
Ву ки ца Пе тру ше ва

На де вет на е сет ти те ре ги о нал ни
пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри од
сед ми от ре ги он, во ор га ни за ци ја на
СЗПМ и Ко ми си ја та за спорт и ре кре -
а ци ја, оваа го ди на до ма ќин бе ше Здру -
же ни е то на пен зи о не ри од Све ти Ни -
ко ле. Во пре крас ни от сон чев ден на
22 мај, сво јот спорт ски дух и под го тве -
но ста ги по ка жаа пен зи о не ри те од ЗП-
Штип, ЗП-Ра до виш и Кон че, ЗП-Ло зо -
во, ЗП-Но во Се ло, ЗП-Стру ми ца и ЗП-
Све ти Ни ко ле.

Во ре сто ра нот „Ло тос“ во Све ти Ни -
ко ле, пре тсе да те лот на здру же ни е то-до -
ма ќин, Мир ко Да на и лов, им упа ти до -
бре дој де на при сут ни те, ме ѓу кои беа
гра до на чал ни кот на оп шти на та Све ти
Ни ко ле, Зо ран Та сев, пре тсе да те лот на
со ве тот, Или ја Сто и лев, се кре тар ка та
на из врш ни от од бор на СЗПМ, Стан ка
Трај ко ва и пре тсе да те лот на ко ми си ја -
та за спорт и ре кре а ци ја, Здра вко Пе -
тков ски. Си те тие на учес ни ци те на нат -
пре ва рот им по са каа ус пе шен и фер-
нат пре вар.

Спор ти сти те-пен зи о не ри ги поз дра -
ви и гра до на чал ни кот Зо ран Та сев, кој
изра зи по чит кон оние што го да доа сво -
јот при до нос во из град ба та на сво ја та
зем ја и ве ти де ка и по на та му ќе се гри -
жи за гра ѓа ни те од тре то то до ба и се ко -
гаш ќе им по ма га во си те актив но сти,
по са ку вај ќи им до бро здрав је и уба ва
за ба ва.

Стан ка Трај ко ва, се кре тар ка на

СЗПМ, со уба ви збо ро ви ги поз дра ви
си те при сут ни, по са ку вај ќи им на учес -
ни ци те фер и ус пеш ни нат пре ва ри,
истак ну вај ќи при тоа де ка во нат пре ва -
ри те се ко гаш има по бед ни ци и по ра зе -
ни, но нај важ но е дру же ње то и соз да -
ва ње то но ви при ја телс тва. По тоа, таа,
де вет на е сет ти те ре ги о нал ни спорт ски
игри ги прог ла си за отво ре ни. 

До ма ќи нот на спорт ски те игри под -
го тви до бри спорт ски те ре ни, на кои се
од ви ва ше ин те рес на бор ба во си те 11
дис цип ли ни, а мно гу учес ни ци по ка жаа
ам би ции за да по стиг нат што по до бри
ре зул та ти. Око лу 250 пен зи о не ри се дру -
жеа во Све ти Ни ко ле, а нат пре ва ру ва -
чи те се од не су ваа ка ко да има ат 30, а
не над 60 го ди ни. Спо ред по стиг на ти те
ре зул та ти, нај до бри беа спор ти сти те од
ЗП-Ра до виш и Кон че, на вто ро ме сто
беа учес ни ци те од ЗП-Штип и Кар бин -
ци и на тре то ме сто се пла си раа нат пре -
ва ру ва чи те од ЗП-Стру ми ца.

На еки пи те бла го дар ни ци им вра чи
Ни ко ла Ата на сов. 

По за вр шу ва ње то на нат пре ва ру -
вач ки от дел, дру же ње то про дол жи во
ре сто ра нот „Илин ден“ во с.Цр ни ли ште,
во бли зи на на Све ти Ни ко ле. 
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ДЕВЕТНАЕСЕТТИ РЕГИОНАЛНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

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

Обил ни те дож до ви ги пре пол ни ја
и раз бес ни ја ма ли те и го ле ми те ре ки
на дел од Бал ка нот. Во да та поч на да
нав ле гу ва во до мо ви те, да ги пол ни
ку ќи те до по кри ви те и да зе ма чо веч -
ки жи во ти. По по ле ка на сел би те око -
лу ре ки те поч на да ги сне му ва. Не ви -
ден по топ и не за пам те на ка та стро фа
ги по го ди ја Ср би ја, Бос на и Хер це го -
ви на и Хр ват ска. И што мо же да се
пра ви и на пра ви по оваа не сре ќа?!

