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Актив но ста на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја ми -
на та та го ди на, спо ред си те ана ли зи ра -
ни па ра ме три, се сме та за нај ус пеш на
во 68-го диш на та исто ри ја на оваа најм -
но гу број на нев ла ди на, не по ли тич ка и
мул ти ет нич ка ор га ни за ци ја. Пе де сет и
се дум те здру же ни ја на пен зи о не ри-член -
ки на со ју зот, фор ми ра ни во си те кра е -
ви на на ша та зем ја, дејс тву ва ат спло те -
но, единс тве но и транс па рент но, со очиг -
лед ни ре зул та ти на ра бо та та, а во ин те -
рес на се вкуп на та пен зи о нер ска по пу -
ла ци ја во на ша та зем ја. За таа цел На -
ци о нал на та стра те ги ја за ста ри ли ца на
Вла да та на РМ за Со ју зот е пот тик ну вач -
ка и им да ва но ви им пул си на здру же -
ни ја та и на со ју зот во це ли на.

По зи тив ни от тренд на актив но сти те
од ми на та та го ди на ин тен зив но про дол -
жи и во 2014 го ди на. Во пр ви те ме се ци
од го ди на ва СЗПМ ус пеш но ја ор га ни -
зи ра Ра бо тил ни ца та за ин фор ми ра ње и
за еду ка ци ја на до пис нич ка та мре жа на
СЗПМ на ко ја мо жат да $ по за ви дат и не -
кои но ви нар ски и ТВ-ку ќи. На ра бо тил -
ни ца та бе ше истак на та важ но ста за точ -
но и на вре ме но ин фор ми ра ње за пен -
зи о нер ска та проб ле ма ти ка на се гаш ни -
те и ид ни пен зи о не ри, но и на це ло куп -
на та јав ност. Во 2014-та, ко ја пен зи о не -
ри те ја прог ла си ја за Го ди на на со ли дар -
но ста, во ЗП-Ѓор че Пе тров се при ста пи
кон пи лот-про ект за изра бо тка на со ци -
јал на пен зи о нер ска кар та, а по на та му,
по стап но, таа ќе се спро ве де во си те
здру же ни ја, се ка ко, до кол ку за тоа се
обез бе дат по треб ни ма те ри јал ни средс -
тва. Со ци јал на та кар та е ва жен со ци ја -
лен до ку мент, со по да то ци што ќе по мог -
нат во сог ле ду ва ње на по тре би те и на
раз ни об ли ци за по мош на пен зи о не ри -
те во раз во јот на со ци јал но-ху ма ни тар -
ни те це ли и за да чи. Во овој пер и од се
одр жаа и не кол ку зна чај ни со би ри и дру -
же ња. Та ка, здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те од Ве лес, Ка ва дар ци, Про би штип
и од Ви ни ца беа до стој ни ор га ни за то ри
на пен зи о нер ски те ма ни фе ста ции „Блак -
ца та на ба ба“, „Ба би ни те зел ни ци“ и „То -
ми на не де ла“, ка ко и на од бе ле жу ва ње -
то на Све ти Три фун. Овие дру же ња ги ка -
ра кте ри зи ра ше ус пеш но не гу ва ње на

тра ди ци и те, ма сов но ста и спо ме ни те и
при ја телс тва та за не за бо рав. Не о дам -
на Здру же ни е то на пен зи о не ри те на Те -
то во бе ше мно гу ус пе шен до ма ќин на
пр ва та мул ти ет нич ка сред ба на пен зи -
о не ри те од Ма ке до ни ја. Во ре сто ра нот
„Аре на“ над 600 пен зи о не ри од ре чи си
си те здру же ни ја во на ша та зем ја се дру -
жеа, спри ја те лу ваа и раз о но ду ваа по ве -
ќе од пет ча са. Бе ше го ле мо за до волс -
тво и ви стин ско ужи ва ње да се би де ме -
ѓу пен зи о не ри те од си те ет нич ки за ед -
ни ци, кои ги играа еден до друг ма ке дон -
ско то, ал бан ско то, тур ско то, срп ско то,
ром ско то и вла шко то оро.

АКТИВНОСТИ ВО ДУХОТ НА
СТРАТЕГИЈАТА

Во ор га ни за ци ја на СЗПМ, на 3, 9 и
11 мај во Бе ро во, Све ти Ни ко ле и во Стру -
га се одр жаа 12-те по ред ре ги о нал ни
ре вии на пес на, му зи ка и игри, а де нес
е во тек ре ги о нал на та ре ви ја што се одр -
жу ва во Не го ти но. На 20 мај ќе се одр -
жи во Скоп је, во До мот на АРМ, ка де што
до ма ќин ќе би де ЗП „Со ли дар ност-Ае -
ро дром“, и на 22 мај во Ѓор че Пе тров.
Нај до бри те и нај под го тве ни те на 10 ју -
ни во Уни вер зал на са ла во Скоп је ќе на -
ста пат на Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри. При тоа, пен зи о не ри -
те уште ед наш ќе по ка жат ка ко се чу ва -
ат од за бо рав фолк ло рот, оби ча и те и
иден ти те тот. По ра ди сво јот ква ли тет оваа
пен зи о нер ска кул тур на ма ни фе ста ци ја
од Ми ни стерс тво то за кул ту ра и оваа го -
ди на е прог ла се на за ма ни фе ста ци ја на
кул ту ра та од по се бен др жа вен ин те рес.
Исто вре ме но, ре чи си во си те здру же ни -
ја на пен зи о не ри-член ки на СЗПМ поч -
наа и под го то вки те за Ос ми те ре ги о нал -
ни пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри.
До ма ќи ни на ре ги о нал ни те спорт ски
игри во те кот на мај и ју ни ќе би дат здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те од Све ти Ни -
ко ле, ОВР-Скоп је, Бу тел-Скоп је, Зле то во,
Бог дан ци, Бе ро во, Ма ке дон ски Брод и
од Кру ше во. Исто вре ме но во Те то во поч -
наа под го то вки те за 19-ти те Ре пуб лич ки
пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри што
во гра дот под Ша ра ќе се одр жат на 6
сеп тем ври.

ВО ФОКУСОТ И ДРУГИ ПРИОРИТЕТИ

Во овој пер и од се одр жаа и от чет ни
сед ни ци на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те, на кои се разг ле да ни го диш ни те
сме тки и утвр де ни се и по твр де ни за ед -
нич ки те це ли. Со бра ни е то на СЗПМ ре -
чи си ед ног лас но ја усвои и Од лу ка та за
единс тве ни кри те ри у ми за ма те ри јал -
но-фи нан си ско ра бо те ње на здру же ни -
ја та и на со ју зот. При тоа, уште ед наш се
по ка жа ре ши тел но ста на ор га ни те на
СЗПМ во ос тва ру ва ње на про грам ски -
те за да чи во ин те рес на си те пен зи о не -
ри. Во пр ви те ме се ци од го ди на ва про -
дол жи кон ти ну и ра на та со ра бо тка со Ми -
ни стерс тво то за труд и со ци јал на по ли -

ти ка и со Фон дот на ПИОМ. Ка ко ре зул -
тат на тоа про дол жи ус пеш но то ре а ли зи -
ра ње на про е ктот за бањ ско-кли мат ска
ре кре а ци ја на пен зи о не ри те, та ка што,
по крај до се гаш ни те 22.000 пен зи о не -
ри, оваа бесп лат на ус лу га го ди на ва ја
ко ри стат но ви 5.500 ко рис ни ци на по -
ни ска пен зи ја. Во Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја ре дов на та исп ла та на пен зии ве ќе ста -
ну ва тра ди ци ја. Еве илустрaтив на спо -
ред ба: во Ср би ја, иа ко тро шо ци те за жи -
вот се зна чи тел но зго ле ме ни, си те пен -
зии се на ма лу ва ат за 10 про цен ти, до -
де ка кај нас пен зи и те на си те ко рис ни -
ци од фе вру а ри, со бу џет ски средс тва,
се зго ле ме ни за 600 де на ри, или вкуп -
но за 5 от сто. Со тоа про сеч на та пен зи -
ја се зго ле ми на 12.450 де на ри, а со од -
но сот на про сеч на пла та со про сеч на
пен зи ја се по ка чи на 59,5 от сто. Вла да -
та пред ви ду ва и во на ред ни те че ти ри го -
ди ни зго ле му ва ње на пен зи и те за вкуп -
но за 21,5 от сто, или по 5 от сто го диш но.

Во пос лед ни те не кол ку ме се ци про -
дол жи и на ма лу ва ње то на це ни те на над
3.000 ле ка, а во рам ки те на актив но сти -
те што за ед нич ки ги ор га ни зи ра ат СЗПМ
и Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва ње
во де се ти на гра да се одр жа Ра бо тил ни -
ци за ин фор ми ра ње и еду ка ци ја за по -
до бро здрав је на пен зи о не ри те. Со ре -
а ли за ци ја на го лем број ре фор ми во
здрав стве ни от се ктор, поч на та та ре кон -
струк ци ја на бол ни ци те во по ве ќе гра -
до ви и на ба ве на та но ва со вре ме на
опре ма, отво ра ње то ам бу лан ти во ру -
рал ни по драч ја од при мар на здрав стве -
на за шти та и дру го се при до не су ва се -
вкуп но по до бру ва ње на ква ли те тот на
си сте мот на здрав стве на за шти та, што
е од го лем ин те рес и за пен зи о нер ска -

та по пу ла ци ја. Го лем дел пен зи о не ри што
има ат пот про сеч на пен зи ја ко ри стат
бесп лат но бол нич ко ле ку ва ње, а се пла -
ни ра и обез бе ду ва ње бесп лат ни здрав -
стве ни прег ле ди.

