те тот на
жи во тот на пен зи о не ри те.

- Со оваа ак ци ја, всуш ност, се про -
мо ви ра и се ин тен зи ви ра во лон терс -
тво то ка ко ос но ва во дејс тву ва ње то на
ху ма ни тар ни те ор га ни за ции и се за -
јак ну ва ат ме ѓу ге не ра ци ска та со ра бо -
тка и по мош на со ци јал но за гро зе ни -
те гру пи во оп штес тво то, осо бе но во
оваа го ди на на со ли дар ност - истак ну -
ва Ти ха на Обра до виќ, про ект-аси стент
и од го вор но ли це во Днев ни от цен тар

за ста ри ли ца.
Спо ред про фе со рот Стој че То ци -

нов ски, освен ху ма ни тар на та ди мен -
зи ја што се ос тва ру ва пре ку ра бо тил -
ни ца та, оваа ак ци ја има цел да ги ани -
ми ра ко рис ни ци те на цен та рот и да ги
раз бу ди нив ни те та лен ти за умет ност
и кре а тив ност, ис пол ну вај ќи им го при -
тоа сло бод но то вре ме со она што го са -
ка ат, од во ју вај ќи ги од проб ле ми те што
ги но си се којд нев но ста во тре та та до -
ба од жи во тот.

При по се та та на цен та рот на 30 ја -
ну а ри 2014 го ди на пен зи о не ри те-умет -
ни ци ама те ри ги за тек нав ме при сли -
ка ње то пор трет по гип сен мо дел, ги фо -
то гра фи рав ме, по са ку вај ќи им да соз -
да дат што по ве ќе умет нич ки де ла за
ху ма ни тар ни це ли и ги за пи шав ме нив -
ни те ими ња: Сто јан ка и Мар јан Ма ри -
јон цу, Ва сил ка То па лов ска, Ва сил ка
Цве тков ска, Бог дан Ни ко лиќ, Див на
Се ку лов ска, Бла ги ца Стан ко виќ, Ве ра
Пе рин ска, Мир ја на Бла жев ска и Вер -
ка Га ке ва.                                                  М.Д.

Па ри те од он лајн-про даж -
ба та на умет нич ки те сли ки

ќе се на ме нат за по мош
на со ци јал но за гро зе ни те
и на из не мо ште ни те ли ца

Ц. Спа си ко ва 

Сед ни ца на Со бра ни е то на ЗП-Штип
и Кар бин ци започ на со све чен дел. На
пре тсе да те лот на ИО Ми ха ил Ва си лев
му бе ше вра че на бла го дар ни ца, ка ко
знак на приз на ние за по себ но то за ла -
га ње и по стиг на ти те ре зул та ти во ра бо -
та та, а од ко ле ги те-пен зи о не ри му бе ше
по да рен убав ѕи ден ча сов ник. Во образ -
ло же ни е то за ме ник-пре тсе да те лот на
ИО, Ко ста Ште ри ев, истак на де ка пре -
тсе да те лот Ми ха ил Ва си лев отка ко дој -
де за прв чо век на здру же ни е то на мет -
на за бр за но тем по во ра бо та та, што ре -
зул ти ра со мно гу актив но сти и ус пе си.
Иска жу вај ќи бла го дар ност за приз на -
ни е то, Ва си лев наг ла си де ка ова приз -
на ние е на си те чле но ви од ра ко водс -
тво то, на Из врш ни от Од бор, на пре тсе -
да те ли те на ко ми си и те, на раз гра но ци -
те и на акти ви те.

- Ви бла го да рам на си те и са кам 2014
го ди на да би де по ус пеш на од ми на та та
го ди на и да да де ме ак цент на ху ма но ста
за да ги изра ду ва ме оние што се со ци јал -
но нај за гро зе ни. Впро чем, тоа го пра вев -
ме и до се га - зак лу чи Ва си лев.