Скоп је и дру ги те гра до ви и це ло -
то на се ле ние во Ма ке до ни ја ста наа
на но зе. Гра дот на со ли дар но ста знае
што се поп ла ва и зем јо трес. Пр ва та
по мош за Скоп је до а ѓа ше ток му од
гра ѓа ни те на то гаш ни те ју гос ло вен -
ски ре пуб ли ки. Ние по ста ри те до бро
го па ме ти ме тоа. За тоа, об ја ва за по -
мош на на стра да ни те ду ри и не тре -
ба ше да се да ва во ме ди у ми те. 

На 18 мај 2014 го ди на, и ста ри и
мла ди, си те итав ме кон пло шта дот
„Ма ке до ни ја“ да ја изра зи ме на ша -
та со ли дар ност и да по мог не ме во ху -
ма ни тар на та ак ци ја за на стра да ни -
те во за фа те ни те по драч ја. Со гру па
пен зи о не ри че ко рев кон со би ра ли -
ште то на по мо шта ор га ни зи ра но од

гра ѓа ни те и Цр ве ни от крст на Ма ке -
до ни ја. Бр зав ме кон одре ди ште то да
го оста ви ме сво јот скро мен при лог, а
та му од си те стра ни се сле ва ше ре ка
од ху ма ни лу ѓе, ме ѓу кои пре поз нав -
ме мно гу на ши ко ле ги-пен зи о не ри.
Гле тка та до сол зи ми ги рас тре пе ри
чув ства та. Бев пре среќ на што сум све -
док на ед на го ле ма спло те ност на на -
ши от чо век, на Ма ке до не цот, на не -
го ва та не се бич ност и ре ше ност да по -
мог не ток му ко га е нај те шко. Ту ка, на
пло шта дот „Ма ке до ни ја“ се до ка жу -
ва ше ху ма но ста, го ле ми на та се по -
ка жу ва ше на де ло. Бев пре среќ на
што до ме не и око лу ме не има ше мно -
гу мла ди и во зрас ни ли ца и што си те
имаа ед на за ед нич ка мис ла. Има ли
не што по по лез но и по доб лес но од ова
што се слу чу ва ше на кри тич ни от ден,
а исто то тоа ќе се слу чу ва и низ це ла -
та на ша др жа ва до де ка трае не сре -
ќа та кај со се ди те. 

И ние, пен зи о не ри те, со на ше то
при сус тво и скром на та до на ци ја ис -
пра тив ме по ра ка со по зи тив на мис -
ла и мо ли тва до си те на стра да ни, до
си те глад ни, жед ни и исп ла ше ни, по -
втор но да ја по чув ству ва ат топ ли на -
та на сво јот дом, да се вра тат на сво -
и те ог ни шта и среќ но да жи ве ат...

ПОМОШ НА НАСТРАДАНИТЕ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО
СРБИЈА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ВО ХРВАТСКА Пен зи о не ри те се нат пре ва ру ваа

ка ко во мла до ста!

Цве та Спа си ко ва

Во автен ти чен ста рин ски ам би ент
во ме а на та „Бри о ни“, во еми си ја та
„Вку сот на тра ди ци ја та“, ве шти те пен -
зи о нер ки од Акти вот на пен зи о нер ки
при ЗП-Штип и Кар бин ци ги по ка жаа
ве шти ни те во го тве ње со поз на та та во -
ди тел ка, пе јач ка та Адри ја на Алач ки, ко -
ја во нај а ва та ре че де ка ќе се дру жи со
искус ни те до ма ќин ки, пен зи о нер ки те
од гра дот под Иса рот, град со бо га та
исто ри ја, град на „Че тр се“ и штип ска -
та па стр мај ли ја, на „Ма кфест“ и ан тич -
ки от град Бар га ла, ка де што има што да
се ви ди и вку си од тра ди ци о нал но то.