АНАЛИЗА И ОДГОВОРЕН ПРИСТАП КОН
СЕКОЕ ПРАШАЊЕ

Си те овие по стиг ну ва ња и за да чи
про из ле гу ва ат и од европ ски от кон цепт
на На ци о нал на та стра те ги ја за 2010-
2020 го ди на за ста ри ли ца, ин фор ма ци -
ја за стра те ги ја та со Опе ра тив ни от план
за 2014 го ди на што ја под го тви и ја пред -
ло жи Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал -
на по ли ти ка, а Вла да та ја разг ле да на
сед ни ца та одр жа на на 8 април го ди на -
ва. Кон цеп тот на оваа зна чај на стра те -
ги ја по драз би ра од го во рен при стап за
се кое пра ша ње во ин те рес на по до бру -
ва ње на со ци о е ко ном ски от ста тус и ква -
ли тет на жи во тот на пен зи о не ри те и ста -
ри те лу ѓе. От та му, Опе ра тив ни от план за
2014 го ди на за спро ве ду ва ње на стра -
те ги ја та прет ста ву ва се оп фа тен до ку -
мент со јас но де фи ни ра ни кон крет ни
актив но сти и мер ки, по ра ди што се ба -
ра це лос на со ра бо тка ме ѓу ми ни стерс -
тва та и ин сти ту ци и те во си сте мот, на др -
жав ни те ин сти ту ции и по ме ѓу др жав на -
та и ло кал на та власт и нев ла ди ни те ор -
га ни за ции. Во Опе ра тив ни от план ка ко
стра те ги ска цел за ин те гра ци ја на ста -
ри те ли ца во си те сфе ри на оп штес тве -
ни от жи вот се наг ла су ва и по тре ба та од
до не су ва ње за кон за пен зи о нер ско ор -
га ни зи ра ње во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја,
а со тоа и усог ла су ва ње на акти те на
СЗПМ и на здру же ни ја та. На ја ве на е и
по тре ба та од под го то вка на но ва спо год -

ба за со ра бо тка ме ѓу СЗПМ и Фон дот на
ПИОМ. Со Опе ра тив ни от план се пред -
ви ду ва зго ле му ва ње на ка па ци те ти те за
ин сти ту ци о нал но сме сту ва ње ста ри ли -
ца со прив ле ку ва ње ин ве сти ции пре ку
јав но-при ват но парт нерс тво од ме ѓу на -
род ни и до маш ни ин ве сти то ри. Со средс -
тва обез бе де ни од ИПА-фон до ви те и дру -
ги из во ри не о дам на е за вр ше на из град -
ба на нов об јект со нај мо дер ни европ -
ски стан дар ди во Би то ла, др жав ни от дом
за ста ри ли ца „Сју Рај дер“. Пла ни ра на е
из град ба на до мо ви за ста ри ли ца во
Охрид, ре ги о на лен пен зи о нер ски дом
во Ко ча ни, Штип, Со пи ште кај Скоп је, во
Бе ро во, Ка ва дар ци и дру ги. 

Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на
по ли ти ка во со ра бо тка со еди ни ци те на
ло кал на та са мо у пра ва и нев ла ди ни ор -
га ни за ции кон ти ну и ра но ра бо ти на утвр -
ду ва ње ло ка ции и об је кти на те ри то ри ја -
та на РМ што мо жат да би дат иско ри сте -
ни за отво ра ње днев ни цен три и клу бо -
ви за пен зи о не ри и дру ги ста ри ли ца. По -
крај днев ни те цен три во скоп ски те оп -
шти ни Цен тар, Ча ир и Га зи Ба ба, пла ни -
ра но е да се отво рат и во на се ле но то ме -
сто Тим ја ник кај Не го ти но, во оп шти на та
Че ши но во-Об ле ше во, во Исти ба њи во
оп шти на та Ви ни ца, во Про би штип и на
дру ги ме ста. Ка ко по тре ба се на ло жу ва
и по до бру ва ње на ус ло ви те за сме сту ва -
ње во пен зи о нер ски те до мо ви и из град -
ба на ста но ви за не про фит но до му ва ње
на пен зи о не ри. Го ди на ва над де се ти на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те што се
член ки на СЗПМ пла ни ра ат да отво рат
но ви клу бо ви на пен зи о не ри. За по до бру -
ва ње на стан дар дот и на ус ло ви те за жи -
вот на ста ри те ли ца Вла да та пла ни ра и
до не су ва ње од лу ка за во ве ду ва ње бесп -
ла тен ви кенд (пе ток, са бо та и не де ла) ед -
наш во ме се цот пре воз на ста ри ли ца во
же лез нич ки от со о бра ќај во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја, а во јав ни от авто бу ски пре -
воз во Скоп је ста ри те лу ѓе ќе има ат бесп -
ла тен пре воз и во не де ла. Ва кви актив -
но сти се пла ни ра да се пре зе мат и во дру -
ги те оп шти ни во на ша та зем ја. 

ПРЕ СЕЛ БА ВО НО ВИ ПРО СТО РИИ

Во на ред ни те два-три ме се ци се оче -
ку ва СЗПМ да се пре се ли во но ви про -
сто рии на 10-от кат во МРТ, до би е ни од
Вла да та на РМ за трај но ко ри сте ње без
на до мест. Се ка ко, Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја ка -
ко најм но гу број на асо ци ја ци ја, ко ја има
око лу 250.000 чле на, е ед на од нај а ктив -
ни те нев ла ди ни ор га ни за ции што ја кра -
сат мул ти ет нич ки от со став и со жи во тот.
За тоа збо ру ва ат фа кти те и ре зул та ти те,
но и по на та му со ју зот ќе се за ла га за ре -
а ли за ци ја на пла ни ра но то во На ци о нал -
на та стра те ги ја за ста ри ли ца 2010-2020
го ди на, ка ко и во Опе ра тив ни от план за
2014 го ди на, сJ со цел да се соз да дат
што по до бри ус ло ви за до сто инс тве но,
актив но и здра во ста ре е ње, во ду хот на
европ ски те стан дар ди и пре по ра ки.
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НОВИ ИМПУЛСИ ВО СЗПМ

Во Република Ма ке до ни ја
ре дов на та исп ла та на пен зии
се од ви ва не пре че но. Во дру -
ги те зем ји пен зи и те се кра -

тат, а кај нас по сто ја но
рас тат. Та ка, про сеч на та пен -
зи ја е зго ле ме на на 12.450
де на ри, а со од но сот на про -

сеч на пла та со про сеч на пен -
зи ја до стиг на 59,5 от сто.

Вла да та пред ви ду ва и во на -
ред ни те че ти ри го ди ни зго ле -

му ва ње на пен зи и те за
вкуп но за 21,5 от сто, или по

5 от сто го диш но

На ци о нал на та стра те ги ја за ста ри
ли ца е пот тик ну вач ка и ос твар ли ва



Кр сте Спа се ски 

Во све че на ат мо сфе ра, а во при сус -
тво на чле но ви на Со ве тот на оп шти на -
та Охрид, пен зи о не ри и го сти, де но ви ве
во Охрид бе ше пот пи шан ме мо ран дум
за со ра бо тка ме ѓу ЗП-Охрид и Де бр ца и
оп шти на та Охрид. Ме мо ран ду мот за со -
ра бо тка го пот пи шаа за ме ник-гра до на -
чал ни кот на Охрид, Ан гел Ја нев, и пре -
тсе да те лот на из врш ни от од бор на ЗП на
Охрид и Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски. 

- Во име то на гра до на чал ни кот Ни -
ко ла Ба кра че ски и во мое име ве уве ру -
вам де ка оп шти на та Охрид и Вла да та со
ре сор ни те ми ни стерс тва им по све ту ва -
ат осо бе но вни ма ние на пен зи о не ри те
и де ка тоа го по ка жаа со ре а ли зи ра ње
по ве ќе про е кти. Се на де вам де ка та ка
ќе би де и во ид ни на, а ме мо ран ду мов
што го пот пи шав ме ќе би де ос но ва за
прод ла бо чу ва ње на за ед нич ка та со ра -
бо тка, ко ја бе ше при сут на и до се га, но
не со ва ков ин тен зи тет - ре че за ме ник-
гра до на чал ни кот Ан гел Ја нев.

Пре тсе да те лот на из врш ни от од бор
на Здру же ни е то на пен зи о не ри те на

Охрид и Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, истак -
на де ка со пот пи шу ва ње то на ме мо ран -
ду мот за со ра бо тка пре циз но се де фи -
ни ра ат про е кти те со кои ќе се по до брат
еко ном ски от, здрав стве ни от и со ци јал -
ни от ста тус на оваа ка те го ри ја гра ѓа ни,
кои во сво јот ра бо тен век при до не ле мно -
гу во из град ба та на оп штес тво то. Свес -
ни сме де ка ме мо ран ду мот има те жи на
и од го вор ност и за оп шти на та Охрид и
за на ше то здру же ние. Ние, пен зи о не ри -
те, сме под го тве ни да се спра ви ме со си -
те об вр ски за дос лед на при ме на на за -
цр та ни те одред би.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, прет ход но на ра бот на та сред -
ба со ра ко водс тво то на ЗП-Охрид и Де -
бр ца пот пи шу ва ње то на овој ме мо ран -
дум го поз дра ви и со за до волс тво истак -
на де ка тој прет ста ву ва зна ча ен до ку -
мент, со кој од поб ли ску се де фи ни ра -
ат од но си те за со ра бо тка врз па ри тет -
на ос но ва на актив но сти те што се од
за е мен ин те рес. Ме мо ран ду мот за со -
ра бо тка е ја сен, кон ци зен и пре циз но
де фи ни ран во од нос на ба ра ња та и
актив но сти те што тре ба да ги ис пол нат

две те стра ни. Во на ша та др жа ва по ве -
ќе здру же ни ја на пен зи о не ри ве ќе има -
ат пот пи ша но спо год би за со ра бо тка
со ло кал ни те са мо у пра ви, но тоа тре -
ба да про дол жи да се ре а ли зи ра со си -
те оп шти ни. 

Ина ку, во пот пи ша ни от ме мо ран дум
во Охрид ка ко поз на чај ни те жиш ни опре -
дел би се истак на ти овие про е кти: из град -
ба на дом за ста ри ли ца, бесп ла тен авто -
бу ски пре воз на пен зи о не ри те од ру рал -
ни те сре ди ни ба рем ед наш не дел но во
па зар ни от ден - по не дел ник, во ве ду ва -
ње ме ди цин ска па тро наж на служ ба во
ру рал ни те сре ди ни ка де што жи ве ат пен -
зи о не ри во по од ми на ти го ди ни, учес тво
во про е ктот „До жи вот но уче ње“, отво -
ра ње клу бо ви за дне вен пре стој за пен -
зи о не ри те, обез бе ду ва ње про сто рии за
актив но сти, учес тво на пе јач ка та гру па
во кул тур ни и ту ри стич ки ма ни фе ста ции
од ло ка лен ка ра ктер и на ста пи во странс -
тво при про мо тив ни при ред би и са е ми
и про мо ви ра ње на уба ви ни те на гра дот,
ка ко и дру ги актив но сти за по до бар стан -
дард и спо ко ен жи вот на охрид ски те пен -
зи о не ри.
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СОБРАНИЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗП НА ГРАДОТ СКОПЈЕЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Кирил Ристевски

Име то на Или ја Јан чу ле ски, про фе -
сор, ди ри гент, ка пел ник на град ски от
ду вач ки ор ке стар и акти вен му зи чар-
тром бо нист во При леп, ве ќе со го ди ни
е по вр за но со му зи ка та. Иа ко е во ос -
ма та де це ни ја од жи во тот, има 77 го ди -
ни, а од 2001-та е во пен зи ја, Или ја Јан -
чу ле ски е акти вен. По крај на хар мо ни -
ка, сви ри и на тром бон, тру ба и дру ги
ду вач ки ин стру мен ти, а по ве ќе од 40
го ди ни е ка пел ник на при леп ски от ду -
вач ки град ски ор ке стар. 