По тоа тој ја образ ло жи про гра ма та,
при што со бра ни е то бе ше за поз на е но со
но ва та ло ка ци ја на пен зи о нер ски от дом
кај ка сар на та на АРМ - са ла со при друж -
ни об је кти што се от ста пе ни од оп шти на -
та за над град ба на дом, во кој е пла ни ра -

но да се сме стат 100 пен зи о не ри. Исто
та ка, Ва си лев наг ла си и дру ги актив но -
сти на здру же ни е то, ка ко што е из град ба -
та на нов пен зи о нер ски клуб во на сел ба -
та Три Чеш ми, ин тен зи ви ра ње на кул тур -
но-за бав ни от жи вот и учес тво во зна чај -

ни ре ги о нал ни и ре пуб лич ки ма ни фе ста -
ции во ор га ни за ци ја на здру же ни ја та на
пен зи о не ри и СЗПМ. При тоа тој ве ти де -
ка ра ко водс тво то ќе се за ло жи за обез -
бе ду ва ње по до бар еко ном ски стан дард,
за со ци јал на по мош на за гро зе ни те пен -

зи о не ри и за дру ги при до би вки за пен зи -
о не ри те. 

По кон стру ктив на та рас пра ва за из -
ве шта јот за ра бо та та, со бра ни е то ед ног -
лас но ги усвои про гра ма та за ра бо та и
фи нан си ски от план за 2014 го ди на.

ЗП-ШТИП И КАР БИН ЦИ

По до бри ус ло ви за до сто инс тве на ста рост 

Ху ма ност за при мер 

Д. То до ров ски

Во го ле ма та са ла на ЗП-Би то ла
пет де на пред 2014 го ди на се одр -
жа ре дов на сед ни ца на со бра ни е -
то на ко ја, по крај де ле га ти те, при -
сус тву ваа и чле но ви те на над зор ни -
от од бор. Со бра ни е то рас пра ва ше
за ед но го диш на та ра бо та на здру -
же ни е то во 2013 го ди на, при што
бе ше разг ле дан и пред лог-фи нан си -
ски от план за оваа го ди на.

Пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Би -
то ла, То ме Или о ски, во во вед ни от
збор ја истак на ус пеш но ста во ра -
бо те ње то на струч ни те служ би и те -
ла та на здру же ни е то, во рам ки те
на до не се на та про гра ма, на ве ду -
вај ќи по ве ќе зна чај ни ре а ли зи ра -
ни за да чи.

Во фо ку сот на рас пра ва та бе ше
из ве шта јот за фи нан си ско то ра бо -
те ње во те кот на го ди на та и де тал -
но беа пре тре су ва ни од дел ни ста -
вки од до ста ве ни те ма те ри ја ли. Не
изо ста на и пред ла га ње то одре де ни
ре ше ни ја за ра ди по до бру ва ње на
ква ли те тот на жи во тот и стан дар дот
на би тол ски те пен зи о не ри. 

Во кон стру ктив на и плод на ди -
ску си ја беа разг ле да ни и раз ни ини -

ци ја ти ви и пред ло зи за уна пре ду ва -
ње на ра бо та та на здру же ни е то што
ќе би дат зе ме ни пред вид во те ков -
на та го ди на. 

Беа ак цен ти ра ни и не кои од
актив но сти те што ба ра ат по го ле ма
ор га ни зи ра ност и вклу че ност на од -

дел ни ко ми сии и гру пи на пен зи о -
не ри, би деј ќи од ЗП-Би то ла, ка ко по -
го ле ма ор га ни зи ра на стру кту ра, се
оче ку ва ат по го ле ма актив ност и
учес тво во по ве ќе об ла сти на пен -
зи о нер ско то ор га ни зи ра ње на ре -
ги о нал но и на ре пуб лич ко ни во. 

ЗП-БИ ТО ЛА

По го ле ма актив ност во си те об ла сти 
ЗП-СА РАЈ Усво е ни про гра ма та и фи нан си ски от план 

Сликарска работилница 
за љубителите на уметноста

По се бен ак цент на со ци јал но-ху ма ни тар ни те це ли: од средбата меѓу градоначалникот Митровски и претседателот на СЗПМ Аргировски  