Пен зи о нер ки те се прет ста ви ја со

автен тич ни оби чаи и спе ци ја ли те ти од
до маш ни те куј ни. Та ка, Ели ца и Маг да -
ле на ме сеа Бо го ро ди чи на по га ча и пре -
ста пул ки, кои им се де ле ле на со се ди -
те за да се разг ла си уба ва та вест. Стој -
ка Ор де ва су ка ше јај че ник за са ка ни -
те го сти, а Стој ка Ша ле ва го тве ше кро -
ми дар ник со ќо фти ња. Мил ка Ор де ва
го тве ше бо ра ни ја со зел ка и грав и ја
рас ка жа тра ди ци ја та да се уго сти се кој
го стин и по крај не ма шти ја та. Та ка, Бо -
ро и Ана од штип ско Но во Се ло, со тоа
што го има ле ги пре че ка ле сво и те го -
сти, а до ден-де нес, ка ко во ше га оста -
на ло - без тро шка бо ра ни ја, да се на -
ре ку ва ова пос но ја де ње „бо ра ни ја“.
Цве та Ва си ле ва на пра ви по га ча со спа -

наќ, Бран ка на пра ви пчен кар ник, а од
ра це те на Ло за из ле гоа сла тки те фур -
ки, ер мик лии (гу ра бии со гриз и шер -
бет) на пра ви ја На да и Уба вка. Има ше
и бр зо бла го, ал ва, по га чи и пи ти, а вред -
ни те до ма ќин ки ја на пол ни ја со фра та
со ста рин ски спе ци ја ли те ти, кои ги про -
ба и пре тсе да те лот на здру же ни е то Ми -
ха ил Ва си лев и ги по фа ли пен зи о нер -
ки те. 

Же ни те од ЗП-Штип и Кар бин ци
учес тву ва ат и во ху ма ни тар ни ак ции со
свои спе ци ја ли те ти и по се та на ста ри
и сне мо же ни ли ца и на де ца со по себ -
ни по тре би. При не о дам неш на та по се -
та на бол ни во Штип ска та бол ни ца, ра -
ко водс тво то ја иско ри сти мож но ста да

раз го ва ра со ди ре ктор ка та Ру жа Па па -
ро ва за по до бру ва ње на ус ло ви те и за
на ба вка на апа ра ти за ди јаг но сти ка,
кои мно гу им се по треб ни на бол ни те,
осо бе но на ста ри те. Тие тре ба да одат
ду ри во Скоп је, за што се из ло же ни на
го ле ми фи нан си ски тро шо ци, по со чи
пре тсе да те лот Ва си лев при раз го во рот
со ди ре ктор ка та. Се раз го ва ра ше и за
мно гу по треб но то ге ри ја три ско од де ле -

ние, за гри жа и не га на те шко бол ни те
и сне мо же ни ста ри ли ца, за нив но сме -
сту ва ње и ле ку ва ње.

И со ра бо тка та на пен зи о нер ки те со
Цр ве ни от крст е мош не до бра. Тие учес -
тву ва ат во ху ма ни тар ни, со бир ни и дру -
ги ак ции, а Цр ве ни от крст воз врат но
ор га ни зи ра ак ции за бесп лат но ме ре -
ње кр вен при ти сок и ис пи ту ва ње ше -
ќер и мас но тии во кр вта.

Вред ни те пен зи о нер ки во „Вку сот на тра ди ци ја та“ 
ЗП-ШТИП

Ху ма ност до ка жа на на де лo



Ву ки ца Пе тру ше ва

Здру же ни е то на пен зи о не ри од Све -
ти Ни ко ле, на 9 мај, Де нот Евро па и Де -
нот на по бе да та на фа шиз мот, бе ше до -
ма ќин на 12-та ре ги о нал на ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри, ко ја се одр жа во
ор га ни за ци ја на СЗПМ. Во го ле ма та са -
ла во до мот на кул ту ра та „Кр сте Ми сир -
ков“ све ти ни кол ча ни имаа мож ност да
ужи ва ат во пре крас ни те из вед би на со -
ли сти, ан самб ли, КУД и пе јач ки гру пи од
здру же ни ја та на пен зи о не ри од Про би -
штип, Ло зо во, Но во Се ло, Штип, Стру ми -
ца, Зле то во, Ра до виш и од Све ти Ни ко ле.