- Со му зи ка се за ни ма вам од мал,
што се ве ли од ко га знам за се бе, од мо -
и те де сет го ди ни, поч нав да сви рам на
хар мо ни ка, по тоа го по се ту вав Ни жо -
то му зич ко учи ли ште во При леп, па Учи -
тел ска, од нос но Пе да го шка шко ла, ка -
де што за вр шив му зич ки од дел. Зна чи,
ја за вр шив Пе да го шка та ака де ми ја и,
се раз би ра, гла вен ин стру мент ми бе -
ше тром бо нот, по тоа цук-тром бо нот - го
за поч нав ме на ши от раз го вор со овој
поз нат при леп ски му зи чар.

Без неа не мо жам, таа за ме не е
жи вот, ис пол ну ва ње, сми ру ва ње, ду -
хов но за до волс тво, ве ли Јан чу ле. По за -
вр шу ва ње то на Пе да го шка та ака де ми -
ја ра бо тел ка ко про фе сор во Кри во га -

шта ни, а де сет го ди ни бил про фе сор по
исто ри ја на му зи ка во при леп ска та гим -
на зи ја „Мир че Ацев“. Исто вре ме но го
фор ми рал и ме шо ви ти от ман до лин ски
ор ке стар, а ко га ра бо тел во Ни жо то му -
зич ко учи ли ште во При леп, и та му офор -
мил ман до лин ски и хар мо ни ка шки ор -
ке стар. 

- Жел ба ми бе ше да ди ри ги рам со
цр ко вен хор и таа жел ба ми се ос тва -
ри, ди ри ги рав со хо рот во цр ква та „Све -
то Бла го ве ште ние“, де се ти на го ди ни -
ве ли тој. 

Со сво и те хо ро ви и ор ке стри има
на ста пу ва но на по ве ќе ма ни фе ста ции
во Ма ке до ни ја, за што има до би е но по -

ве ќе на гра ди.
- По себ но за до волс тво ми при чи ни

ди ри ги ра ње то со де сет ду вач ки ор ке -
стри со по 20 учес ни ци и хор во 1978
го ди на во Цен та рот на Ку ма но во. Тоа
бе ше не за бо рав но. На гра ди те „13 Но -
ем ври“ и „9 Сеп тем ври“ што ги до бив
ми зна чат мно гу - ве ли Јан чу ле ски.

Сви рел, ди ри ги рал и с= уште ди ри -
ги ра. Во сво ја та 77. го ди на е ка пел ник
на при леп ски от ду вач ки ор ке стар, со
кој на ста пу вал на по ве ќе ма ни фе ста -
ции во гра дот и зем ја ва, но мно гу му
зна чи што не го ва та ра бо та и му зи ка се
при фа те ни во се мејс тво то. 

- Со пру га та На деж да бе ше на став -

нич ка по пи ја но, се га и таа е пен зи о -
нер ка. Тра ди ци ја та ја про дол жи и си нот
Оли вер, кој ама тер ски сви ри на кла вир
и на хар мо ни ка, а и ќер ка та Ан ки ца сви -
ри на кла вир. Вну кот Ил чо е пр ва го ди -
на на скоп ска та му зич ка ака де ми ја и
сви ри на кла ри нет и на са ксо фон. Вну -
ка та Ма ри ја е вто ра го ди на во Сред но -
то му зич ко учи ли ште во Би то ла и со ус -
пех сви ри на ви о ли на. Овие фа кти зна -
чат мно гу за чо век што му зи ка та ја има
во ге ни те. Тоа ми при ре ду ва осо бе но
за до волс тво. Си гу рен сум де ка и вну -
кот и вну ка та про фе си о нал но ќе се за -
ни ма ва ат со му зи ка и де ка ќе ја про -
дол жат се меј на та тра ди ци ја - истак ну -
ва вид но за до во лен се ко гаш скром ни -
от Јан чу ле.

Мен до Ди мов ски

Со бра ни е то на Со ју зот на ЗП на гра -
дот Скоп је де но ви ве одр жа от чет на сед -
ни ца за ра бо та та во 2013 го ди на и до -
не се про гра ма за ра бо та и фи нан си -
ски план за 2014 го ди на. Пре тсе да те -
лот на со ју зот, д-р Кр сте Ан ге лов ски, во
поз драв но то обра ќа ње изра зи осо бе -
но за до волс тво и бла го дар ност за при -
сус тво то на го сти те: ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Ди ме Спа сов,
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, гра до на чал ни кот на Скоп је,
Ко це Тра ја нов ски, по мош ник-ди ре кто -
рот во Фон дот на ПИОМ, Трај ко Прем -
че ски, и ра ко во ди те лот на скоп ска та
фи ли ја ла Де јан Ѓор ѓев ски. Нај пр во пред
при сут ни те се обра ти ми ни сте рот Ди -
ме Спа сов, кој истак на де ка гри жа та
за стан дар дот на пен зи о не ри те е еден
од врв ни те при о ри те ти на Вла да та на
РМ. Тој на брои по ве ќе про грам ски
актив но сти и мер ки за по до бру ва ње
на ус ло ви те и на ква ли те тот на жи во -
тот на пен зи о не ри те и наг ла си де ка
мно гу ин ве сти ции за пла ни ра ни те и
ре а ли зи ра ни те про е кти има ат не по -
сред но по зи тив но вли ја ние врз стан -
дар дот на гра ѓа ни те во тре та та до ба.
Во тој кон текст ги спом на при до би вки -
те од про е кти те во со ци јал на та и здрав -
стве на та за шти та, ка ко што се зго ле -
му ва ње то на пен зи и те, на ма лу ва ње -
то на це на та на ле ко ви те, бесп лат но то
бол нич ко ле ку ва ње, бањ ско-кли мат -
ска та ре кре а ци ја и дру ги по вол но сти
што ги ко ри стат пен зи о не ри те. Гра до -
на чал ни кот на Скоп је, Ко це Тра ја нов -
ски, истак на де ка на обо стра но за до -
волс тво со ра бо тка та на гра дот со град -
ски от со јуз на ЗП е при мер на, осо бе -
но по пот пи шу ва ње то на ме мо ран ду -
мот за ме ѓу себ на со ра бо тка од 2009
го ди на. Тој по со чи де ка гра дот Скоп је
ка ко и до се га, и на та му ќе се оби ду ва
и ќе ра бо ти, во рам ки те на мож но сти -
те, да им по ма га на пен зи о не ри те од
Скоп је за да си го раз у ба ву ва ат вре -
ме то со дру же ње и про ше тки. И го ди -

на ва, ка ко и из ми на ти те го ди ни, во бу -
џе тот на гра дот има пла ни ра но средс -
тва за по мош на пен зи о не ри те, со при -
о ри тет за ре но ви ра ње на ре кре а тив -
ни от цен тар „Кат ла но во“, но и за кул -
тур ни те и спорт ски те деј но сти на пен -
зи о не ри те. Пре тсе да те лот на СЗП на
гра дот Скоп је, Кр сте Ан ге лов ски, во во -
вед но то из ла га ње го во ре ше за ра бо -
та та и по стиг ну ва ња та на Со ју зот во
ми на та та го ди на, а ка ко од го вор на не -
кои об ви ну ва ња од од дел ни са мо на -
ре че ни пар ти ски ли де ри за на вод но то
не до вол но ан га жи ра ње на ра ко водс -
тва та на пен зи о нер ска та ор га ни за ци -
ја за по до бру ва ње на стан дар дот на
пен зи о не ри те, тој со ар гу мен ти и кон -
крет ни по да то ци, ду ри и со спо ре ду ва -
ња на стан дар дот на пен зи о не ри те со
со сед ни те др жа ви и по ши ро ко, ја при -
ка жа ре ал на та со стој ба во РМ, што од
го ди на на го ди на се по до бру ва. Исто -
то тоа мо же ше да се сог ле да и од ана -
ли тич ки от при каз на со стој би те во из -
ве шта јот за ра бо та та во 2013 го ди на,
од кој пре тсе да те лот Ан ге лов ски пре -
зен ти ра ше ак цен ти, а ди ску тан ти те по -
зи тив но се иска жаа и во це лост го при -
фа ти ја. Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, ја наг ла си уло га та на
град ски от со јуз на ЗП во по ве ќе об ла -
сти, а осо бе но во ос тва ру ва ње то на со -
ра бо тка та со гра дот Скоп је, со кој и

СЗПМ има при мер на со ра бо тка. Во тој
кон текст тој ги спом на ус пеш на та ор -
га ни за ци ја и ре а ли за ци ја та на ре пуб -
лич ки те ре вии на пес ни, му зи ка и игри
во Уни вер зал на са ла во Скоп је, и тоа
без на до мест, а да де и не кол ку пред -
ло зи и ини ци ја ти ви за уште по до бро и
по ор га ни зи ра но дејс тву ва ње на град -
ски от со јуз во на ред ни от пер и од. Ар ги -
ров ски, исто та ка, пред ло жи да се фор -
ми ра ко ми си ја за кул ту ра, чие кон сти -
ту и ра ње на ско ро тре ба да се из вр ши.
По тоа тој ин фор ми ра за актив но сти те
и за ус пе си те на СЗПМ во ми на та та и
оваа го ди на, при што ги со оп шти тер -
ми ни те за одр жу ва ње на ре ги о нал ни -
те ре вии на пес ни, му зи ка и игри и на
спорт ски те нат пре ва ри, а ка ко пот тик
за уште по го ле ми ус пе си во оваа го ди -
на ги на ве де мо ти ви те за по го ле ма со -
ли дар ност, за спло те ност и единс тве -
ност во дејс тву ва ње то и за ху ман и до -
сто инс твен од нос на си те при пад ни ци
на тре та та жи вот на до ба.