С. Ди мо ски

За де сет го ди ни, кол ку што е во
пен зи ја, Или ја Пе тров ски од Те то во
об ја ви ду ри осум сти хоз бир ки, и си -
те за де ца. Пос лед на та „Де чи ња - би -
сер чи ња“ ту ку што се нај де во ра це -
те на чи та те ли те. Пр ва та збир ка „Де -
ца та со ну ва ат уба ви на“ ја об ја вил во
2006-та, а ед на го ди на по доц на „Топ -
ли на та на дет ско то ср це“. На та му се -
ко ја го ди на се ре дат по ед на: „Да рас -
те ме среќ но“ (2008 г.), „Сти хо ви рас -
пе а ни за де ца нас ме а ни“ (2009 г.),
„Бо гат ство то на при ро да та“ (2010 г.),
„За си те де ца“ (2011 г.) и „Дет ство -
уба ви на“ (2012 г.).

Пос лед на та „Де чи ња - би сер чи -
ња“ со др жи 65 пес ни во че ти ри пог -
лав ја: дет ство, сти хо ви за при ро да -
та, во све тот на жи вот ни те и при ја -
телс тво. Во си те слу чаи „инс пи ра ци -
ја ми е мо е то из гу бе но дет ство“, наг -
ла су ва пен зи о не рот и по ет Или ја Пе -
тров ски. 

- Де ца та се мо и те нај го ле ми при -
ја те ли, па за тоа це ло то тво реш тво го
на со чу вам кон нив. И не са мо до се -
га, и на та му ќе про дол жам да пе ам
за де ца та, кои бу квал но ме ис пол ну -
ва ат и ме инс пи ри ра ат за соз да ва -
ње пес ни за де ца - ве ли Пе тров ски.

Или ја отсе ко гаш го прив ле ку ва -
ло пи шу ва ње то пес ни. И ка ко де те,
сме стен во до мо ви те за де ца без ро -
ди тел ска гри жа „Та ше Ми ло шев ски“
во Ре сен, „Ла зо Тр пов ски“ во Би то -
ла, „Але ксан дар Ран ко виќ“ во Ва лан -
до во и „11 Октом ври“ Скоп је, а и по -
доц на, глав но се по све тил кон тво -
реш тво то за де ца. 

- Од мла ди го ди ни поч нав да се
про ве ру вам со нив но то об ја ву ва ње.
Ми беа об ја ву ва ни пес ни во „Дру гар -
че“ и во „Ко ли бри“, во дет ски те еми -
сии на Ма ке дон ско то ра дио, во кое
то гаш уред ник бе ше Сто јан Та ра пу -
за. Мо ја та пес на „По ра ка“ бе ше отку -
пе на од ма ни фе ста ци ја та „Го це ви де -
но ви“ - до да ва Пе тров ски.

Овој пен зи о нер има го лем при -
до нес во фор ми ра ње то на ли те ра тур -
ни от клуб „Ки рил Пеј чи но виќ“ во Те -
то во. Клу бот по сто ја но из да вал свој
ал ма нах, во кој би ле за ста пу ва ни
авто ри од по ве ќе на ци о нал но сти што
жи ве ат во Те то во. Или ја Пе тров ски
бил не са мо во својс тво на уред ник
ту ку и по сто ја но за ста пу ван со свои
лич ни твор би.

Не го ви те нај го ле ми при ја те ли -
де ца та и чле но ви те на не го ва та ге -
не ра ци ја му по са ку ва ат долг жи вот
и уште мно гу твор би.

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, 13.2.2014

М. Здра вков ска

Оп сто ју ва ње то на кул тур но-умет -
нич ко то друш тво ре чи си 40 го ди ни,
не го во то учес тво на го лем број ре -
вии, ре пуб лич ки, бал кан ски и европ -
ски фе сти ва ли, мно гу те осво е ни
приз на ни ја и на гра ди, пре зен ти ра -
ње на сопственото здру же ни е , оп -
шти на та и др жа вата, зас лу жу ва осо -
бен рес пект. Ток му тоа бе ше пре -
диз вик КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ да
ор га ни зи ра ре трос пе кти вен кон церт
за сво јот град, и тоа ток му пред но -
во го диш но то и бо жиќ но то праз ну -
ва ње. Во друш тво то со го ди ни чле -
ну ва ат иск лу чи во пен зи о не ри, кои
со љу бов го не гу ва ат на ши от тра ди -
ци о на лен фолк лор.