Во ди ску си ја та учес тву ваа: Пав ле
Спа сов, Бла го је Ар сиќ, Ра уф Ха ми ди,
Ра тка Ко ко лан ска, Ди ми три ја Бо га ти -
но ски, Ефтим Ми шов ски, Ве љан Стој -
ков ски и дру ги. На кра јот со бра ни е то
ед ног лас но ја усвои за врш на та сме -
тка на СЗП на ГС за 2013 го ди на и до -
не се про гра ма за ра бо та и фи нан си -
ски план за 2014 го ди на.

Пот пи шан ме мо ран дум за 
со ра бо тка со оп шти на та Охрид 

Во ве се ла ат мо сфе ра и со из бор
на нај ша ре но то ве лиг ден ско јај це, во
ус пеш на ор га ни за ци ја на Здру же ни -
е то на пен зи о не ри те во Ви ни ца, де -
но ви ве се одр жа тра ди ци о нал на та
ма ни фе ста ци ја „То ми на не де ла“. 

Учес тву ваа над 450 пен зи о нер -
ки и пен зи о не ри од Ко ча ни, Штип,
При леп, Охрид, Ве лес, Га зи Ба ба-
Скоп је, Ка ва дар ци, Кри ва Па лан ка,
Бог дан ци, Бе ро во, Пех че во, Ѓор че Пе -
тров, Ра до виш, Зле то во и од гра дот-

до ма ќин.
Ма ни фе ста ци ја та ја отво ри м-р

Мла ден Пе тров, пре тсе да тел на Здру -
же ни е то на пен зи о не ри те на Ви ни -
ца, кој че сти тај ќи им ги ве лиг ден ски -
те праз ни ци на си те при сут ни им упа -
ти нај и скре ни жел би за до бро здрав -
је и долг и сре ќен жи вот.

При дру жу вај ќи се кон че сти тки те,
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, го во ре ше за зна че ње то на
тра ди ци и те и оби ча и те и се освр на

на по сти га ња та на со ју зот и на здру -
же ни ја та во ос тва ру ва ње то на усво -
е ни те про грам ски за да чи, а ги нај а -
ви и актив но сти те во вр ска со пен зи -
о нер ски те ре ги о нал ни ре вии на пес -
на, му зи ка и игри и ре ги о нал ни те
спорт ски нат пре ва ри.

За нај до бро укра се ни ве лиг ден -
ски јај ца со ап ла уз и при год ни по -
да ро ци беа на гра де ни пен зи о нер -
ки од Бог дан ци, Охрид и од Кри ва
Па лан ка.     Г.К. 

ЗП-ПРИЛЕП

Пот тик за по го ле ми ус пе си оваа го ди на 

Иа ко е во ос ма та де це ни ја
од жи во тот, Или ја Јан чу ле -
ски е с� уште акти вен, и

по крај на хар мо ни ка, сви -
ри и на тром бон, тру ба и

дру ги ду вач ки ин стру мен ти,
а по ве ќе од 40 го ди ни е ка -
пел ник на при леп ски от ду -

вач ки град ски ор ке стар 
Ми це Па шо ев ски

Де но ви ве пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, не кол ку ча са пре сто ју ва ше во Де мир
Ка пи ја, при што бе ше топ ло и ср деч но пре че кан
од Бла гој Ка ва зов ски, пре тсе да тел на оп штин -
ско то здру же ние на пен зи о не ри те, и од чле но -
ви те на из врш ни от од бор. За вре ме на пре сто -
јот пре тсе да те лот Ар ги ров ски бе ше за поз на ен
со до се гаш ни те и со пла ни ра ни те актив но сти
што про из ле гу ва ат од про гра ма та за ра бо та на
ЗП за оваа го ди на. Во полн ек се под го то вки те
на нат пре ва ру ва чи те за Ре ги о нал ни те спорт ски
игри во по ве ќе спорт ски дис цип ли ни. Во раз го -
во рот Ар ги ров ски пред ло жи здру же ни е то да фор -
ми ра пе јач ка и игро ор на сек ци ја, ко ја ќе го не -
гу ва на род ни от ма ке дон ски фолк лор од по драч -
је то на оп шти на та Де мир Ка пи ја, а со сво ја та
про гра ма мо же да учес тву ва на кул тур ни те ма -
ни фе ста ции во оп шти на та, ка ко и на ре ги о нал -

ни те ре вии на пес на, му зи ка и на игри. На оваа
ини ци ја ти ва Ка ва зов ски го за поз на го сти нот де -
ка му зич ки по тен ци јал има, но де ка за се га здру -
же ни е то не ма ма те ри јал ни мож но сти.

За вре ме на пре сто јот Дра ги Ар ги ров ски, во
при друж ба на Бла гој Ка ва зов ски, ја по се ти оп -
шти на та Де мир Ка пи ја, ка де што има ше сред -
ба со гра до на чал ни кот Трај че Ди ми три ев. Во
раз го во рот што се во де ше при тоа го сти нот бе -
ше за поз на ен де ка ло кал на та са мо у пра ва има
вос по ста ве но до бра со ра бо тка со здру же ни е то
на пен зи о не ри те. Ре чи си на си те ор га ни зи ра ни
актив но сти на пен зи о не ри те во Де мир Ка пи ја
е при су тен гра до на чал ни кот, а по ба ра ње на
здру же ни е то оп шти на та им до де ли комп ју тер и
дру ги по мош ни по ма га ла. Гра до на чал ни кот Ди -
ми три ев го за поз на го сти нот со лич на та кар та
на оваа оп шти на и за под го тве ни те про е кти, чии
бла го да ти ќе ги ко ри стат и пен зи о не ри те од оп -
шти на та Де мир Ка пи ја.

Дра ги Ро лев ски

Пи со кот на зур ли те и гај ди те и ри -
та мот на та па ни те, кои се раз ле а ја
ми на ти от ви кенд од из во рот на Бре -
гал ни ца до неј зи ни от слив во Вар дар,
го оз на чи ја по че то кот на 12-та Ре ви -
ја на пес ни, му зи ка и игри, чиј гла вен
ор га ни за тор е Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни -
ја. Во рам ки те на оваа актив ност на
со ју зот се из ве ду ва ат шест ре вии во
шест ре ги о ни, ка де што до ма ќи ни се
пен зи о не ри те од не кое здру же ние
од ре ги о нот-до ма ќин. 

На фи нал на та ма ни фе ста ци ја оние
што се нај до бри и нај под го тве ни ќе на -
ста пат на Ре пуб лич ка та ре ви ја, ко ја и
оваа го ди на ќе се одр жи во Скоп је, на
10 ју ни во Уни вер зал на та са ла.

ДЕБИ-НАСТАП НА ПЕХЧЕВЦИ

Го ди на ва пр ви до ма ќи ни и ко ор -
га ни за то ри на ре ги о нал на ре ви ја беа
пен зи о не ри те од ЗП-Бе ро во, кои беа
до ма ќи ни на сво и те ко ле ги на шест

здру же ни ја од источ ни от ре ги он, и тоа:
ЗП-Ко ча ни, ЗП-Ви ни ца, ЗП-Дел че во,
ЗП-Пех че во, ЗП-Ма ке дон ска Ка ме ни -
ца и ЗП-Бе ро во. На ре ви ја та при сус -
тву ваа го лем број пен зи о не ри и го сти,
ме ѓу кои беа и пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, гра до на чал ни кот
на оп шти на та Бе ро во, Дра ги На џин -
ски, пре тсе да ва чот на Со ве тот на оп -
шти на та Бе ро во, Јо ван Maте ни чар -
ски, пре тсе да те лот на ЗП-Бе ро во, Љуп -
чо Го тов ски, а ре ви ја та за отво ре на ја
прог ла си пот пре тсе да те лот на СЗПМ,
Ме то ди ја То шев ски. 

Пен зи о нер ски те КУД од Ко ча ни,
Ви ни ца, Дел че во, Пех че во и од Бе ро -
во ја при ка жаа на род на та му зич ка
тра ди ци ја пред бе ров ци и го сти те што
при сус тву ваа на ма ни фе ста ци ја та.
Сти ли зи ра ни оби чаи по раз лич ни по -
во ди, пес ни и ора од раз лич ни кра е -
ви на ре ги о нот и сли ки од не ко гаш ни -
от оп штес твен жи вот го збо га ти ја кул -
тур но-за бав ни от жи вот во оп шти на та
Бе ро во, па и по ши ро ко. Осо бен впе -
ча ток кај пуб ли ка та оста ви ја пех чев -
ски те пен зи о не ри, кои го ди на ва во

Му зи ка та ка ко про фе си ја и се меј на тра ди ци ја 

До бра со ра бо тка со ло кал на та са мо у пра ва

ЗП-ДЕМИР КАПИЈА

БЕРОВО - РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Дру же ње за ве дра 
и ве се ла тре та до ба

Бе ро во го имаа сво е то пр во учес тво на
ре ги о нал ни те пен зи о нер ски ре вии.

ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ТРАДИЦИЈАТА

По за вр шу ва ње то на Ре ги о нал на -
та ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри од
овој ре ги он, пен зи о не ри те го про дол -
жи ја дру га ру ва ње то до кра јот на де нот,
раз ме ну вај ќи искус тва од сво јот акти -
вен и се ме ен пен зи о нер ски жи вот. 

- И ре ги о нал ни те и ре пуб лич ка та
ре ви ја има ат го ле мо зна ча ње и се
мош не ква ли тет ни. Де не ска тоа го по -
ка жа и ре ви ја та во Бе ро во. По ра ди
ква ли те тот, но и по ра ди го ле мо то зна -
че ње што го има ат ре ви и те на ма ке -
дон ска та му зи ка и тра ди ци ја, од стра -
на на Ми ни стерс тво то за кул ту ра се

прог ла се ни за на стан од на ци о нал но
кул тур но зна че ње за др жа ва та. Тоа е
зас лу же но приз на ние, би деј ќи ре ви -
и те при до не су ва ат да ожи ве ат мно гу
за бо ра ве ни пес ни, ора и оби чаи, ка -
ко што има ше де не ска ед на „за бо ра -
ве на“ пес на од Ма ле ше ви ја та - ре че
по за вр шу ва ње то на ре ви ја та пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.

Во рам ки те на ре ви ја та во Бе ро во,
пен зи о не ри те Мар га Чу чев ска и Бран -
ко Дуп кар ски се прет ста ви ја со ли ков -
на из лож ба со мо ти ви од Ма ле ше ви ја -
та, но и со дру ги те ми од жи во тот.

Ина ку, бе ров ски те пен зи о не ри се
мош не актив ни и во тре та та жи вот на
до ба. Тие ќе им би дат до ма ќи ни на сво -
и те ко ле ги и на 14 ју ни, на 19. Ре ги о -
нал ни пен зи о нер ски спорт ски нат пре -
ва ри, од кои нај до бри те спор ти сти ќе
се нат пре ва ру ва ат на Ре пуб лич ки те
пен зи о нер ски спорт ски игри, кои ќе
се одр жат на 6 сеп тем ври во Те то во.

На род ни оби чаи по раз лич -
ни по во ди, пес ни и ора од
раз лич ни кра е ви на ре ги о -
нот и сли ки од не ко гаш ни от
оп штес твен жи вот го збо га -
ти ја кул тур но-за бав ни от жи -
вот во оп шти на та Бе ро во и

по ши ро ко

ВИНИЦА 

Ус пеш но ор га ни зи ра на 
„То ми на не де ла“



Кр сте Спа се ски 

Во све че на ат мо сфе ра, а во при сус -
тво на чле но ви на Со ве тот на оп шти на -
та Охрид, пен зи о не ри и го сти, де но ви ве
во Охрид бе ше пот пи шан ме мо ран дум
за со ра бо тка ме ѓу ЗП-Охрид и Де бр ца и
оп шти на та Охрид. Ме мо ран ду мот за со -
ра бо тка го пот пи шаа за ме ник-гра до на -
чал ни кот на Охрид, Ан гел Ја нев, и пре -
тсе да те лот на из врш ни от од бор на ЗП на
Охрид и Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски. 

- Во име то на гра до на чал ни кот Ни -
ко ла Ба кра че ски и во мое име ве уве ру -
вам де ка оп шти на та Охрид и Вла да та со
ре сор ни те ми ни стерс тва им по све ту ва -
ат осо бе но вни ма ние на пен зи о не ри те
и де ка тоа го по ка жаа со ре а ли зи ра ње
по ве ќе про е кти. Се на де вам де ка та ка
ќе би де и во ид ни на, а ме мо ран ду мов
што го пот пи шав ме ќе би де ос но ва за
прод ла бо чу ва ње на за ед нич ка та со ра -
бо тка, ко ја бе ше при сут на и до се га, но
не со ва ков ин тен зи тет - ре че за ме ник-
гра до на чал ни кот Ан гел Ја нев.

Пре тсе да те лот на из врш ни от од бор
на Здру же ни е то на пен зи о не ри те на

Охрид и Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, истак -
на де ка со пот пи шу ва ње то на ме мо ран -
ду мот за со ра бо тка пре циз но се де фи -
ни ра ат про е кти те со кои ќе се по до брат
еко ном ски от, здрав стве ни от и со ци јал -
ни от ста тус на оваа ка те го ри ја гра ѓа ни,
кои во сво јот ра бо тен век при до не ле мно -
гу во из град ба та на оп штес тво то. Свес -
ни сме де ка ме мо ран ду мот има те жи на
и од го вор ност и за оп шти на та Охрид и
за на ше то здру же ние. Ние, пен зи о не ри -
те, сме под го тве ни да се спра ви ме со си -
те об вр ски за дос лед на при ме на на за -
цр та ни те одред би.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, прет ход но на ра бот на та сред -
ба со ра ко водс тво то на ЗП-Охрид и Де -
бр ца пот пи шу ва ње то на овој ме мо ран -
дум го поз дра ви и со за до волс тво истак -
на де ка тој прет ста ву ва зна ча ен до ку -
мент, со кој од поб ли ску се де фи ни ра -
ат од но си те за со ра бо тка врз па ри тет -
на ос но ва на актив но сти те што се од
за е мен ин те рес. Ме мо ран ду мот за со -
ра бо тка е ја сен, кон ци зен и пре циз но
де фи ни ран во од нос на ба ра ња та и
актив но сти те што тре ба да ги ис пол нат

две те стра ни. Во на ша та др жа ва по ве -
ќе здру же ни ја на пен зи о не ри ве ќе има -
ат пот пи ша но спо год би за со ра бо тка
со ло кал ни те са мо у пра ви, но тоа тре -
ба да про дол жи да се ре а ли зи ра со си -
те оп шти ни. 

Ина ку, во пот пи ша ни от ме мо ран дум
во Охрид ка ко поз на чај ни те жиш ни опре -
дел би се истак на ти овие про е кти: из град -
ба на дом за ста ри ли ца, бесп ла тен авто -
бу ски пре воз на пен зи о не ри те од ру рал -
ни те сре ди ни ба рем ед наш не дел но во
па зар ни от ден - по не дел ник, во ве ду ва -
ње ме ди цин ска па тро наж на служ ба во
ру рал ни те сре ди ни ка де што жи ве ат пен -
зи о не ри во по од ми на ти го ди ни, учес тво
во про е ктот „До жи вот но уче ње“, отво -
ра ње клу бо ви за дне вен пре стој за пен -
зи о не ри те, обез бе ду ва ње про сто рии за
актив но сти, учес тво на пе јач ка та гру па
во кул тур ни и ту ри стич ки ма ни фе ста ции
од ло ка лен ка ра ктер и на ста пи во странс -
тво при про мо тив ни при ред би и са е ми
и про мо ви ра ње на уба ви ни те на гра дот,
ка ко и дру ги актив но сти за по до бар стан -
дард и спо ко ен жи вот на охрид ски те пен -
зи о не ри.
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СОБРАНИЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗП НА ГРАДОТ СКОПЈЕЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Кирил Ристевски

Име то на Или ја Јан чу ле ски, про фе -
сор, ди ри гент, ка пел ник на град ски от
ду вач ки ор ке стар и акти вен му зи чар-
тром бо нист во При леп, ве ќе со го ди ни
е по вр за но со му зи ка та. Иа ко е во ос -
ма та де це ни ја од жи во тот, има 77 го ди -
ни, а од 2001-та е во пен зи ја, Или ја Јан -
чу ле ски е акти вен. По крај на хар мо ни -
ка, сви ри и на тром бон, тру ба и дру ги
ду вач ки ин стру мен ти, а по ве ќе од 40
го ди ни е ка пел ник на при леп ски от ду -
вач ки град ски ор ке стар. 

- Со му зи ка се за ни ма вам од мал,
што се ве ли од ко га знам за се бе, од мо -
и те де сет го ди ни, поч нав да сви рам на
хар мо ни ка, по тоа го по се ту вав Ни жо -
то му зич ко учи ли ште во При леп, па Учи -
тел ска, од нос но Пе да го шка шко ла, ка -
де што за вр шив му зич ки од дел. Зна чи,
ја за вр шив Пе да го шка та ака де ми ја и,
се раз би ра, гла вен ин стру мент ми бе -
ше тром бо нот, по тоа цук-тром бо нот - го
за поч нав ме на ши от раз го вор со овој
поз нат при леп ски му зи чар.

Без неа не мо жам, таа за ме не е
жи вот, ис пол ну ва ње, сми ру ва ње, ду -
хов но за до волс тво, ве ли Јан чу ле. По за -
вр шу ва ње то на Пе да го шка та ака де ми -
ја ра бо тел ка ко про фе сор во Кри во га -

шта ни, а де сет го ди ни бил про фе сор по
исто ри ја на му зи ка во при леп ска та гим -
на зи ја „Мир че Ацев“. Исто вре ме но го
фор ми рал и ме шо ви ти от ман до лин ски
ор ке стар, а ко га ра бо тел во Ни жо то му -
зич ко учи ли ште во При леп, и та му офор -
мил ман до лин ски и хар мо ни ка шки ор -
ке стар. 

- Жел ба ми бе ше да ди ри ги рам со
цр ко вен хор и таа жел ба ми се ос тва -
ри, ди ри ги рав со хо рот во цр ква та „Све -
то Бла го ве ште ние“, де се ти на го ди ни -
ве ли тој. 

Со сво и те хо ро ви и ор ке стри има
на ста пу ва но на по ве ќе ма ни фе ста ции
во Ма ке до ни ја, за што има до би е но по -

ве ќе на гра ди.
- По себ но за до волс тво ми при чи ни

ди ри ги ра ње то со де сет ду вач ки ор ке -
стри со по 20 учес ни ци и хор во 1978
го ди на во Цен та рот на Ку ма но во. Тоа
бе ше не за бо рав но. На гра ди те „13 Но -
ем ври“ и „9 Сеп тем ври“ што ги до бив
ми зна чат мно гу - ве ли Јан чу ле ски.

Сви рел, ди ри ги рал и с= уште ди ри -
ги ра. Во сво ја та 77. го ди на е ка пел ник
на при леп ски от ду вач ки ор ке стар, со
кој на ста пу вал на по ве ќе ма ни фе ста -
ции во гра дот и зем ја ва, но мно гу му
зна чи што не го ва та ра бо та и му зи ка се
при фа те ни во се мејс тво то. 

- Со пру га та На деж да бе ше на став -

нич ка по пи ја но, се га и таа е пен зи о -
нер ка. Тра ди ци ја та ја про дол жи и си нот
Оли вер, кој ама тер ски сви ри на кла вир
и на хар мо ни ка, а и ќер ка та Ан ки ца сви -
ри на кла вир. Вну кот Ил чо е пр ва го ди -
на на скоп ска та му зич ка ака де ми ја и
сви ри на кла ри нет и на са ксо фон. Вну -
ка та Ма ри ја е вто ра го ди на во Сред но -
то му зич ко учи ли ште во Би то ла и со ус -
пех сви ри на ви о ли на. Овие фа кти зна -
чат мно гу за чо век што му зи ка та ја има
во ге ни те. Тоа ми при ре ду ва осо бе но
за до волс тво. Си гу рен сум де ка и вну -
кот и вну ка та про фе си о нал но ќе се за -
ни ма ва ат со му зи ка и де ка ќе ја про -
дол жат се меј на та тра ди ци ја - истак ну -
ва вид но за до во лен се ко гаш скром ни -
от Јан чу ле.