На пред но во го диш ни от кон -
церт на ста пи ја пи о нер ска та и во -
зрас на та гру па при до мот на кул -

ту ра та „Зле тов ски ру дар“ и гру па -
та за тра ди ци о на лен фолк лор при
ни жо то му зич ко учи ли ште во Про -
би штип. Ми ли на бе ше да се ви дат
на ед но ме сто че ти ри ге не ра ции
вљу бе ни ци во на ши от фолк лор.
Спе ктар од бои, умеш ност во игра -
ње из вор ни ора и ко ре о гра фи ран
фолк лор, ма ли вир ту о зи на гај да,
ка ва ли, там бу ри и та пан. Се кој со

она што го на у чил и го знае.
Пен зи о не ри те и најм ла ди те во -

о ду ше ви ја со из вор ни те но сии и
ора од про би штип ски от крај и ја
кре наа пуб ли ка та на но зе. Се ме -
ну ваа на ста пи те по жа нров ска та
опре дел ба, се ни жеа ка ко би се ри
пес ни, ора, ин стру мен тал ни из вед -
би, пре крас ни те ко ре о гра фии на
„Же твар ка“, „Источ на“, „По вар да -
рие“. Во пре пол на та са ла на ки но -
то „Ру дар“ одек ну ваа бур ни ап ла -
у зи по се ко ја точ ка. 

Тоа бе ше нај у ба во то пред но во -
го диш но кул тур но до жи ву ва ње и
за учес ни ци те и за по се ти те ли те.
На кра јот си те, за ед но во ед но оро,
си по са каа ва кво то кул тур но до жи -
ву ва ње и спој на по ве ќе ге не ра -
ции, да се слу чу ва по че сто, а пред -
но во го диш ни от кон церт да ста не
тра ди ци ја.

ИЛИ ЈА ПЕ ТРОВ СКИ, ПЕН ЗИ О НЕР И ПО ЕТ ОД ТЕ ТО ВО

Тво рам за мо и те нај го ле ми дру га ри 

Де ца та се мо и те нај го ле ми при ја те ли, 
па за тоа це ло то тво реш тво го на со чу вам кон нив. 

И не са мо до се га, и на та му ќе про дол жам да пе ам за 
де ца та, ве ли Пе тров ски

Пен зи о не ри те и најм ла ди -
те во о ду ше ви ја со из вор -

ни те но сии и ора од
про би штип ски от крај и ја
кре наа пуб ли ка та на но зе

Ме ѓу ге не ра ци ски кон церт во Про би штип 

Аче, ма че, ка че
се га сум пр ва че,
не се пла шам,
не мам страв
ни од меч ка
ни од лав.

Ни од ти гар
ни од пу ма,
ни од мо лив
ни од гу ма.

Од те тра тки
те шки-лес ни
по ши ро ки
и по тес ни.

Ко га бу квар
др жам в ра ка
се чув ству вам
мно гу ја ка.

В учи ли ште
се га итам,
да пи шу вам
и да чи там.

Или ја Пе тров ски

ПРВАЧЕ

Ти пе ам те бе Ку ма но во,
пес на сла ва да ти да ри,
не ка пе ат мла ди и ста ри,
без ог лед на го ди ни.

Поз на ти ме ста да сла ви ме,
со ду ша та да се гор де е ме,
веч но, де ње но ќе со ну ва ме,
co веч ни пес ни да опе е ме.

Пи еј ќи ви но и ра ки ја
да ни за тре пе рат спо ме ни те
од мла до ста, се ќа ва ња та,
Ба грем Ба ња, бак ну ва ња та.

И низ сол зи да ја из ми е ме,

Кар пош Ма а ла, Со ко ла на,
Ор та Бу нар, слав на Тум ба,
си те афе ри кај че ти ри бан де ри.

Слав ни лу ѓе мно гу беа,
во пес ни те име то им бли ка
жи во ти за те бе да доа
ние со пес на ги сла ви ме.

На три ре ки за гри же но спи еш,
не ка ви е веч на сла ва,
ре ки те ма ки да не ни но сат,
ра дост и љу бов да до не сат.

Автор Аго Ха ур диќ
пензионер од Куманово

За мо јот град
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