Мен до Ди мов ски

Со бра ни е то на Со ју зот на ЗП на гра -
дот Скоп је де но ви ве одр жа от чет на сед -
ни ца за ра бо та та во 2013 го ди на и до -
не се про гра ма за ра бо та и фи нан си -
ски план за 2014 го ди на. Пре тсе да те -
лот на со ју зот, д-р Кр сте Ан ге лов ски, во
поз драв но то обра ќа ње изра зи осо бе -
но за до волс тво и бла го дар ност за при -
сус тво то на го сти те: ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Ди ме Спа сов,
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, гра до на чал ни кот на Скоп је,
Ко це Тра ја нов ски, по мош ник-ди ре кто -
рот во Фон дот на ПИОМ, Трај ко Прем -
че ски, и ра ко во ди те лот на скоп ска та
фи ли ја ла Де јан Ѓор ѓев ски. Нај пр во пред
при сут ни те се обра ти ми ни сте рот Ди -
ме Спа сов, кој истак на де ка гри жа та
за стан дар дот на пен зи о не ри те е еден
од врв ни те при о ри те ти на Вла да та на
РМ. Тој на брои по ве ќе про грам ски
актив но сти и мер ки за по до бру ва ње
на ус ло ви те и на ква ли те тот на жи во -
тот на пен зи о не ри те и наг ла си де ка
мно гу ин ве сти ции за пла ни ра ни те и
ре а ли зи ра ни те про е кти има ат не по -
сред но по зи тив но вли ја ние врз стан -
дар дот на гра ѓа ни те во тре та та до ба.
Во тој кон текст ги спом на при до би вки -
те од про е кти те во со ци јал на та и здрав -
стве на та за шти та, ка ко што се зго ле -
му ва ње то на пен зи и те, на ма лу ва ње -
то на це на та на ле ко ви те, бесп лат но то
бол нич ко ле ку ва ње, бањ ско-кли мат -
ска та ре кре а ци ја и дру ги по вол но сти
што ги ко ри стат пен зи о не ри те. Гра до -
на чал ни кот на Скоп је, Ко це Тра ја нов -
ски, истак на де ка на обо стра но за до -
волс тво со ра бо тка та на гра дот со град -
ски от со јуз на ЗП е при мер на, осо бе -
но по пот пи шу ва ње то на ме мо ран ду -
мот за ме ѓу себ на со ра бо тка од 2009
го ди на. Тој по со чи де ка гра дот Скоп је
ка ко и до се га, и на та му ќе се оби ду ва
и ќе ра бо ти, во рам ки те на мож но сти -
те, да им по ма га на пен зи о не ри те од
Скоп је за да си го раз у ба ву ва ат вре -
ме то со дру же ње и про ше тки. И го ди -

на ва, ка ко и из ми на ти те го ди ни, во бу -
џе тот на гра дот има пла ни ра но средс -
тва за по мош на пен зи о не ри те, со при -
о ри тет за ре но ви ра ње на ре кре а тив -
ни от цен тар „Кат ла но во“, но и за кул -
тур ни те и спорт ски те деј но сти на пен -
зи о не ри те. Пре тсе да те лот на СЗП на
гра дот Скоп је, Кр сте Ан ге лов ски, во во -
вед но то из ла га ње го во ре ше за ра бо -
та та и по стиг ну ва ња та на Со ју зот во
ми на та та го ди на, а ка ко од го вор на не -
кои об ви ну ва ња од од дел ни са мо на -
ре че ни пар ти ски ли де ри за на вод но то
не до вол но ан га жи ра ње на ра ко водс -
тва та на пен зи о нер ска та ор га ни за ци -
ја за по до бру ва ње на стан дар дот на
пен зи о не ри те, тој со ар гу мен ти и кон -
крет ни по да то ци, ду ри и со спо ре ду ва -
ња на стан дар дот на пен зи о не ри те со
со сед ни те др жа ви и по ши ро ко, ја при -
ка жа ре ал на та со стој ба во РМ, што од
го ди на на го ди на се по до бру ва. Исто -
то тоа мо же ше да се сог ле да и од ана -
ли тич ки от при каз на со стој би те во из -
ве шта јот за ра бо та та во 2013 го ди на,
од кој пре тсе да те лот Ан ге лов ски пре -
зен ти ра ше ак цен ти, а ди ску тан ти те по -
зи тив но се иска жаа и во це лост го при -
фа ти ја. Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, ја наг ла си уло га та на
град ски от со јуз на ЗП во по ве ќе об ла -
сти, а осо бе но во ос тва ру ва ње то на со -
ра бо тка та со гра дот Скоп је, со кој и

СЗПМ има при мер на со ра бо тка. Во тој
кон текст тој ги спом на ус пеш на та ор -
га ни за ци ја и ре а ли за ци ја та на ре пуб -
лич ки те ре вии на пес ни, му зи ка и игри
во Уни вер зал на са ла во Скоп је, и тоа
без на до мест, а да де и не кол ку пред -
ло зи и ини ци ја ти ви за уште по до бро и
по ор га ни зи ра но дејс тву ва ње на град -
ски от со јуз во на ред ни от пер и од. Ар ги -
ров ски, исто та ка, пред ло жи да се фор -
ми ра ко ми си ја за кул ту ра, чие кон сти -
ту и ра ње на ско ро тре ба да се из вр ши.
По тоа тој ин фор ми ра за актив но сти те
и за ус пе си те на СЗПМ во ми на та та и
оваа го ди на, при што ги со оп шти тер -
ми ни те за одр жу ва ње на ре ги о нал ни -
те ре вии на пес ни, му зи ка и игри и на
спорт ски те нат пре ва ри, а ка ко пот тик
за уште по го ле ми ус пе си во оваа го ди -
на ги на ве де мо ти ви те за по го ле ма со -
ли дар ност, за спло те ност и единс тве -
ност во дејс тву ва ње то и за ху ман и до -
сто инс твен од нос на си те при пад ни ци
на тре та та жи вот на до ба.

Во ди ску си ја та учес тву ваа: Пав ле
Спа сов, Бла го је Ар сиќ, Ра уф Ха ми ди,
Ра тка Ко ко лан ска, Ди ми три ја Бо га ти -
но ски, Ефтим Ми шов ски, Ве љан Стој -
ков ски и дру ги. На кра јот со бра ни е то
ед ног лас но ја усвои за врш на та сме -
тка на СЗП на ГС за 2013 го ди на и до -
не се про гра ма за ра бо та и фи нан си -
ски план за 2014 го ди на.

Пот пи шан ме мо ран дум за 
со ра бо тка со оп шти на та Охрид 

Во ве се ла ат мо сфе ра и со из бор
на нај ша ре но то ве лиг ден ско јај це, во
ус пеш на ор га ни за ци ја на Здру же ни -
е то на пен зи о не ри те во Ви ни ца, де -
но ви ве се одр жа тра ди ци о нал на та
ма ни фе ста ци ја „То ми на не де ла“. 

Учес тву ваа над 450 пен зи о нер -
ки и пен зи о не ри од Ко ча ни, Штип,
При леп, Охрид, Ве лес, Га зи Ба ба-
Скоп је, Ка ва дар ци, Кри ва Па лан ка,
Бог дан ци, Бе ро во, Пех че во, Ѓор че Пе -
тров, Ра до виш, Зле то во и од гра дот-

до ма ќин.
Ма ни фе ста ци ја та ја отво ри м-р

Мла ден Пе тров, пре тсе да тел на Здру -
же ни е то на пен зи о не ри те на Ви ни -
ца, кој че сти тај ќи им ги ве лиг ден ски -
те праз ни ци на си те при сут ни им упа -
ти нај и скре ни жел би за до бро здрав -
је и долг и сре ќен жи вот.

При дру жу вај ќи се кон че сти тки те,
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, го во ре ше за зна че ње то на
тра ди ци и те и оби ча и те и се освр на

на по сти га ња та на со ју зот и на здру -
же ни ја та во ос тва ру ва ње то на усво -
е ни те про грам ски за да чи, а ги нај а -
ви и актив но сти те во вр ска со пен зи -
о нер ски те ре ги о нал ни ре вии на пес -
на, му зи ка и игри и ре ги о нал ни те
спорт ски нат пре ва ри.

За нај до бро укра се ни ве лиг ден -
ски јај ца со ап ла уз и при год ни по -
да ро ци беа на гра де ни пен зи о нер -
ки од Бог дан ци, Охрид и од Кри ва
Па лан ка.     Г.К. 

ЗП-ПРИЛЕП

Пот тик за по го ле ми ус пе си оваа го ди на 

Иа ко е во ос ма та де це ни ја
од жи во тот, Или ја Јан чу ле -
ски е с� уште акти вен, и

по крај на хар мо ни ка, сви -
ри и на тром бон, тру ба и

дру ги ду вач ки ин стру мен ти,
а по ве ќе од 40 го ди ни е ка -
пел ник на при леп ски от ду -

вач ки град ски ор ке стар 
Ми це Па шо ев ски

Де но ви ве пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, не кол ку ча са пре сто ју ва ше во Де мир
Ка пи ја, при што бе ше топ ло и ср деч но пре че кан
од Бла гој Ка ва зов ски, пре тсе да тел на оп штин -
ско то здру же ние на пен зи о не ри те, и од чле но -
ви те на из врш ни от од бор. За вре ме на пре сто -
јот пре тсе да те лот Ар ги ров ски бе ше за поз на ен
со до се гаш ни те и со пла ни ра ни те актив но сти
што про из ле гу ва ат од про гра ма та за ра бо та на
ЗП за оваа го ди на. Во полн ек се под го то вки те
на нат пре ва ру ва чи те за Ре ги о нал ни те спорт ски
игри во по ве ќе спорт ски дис цип ли ни. Во раз го -
во рот Ар ги ров ски пред ло жи здру же ни е то да фор -
ми ра пе јач ка и игро ор на сек ци ја, ко ја ќе го не -
гу ва на род ни от ма ке дон ски фолк лор од по драч -
је то на оп шти на та Де мир Ка пи ја, а со сво ја та
про гра ма мо же да учес тву ва на кул тур ни те ма -
ни фе ста ции во оп шти на та, ка ко и на ре ги о нал -

ни те ре вии на пес на, му зи ка и на игри. На оваа
ини ци ја ти ва Ка ва зов ски го за поз на го сти нот де -
ка му зич ки по тен ци јал има, но де ка за се га здру -
же ни е то не ма ма те ри јал ни мож но сти.

За вре ме на пре сто јот Дра ги Ар ги ров ски, во
при друж ба на Бла гој Ка ва зов ски, ја по се ти оп -
шти на та Де мир Ка пи ја, ка де што има ше сред -
ба со гра до на чал ни кот Трај че Ди ми три ев. Во
раз го во рот што се во де ше при тоа го сти нот бе -
ше за поз на ен де ка ло кал на та са мо у пра ва има
вос по ста ве но до бра со ра бо тка со здру же ни е то
на пен зи о не ри те. Ре чи си на си те ор га ни зи ра ни
актив но сти на пен зи о не ри те во Де мир Ка пи ја
е при су тен гра до на чал ни кот, а по ба ра ње на
здру же ни е то оп шти на та им до де ли комп ју тер и
дру ги по мош ни по ма га ла. Гра до на чал ни кот Ди -
ми три ев го за поз на го сти нот со лич на та кар та
на оваа оп шти на и за под го тве ни те про е кти, чии
бла го да ти ќе ги ко ри стат и пен зи о не ри те од оп -
шти на та Де мир Ка пи ја.

Дра ги Ро лев ски

Пи со кот на зур ли те и гај ди те и ри -
та мот на та па ни те, кои се раз ле а ја
ми на ти от ви кенд од из во рот на Бре -
гал ни ца до неј зи ни от слив во Вар дар,
го оз на чи ја по че то кот на 12-та Ре ви -
ја на пес ни, му зи ка и игри, чиј гла вен
ор га ни за тор е Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни -
ја. Во рам ки те на оваа актив ност на
со ју зот се из ве ду ва ат шест ре вии во
шест ре ги о ни, ка де што до ма ќи ни се
пен зи о не ри те од не кое здру же ние
од ре ги о нот-до ма ќин. 

На фи нал на та ма ни фе ста ци ја оние
што се нај до бри и нај под го тве ни ќе на -
ста пат на Ре пуб лич ка та ре ви ја, ко ја и
оваа го ди на ќе се одр жи во Скоп је, на
10 ју ни во Уни вер зал на та са ла.

ДЕБИ-НАСТАП НА ПЕХЧЕВЦИ

Го ди на ва пр ви до ма ќи ни и ко ор -
га ни за то ри на ре ги о нал на ре ви ја беа
пен зи о не ри те од ЗП-Бе ро во, кои беа
до ма ќи ни на сво и те ко ле ги на шест

здру же ни ја од источ ни от ре ги он, и тоа:
ЗП-Ко ча ни, ЗП-Ви ни ца, ЗП-Дел че во,
ЗП-Пех че во, ЗП-Ма ке дон ска Ка ме ни -
ца и ЗП-Бе ро во. На ре ви ја та при сус -
тву ваа го лем број пен зи о не ри и го сти,
ме ѓу кои беа и пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, гра до на чал ни кот
на оп шти на та Бе ро во, Дра ги На џин -
ски, пре тсе да ва чот на Со ве тот на оп -
шти на та Бе ро во, Јо ван Maте ни чар -
ски, пре тсе да те лот на ЗП-Бе ро во, Љуп -
чо Го тов ски, а ре ви ја та за отво ре на ја
прог ла си пот пре тсе да те лот на СЗПМ,
Ме то ди ја То шев ски. 

Пен зи о нер ски те КУД од Ко ча ни,
Ви ни ца, Дел че во, Пех че во и од Бе ро -
во ја при ка жаа на род на та му зич ка
тра ди ци ја пред бе ров ци и го сти те што
при сус тву ваа на ма ни фе ста ци ја та.
Сти ли зи ра ни оби чаи по раз лич ни по -
во ди, пес ни и ора од раз лич ни кра е -
ви на ре ги о нот и сли ки од не ко гаш ни -
от оп штес твен жи вот го збо га ти ја кул -
тур но-за бав ни от жи вот во оп шти на та
Бе ро во, па и по ши ро ко. Осо бен впе -
ча ток кај пуб ли ка та оста ви ја пех чев -
ски те пен зи о не ри, кои го ди на ва во

Му зи ка та ка ко про фе си ја и се меј на тра ди ци ја 

До бра со ра бо тка со ло кал на та са мо у пра ва

ЗП-ДЕМИР КАПИЈА

БЕРОВО - РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Дру же ње за ве дра 
и ве се ла тре та до ба

Бе ро во го имаа сво е то пр во учес тво на
ре ги о нал ни те пен зи о нер ски ре вии.

ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ТРАДИЦИЈАТА

По за вр шу ва ње то на Ре ги о нал на -
та ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри од
овој ре ги он, пен зи о не ри те го про дол -
жи ја дру га ру ва ње то до кра јот на де нот,
раз ме ну вај ќи искус тва од сво јот акти -
вен и се ме ен пен зи о нер ски жи вот. 

- И ре ги о нал ни те и ре пуб лич ка та
ре ви ја има ат го ле мо зна ча ње и се
мош не ква ли тет ни. Де не ска тоа го по -
ка жа и ре ви ја та во Бе ро во. По ра ди
ква ли те тот, но и по ра ди го ле мо то зна -
че ње што го има ат ре ви и те на ма ке -
дон ска та му зи ка и тра ди ци ја, од стра -
на на Ми ни стерс тво то за кул ту ра се

прог ла се ни за на стан од на ци о нал но
кул тур но зна че ње за др жа ва та. Тоа е
зас лу же но приз на ние, би деј ќи ре ви -
и те при до не су ва ат да ожи ве ат мно гу
за бо ра ве ни пес ни, ора и оби чаи, ка -
ко што има ше де не ска ед на „за бо ра -
ве на“ пес на од Ма ле ше ви ја та - ре че
по за вр шу ва ње то на ре ви ја та пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.

Во рам ки те на ре ви ја та во Бе ро во,
пен зи о не ри те Мар га Чу чев ска и Бран -
ко Дуп кар ски се прет ста ви ја со ли ков -
на из лож ба со мо ти ви од Ма ле ше ви ја -
та, но и со дру ги те ми од жи во тот.

Ина ку, бе ров ски те пен зи о не ри се
мош не актив ни и во тре та та жи вот на
до ба. Тие ќе им би дат до ма ќи ни на сво -
и те ко ле ги и на 14 ју ни, на 19. Ре ги о -
нал ни пен зи о нер ски спорт ски нат пре -
ва ри, од кои нај до бри те спор ти сти ќе
се нат пре ва ру ва ат на Ре пуб лич ки те
пен зи о нер ски спорт ски игри, кои ќе
се одр жат на 6 сеп тем ври во Те то во.

На род ни оби чаи по раз лич -
ни по во ди, пес ни и ора од
раз лич ни кра е ви на ре ги о -
нот и сли ки од не ко гаш ни от
оп штес твен жи вот го збо га -
ти ја кул тур но-за бав ни от жи -
вот во оп шти на та Бе ро во и

по ши ро ко

ВИНИЦА 

Ус пеш но ор га ни зи ра на 
„То ми на не де ла“



Се ва сти ја 
Цве тков ска-Со ти ров ска

До а је нот на Здру же ни е то на
пен зи о ни ра ни те ра бот ни ци на
ОВР-Скоп је, Стој че Јан ку лов ски, со
сво и те ко ле ги, дру га ри и при ја те -
ли не о дам на им пре сив но го прос -
ла ви 80-от ро ден ден. На овој го -
лем ју би леј на сла ве ни кот си те му
по са каа мно гу здрав је и долг жи -
вот, а за по тсе ту ва ње на на ста нот,
ка ко тра ен спо мен, му по да ри ја
ше шир, не гов не и зо ста вен дел од
об ле ка та. 

Овој чо век со го ле мо ср це и ду -
ша пол на со љу бов е ро ден во да -
леч на та 1934 го ди на во се ло то Бо -
ту ше, Ма ке дон ски Брод, од ка де
што уште ка ко млад из ле гол и по ус -
пеш но за вр ше ни от курс за ми ли -
ци о не ри оти шол на служ ба во ОВР-
Ре сен. Ро ден де нот бе ше по вод
Стој че да ја отво ри при каз на та за
се бе и ко га го при ми ше ши рот со
осо бе на важ ност поч на да рас ка -
жу ва. Всуш ност, по да ро кот го по -
тсе тил на уни фор ма та што ја но сел,
по точ но на да леч на та 1957 го ди -
на, ко га би ле во ве де ни кам гар ни
уни фор ми. 

Ка ко ус пе шен ми ли ци о нер не -
кол ку го ди ни ра бо тел во Ре сен, а
по по тре ба на служ ба та со по ло жен
при е мен ис пит во 1963-1964 го -
ди на бил упа тен на струч но усо вр -
шу ва ње во Бел град. Тоа му овоз -
мо жи ло да ми не низ не кол ку зна -
чај ни долж но сти: за ме ник-ко ман -
дир и ко ман дир на СМ „Сте ње“, а
по тоа и по мош ник-ко ман дир во Ре -
пуб лич ка та ста ни ца на ми ли ци ја,
ди рект но по дре де на на РСВР на
РМ, ка де што оста нал до пен зи о -
ни ра ње то. По тоа Стој че вед наш се
акти ви рал во здру же ни е то, а ка ко
до каз за пен зи о нер ски от стаж му
слу жи член ска та кни шка, ко ја емо -
тив но ја чу ва, а нам ни ја по ка жа
кол ку да ви ди ме де ка на ви сти на
да ти ра од пр ви от ден на не го во то
пен зи о ни ра ње во 1987 го ди на.

Ка ко еден од по а ктив ни те пен -
зи о не ри, Стој че по ми нал не кол ку
долж но сти во Здру же ни е то на пен -
зи о не ри те ОВР на РМ, а мо мент но
е член на из врш ни от од бор и член
на Ко ми си ја та за прав ни и ста ту -
тар ни пра ша ња. Не го ва та енер гич -
ност и струч ност, не го ва та тру до љу -
би вост и му дрост, умеш ност и прин -
ци пи ел ност, му овоз мо жу ва ат на -
вре ме но, бр зо и од го вор но да ги
из вр шу ва за да чи те. Всуш ност, тоа
ја пра ви не го ва та по себ ност во ан -
га жи ра ње то и во ус пе си те што ги
по стиг ну ва во здру же ни е то. 

Со по дем на уба ви на та кон жи -
во тот и се мејс тво то, по пен зи о ни -
ра ње то се фо ку си ра, ка ко што ве -
ли, на еден нов жи вот. Отсе ко гаш
не го во то ср це чу ка ло за род но то
Бо ту ше и за тоа се кој сло бо ден миг
за ми ну вал та му, ка де што ини ци -
рал и при до нел да се из гра ди во -
до вод со по мош на Фон дот за не -
раз ви е ни по драч ја, а пос лед ни ве

го ди ни е по сто ја но акти вен и са ка
да по мог не не го во то Бо ту ше до
2015 го ди на да до бие и асфал тен
пат.

Ина ку, Стој че е ма кси мал но по -
све тен на ра бо та та во здру же ни е -
то и со за до волс тво ги при фа ќа за -
да чи те и по ма га во ре ша ва ње то
на проб ле ми те. Тој е по себ но бла -
го да рен и ис пол нет што е по чи ту -
ван од чле но ви те со кои со ра бо ту -
ва, а за ус пе хот во ра бо те ње то ве -
ли де ка се те ме ли на спо јот ме ѓу
му дро ста, искус тво то и мла до ста.
Во жи во тот и во ра бо та та тој се др -
жи до сво и те дол го го диш ни прин -
ци пи и за тоа ус пеш но им одо ле ва
на го ди ни те.

- Пен зи о ни ра ње то е при ро ден
про цес и по тоа тре ба да се впрег -
не си ла за по на та му да се про дол -
жи актив но и да не се доз во ли да
надв ла де ат раз о ча ру ва ња та. Тре -
ба се ко гаш да се би де во дви же -
ње, да се би де оп кру жен со по зи -
тив ни лу ѓе и да се соз да ва се ко гаш
не што но во и но во - ве ли Стој че.

Тој има и свое хо би, сво ја по -
себ на љу бов кон фо то гра фи ра ње -
то. На јус пеш ни те се меј ни фо то гра -
фии и оние на пра ве ни во при ро -
да та ги чу ва во сво ја та до маш на
ар хи ва, но стал гич но при се ту вај ќи
се на уба ви те мо мен ти во жи во тот
што ги по ми нал за ед но со сво ја та
вер на дру гар ка Зла та.

Поп лад нев но то сон це ве ќе бе -
ше на за о ѓа ње, а со Стој че уште не
мо жев ме да го до вр ши ме раз го во -
рот. Се пак, тој ста на, го ста ви ше -
ши рот на гла ва, не го ви от за шти тен
знак, и со по себ но чув ство про го -
во ри: „Кој ќе го чи та се то ова, дра -
га мо ја, ко га јас сум пос лед ни от
Мо хи ка нец од мо ја та ге не ра ци ја...“

При мер за
енер гич ност 
и за му дрост

Цве тан ка Или е ва

Љер ка Тот На у мо ва е пен зи о нер ка -
пи са тел ка, есе ис тка и пре ве ду вач ка. Ро -
де на е во Да ру вар, а жи вее и тво ри во
Скоп је. За вр ши ла Еко ном ски фа кул тет
и е ма ги стер на еко ном ски на у ки. Член -
ка е на друш тво то на пи са те ли те на Ма -
ке до ни ја, на Друш тво то на хр ват ски те
пи са те ли, а член ка е и во уре ду вач ки от
од бор на „Хр ват ска ри јеч“. Дол го го диш -
на член ка е и на Ди рек ци ја та за кул ту ра
и умет ност на Скоп је, а учес тву ва и во
ор га ни за ци ја та на „Скоп ско кул тур но ле -
то“. Има об ја ве но мно гу кни ги на ма ке -
дон ски и на хр ват ски ја зик. Неј зи ни те
пес ни се пре ве ду ва ни на анг ли ски, ита -
ли јан ски, фран цу ски, грч ки, тур ски, вла -
шки и дру ги ја зи ци. Љер ка Тот На у мо ва
на ста пу ва ла на по ве ќе кни жев ни ма ни -
фе ста ции во зем ја та и во странс тво, ме -
ѓу кои се: „Ма за ра дел Ва ло“ на Си ци ли -
ја, Ме ди те ран ски те сред би во Ати на,
„Стру шки те ве че ри на по е зи ја та“, „По -
ет ски те сред би“ во Ре ше та ри и дру ги.
До бит ник е на пре стиж ни на гра ди за по -
е зи ја. За ста пе на е во не кол ку ан то ло -
гии. Вгра де на е и во про е ктот на Вла -
да та на РМ „130 то ма на ма ке дон ска -
та кни жев ност“ во кни га та „Со вре ме -
на ма ке дон ска по е зи ја“.

По вод за овој на пис за Љер ка Тот На -
у мо ва е неј зи но то нај но во по ет ско де ло
„Не мир што не ма ше име“ - на хр ват ски
ја зик. Нас ло вот на кни га та во ед но е нас -
лов и на во вед на та пес на, зад ко ја сле -
ду ва ат три по ет ски цик лу си. Ка ко што ќе
на пи шат и не кол ку те поз на ти ре цен зен -
ти од Хр ват ска, на прв пог лед ова мо же
и да нB за чу ди. Но се кој чи та тел што ќе
за ста не за да се срет не са ми от со се бе
(тоа е онаа сред ба што че сто на сто ју ва -
ме да ја од ло жи ме или из бег не ме) ќе
осоз нае де ка на изг лед не важ ни те и без -
о пас ни вна треш ни не ми ри, на кои ни -
кој не е имун, за чув стви тел ни те по е дин -
ци мо жат да би дат по губ ни. Се кој од нас

е при си лен во сво јот жи вот да се спра -
ву ва со та кви не ми ри ка ко што нај до бро
знае и умее, не ги рај ќи ги, по тис ну вај ќи
ги во се бе, ма ски рај ќи ги и нај пос ле со -
о чу вај ќи се со нив и при фа ќај ќи ги на
овој или на оној на чин. 

И дру ги те цик лу си се нас ло ве ни спо -
ред пес ни те со кои поч ну ва ат. Факт е
де ка ка ко што ми ну ва вре ме то и ста ну -
ва ме по ста ри, а со тоа и по о са ме ни, сB
по ве ќе со мис ли те се вра ќа ме во дет -
ство то и мла до ста, сB по сил ни се се ќа -
ва ња та на не ко гаш ни те дра ги лич но -
сти и на ста ни, ду ри и зву ко ви и ми ри -
си... И по е те са та емо тив но е сB поб ли -
ску до сво ја та род на Сла вон ска рам ни -
на, при се ту вај ќи се на де та ли те од род -
ни от крај, иа ко е свес на де ка се то тоа
ќе оста не са мо во се ќа ва ња та, за се ко -
гаш за ко па но во ми на то то. Во сво и те
по ет ски тал ка ња, по е те са та На у мо ва е
свес на де ка не се бич но то чи сто ср це, е
нај до бар лек про тив вна треш ни от не -
мир, про тив не ми рот што не ма име. И
за тоа во пес на та нас -

ло ве на „Отво ре но ср це“ ве ли: „Отво ре -
но то ср це ја при фа ќа игра та на де те то
и пти ци те“...

Без пре тен зи ја и мож ност да ги ана -
ли зи ра ме си те по ет ски цик лу си изд во ју -
ва ме уште не кол ку по ет ски по ра ки од
неј зи но то нај но во по ет ско де ло „Не мир
кој не ма име“. Во пес на та „Мол кот е тај -
на“ пи са тел ка та по ви ку ва на свр ту ва -
ње то кон се бе си и ду хов но ста, ко ја да -
ва ви стин ска си ла за жи вот. 

По е те са та Тот На у мов ска е свес на
де ка за ви стин ски бла гос ло вен жи вот
се по треб ни и мол че ње, и мо ли тва, и
бла го род ност, и до бри на, и на пор, и са -
мо о тка жу ва ње и жр тву ва ње и за тоа во
по чет ни те сти хо ви на пес на та нас ло ве -
на „Се срд на мо ли тва“ по ра чу ва: „Кол -
ку што вло жу ва ме во жи во тот, тол ку од
не го и до би ва ме“. При тоа се ка ко не
мис ли на ма те ри јал ни те до бра ту ку на
жи вот про тка ен со ви стин ски вред но -
сти. Со по се бен по ет ски ја зик и зрел
по ет ски израз, по е те са та Љер ка Тот
На у мо ва ги по ви ку ва чи та те ли те да
E се при дру жат во бла го род ни те на -
сто ју ва ња, иа ко па тот до са ка на та
цел не е се кој пат ни ту ра мен ни ту
ед но ста вен.

Под го тве но ста да се мис ли и
соз да ва не што што е тол ку чув -
стви тел но ка ко по е зи ја та, и тоа

на два ја зи ка, мо же са мо да се опи ше
ка ко израз на хра брост.
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ПЕН ЗИ О НЕР СКИ ДОМ „ЈА НЕ САН ДАН СКИ“

Во сво и те по ет ски тал ка -
ња, по е те са та На у мо ва е
свес на де ка не се бич но то
чи сто ср це е нај до бар лек
про тив вна треш ни от не -

мир, про тив не ми рот што
не ма име. И за тоа во пес -
на та нас ло ве на „Отво ре но

ср це“ ве ли: „Отво ре но то
ср це ја при фа ќа игра та на

де те то и пти ци те“...

Го ста ви ше ши рот на 
гла ва, не го ви от за шти тен

знак, и со по себ но 
чув ство про го во ри: 

„Кој ќе го чи та се то ова,
дра га мо ја, ко га јас сум

пос лед ни от Мо хи ка нец од
мо ја та ге не ра ци ја...“

НОВА КНИГА НА ПОЕТЕСАТА ЉЕРКА ТОТ НАУМОВА

Сред ба на ста на ри те со ми ни сте рот Спа сов

Не мир што не ма ше име

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на
по ли ти ка Ди ме Спа сов, во при друж -
ба на пре тсе да те ли те на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, и на СЗПМ на гра дот
Скоп је, Кр сте Ан ге лов ски, по мош ник-
ди ре кто рот во ФПИОМ, Трај ко Прем -
че ски, и ра ко во ди те лот на скоп ска та
фи ли ја ла, Де јан Ѓор ѓев ски, не о дам -
на го по се ти пен зи о нер ски от дом „Ја -

не Сан дан ски“ во оп шти на та Ае ро -
дром во Скоп је. На за ед нич ка та сред -
ба со дел од ста на ри те управ ни кот на
до мот Ве љан Стој ков ски ги за поз на
го сти те со со стој ба та во до мот, а по -
тоа ми ни сте рот Спа сов ги ин фор ми -
ра при сут ни те за при о ри те ти те во ре -
а ли зи ра ње то на не кои про е кти што
има ат не по сред но по зи тив но вли ја -

ние врз по до бру ва ње то на жи вот ни -
от стан дард на пен зи о не ри те. 

Ми ни сте рот Спа сов од го ва ра ше
и на пра ша ња од при сут ни те, при
што ве ти де ка во на ред ни от пер и од,
во гра ни ца на мож но сти те, ќе се изд -
во јат средс тва за по до бру ва ње на
жи вот ни те ус ло ви и во дру ги от дел
во до мот.         М.Д.

СТОЈЧЕ ЈАНКУЛОВСКИ, 
НАЈСТАР АКТИВИСТ ОД ЗП ОВР-СКОПЈЕ
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