Ср деч но до бре дој де во ср це то на Ов -
че по ли е то им по са ка пре тсе да те лот на
со бра ни е то на до ма ќи нот, Ни ко ла Ата -
на сов. Со по чит и бла го дар ност што се
при сут ни на оваа нај ма сов на ре ги о нал -
на кул тур на ма ни фе ста ци ја на пен зи о -
не ри те, тој ги поз дра ви при сут ни те. Во
сво е то обра ќа ње во име то на ло кал на -
та са мо у пра ва гра до на чал ни кот Зо ран
Та сев им се заб ла го да ри на пен зи о не -
ри те за актив но сти те во об ла ста на кул -
ту ра та, а осо бе но за за чу ву ва ње то на на -
ша та бо га та фолк лор на риз ни ца. Пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, ги

поз дра ви го сти те и до ма ќи ни те во име
на со ју зот и се освр на на зна че ње то на
ре ви и те, кои и го ди на ва Ми ни стерс тво -
то за кул ту ра ги прог ла си за на ци о на лен
ин те рес на др жа ва та, а по тоа ре ви ја та ја
прог ла си за отво ре на. Про грам ски от дел
на ре ви ја та поч на со на ста пот на жен -
ско то трио од ЗП-Све ти Ни ко ле со ви ко -
ич ки тра ди ци о нал ни пес ни. По тоа на сце -
на та се по ја ви ја „Ве се ли пен зи о не ри“ од
Про би штип. ЗП-Ло зо во се прет ста ви со
пес ни од со ли сти и лич ни твор би. Здру -
же ни е то од Но во Се ло на ста пи со ду ет-
из вед би и со лист во при друж ба на ка ва -
ли и гај да. Ве се ла та ат мо сфе ра ја до пол -
ни и на ста пот на ме ша на та пе јач ка гру -
па на ЗП-Штип. ЗП-Стру ми ца има ше хор -
ски на стап со уба ви на род ни и ста ро град -
ски пес ни, а ус пе шен на стап имаа и прет -
став ни ци те од ЗП-Зле то во. За ЗП-Ра до -
виш и Кон че пр ва на ста пи ја пе јач ка та
гру па „Иње во“ и жен ска пе јач ка гру па
при дру жу ва на со гај да, ка вал, там бу ра и
та пан. Два и пол ча са про ле таа за миг, се
ре деа пес на до пес на, оро до оро, се исп -
ле те фолк лор на пле тен ка, се пре ле ваа
бо и те и ста рин ски укра си на на род ни те
но сии, а пуб ли ка та за се то тоа не ги ште -
де ше длан ки те. 
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ДВА НА Е СЕТ ТА РЕ ГИ О НАЛ НА РЕ ВИ ЈА НА ПЕС НИ, МУ ЗИ КА И ИГРИ ВО ДОМОТ НА АРМ-СКОП ЈЕ

Том че Стој ков

Во рам ки те на 12-та ре ги о нал -
на ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри,
што се одр жа на 3. мај во Бе ро во,
бе ше отво ре на из лож ба на сли ки од
авто ри те-ама те ри, пен зи о не ри те
Мар га Чи чев ска и Бран ко Дуп ни ка -
ров ски. Из лож ба та пре диз ви ка го -
лем ин те рес кај учес ни ци те на ре -
ви ја та и кај мно гу те љу би те ли на
оваа умет ност. 

Автор ка та Чи чев ска се прет ста -
ви со ли ко вен опус на гра фи ки и пор -
тре ти што се ра бо те ни во тех ни ка на
сув ха мер, мас ло на плат но и мас ло
на стак ло. Во гра фи ки те нај за ста пе -
ни мо ти ви се ста ро град ска та ар хи те -
кту ра, ка ко вр вен израз на на ши те

гра ди те ли–на и ма ри, а во пор тре ти -
те со вре ме ни от дух на со стој ба та на
мла ди те и на во зрас ни те. До се га Чи -
чев ска има нас ли ка но над 160 сли -
ки, а учес тву ва ла со са мо стој ни из -
лож би во Ко ча ни и во Бе ро во, до де -
ка во Ве лес е на гра де на за сво ја та
сли кар ска тех ни ка и кре а тив ност.

Бран ко Дуп ни ка ров ски е ро ден
во Бе ро во во 1939 го ди на, ка де што

и де нес жи вее. Ин те рес кон умет но -
ста про ја ву ва уште во ра но то дет ство
и от то гаш на сли карс тво то му оста -
нал ве рен до де нес. Ре кре а ци ја та ка -
ко пен зи о нер ја на о ѓа се којд нев но
во пре крас на та при ро да на Ма ле ше -
ви ја та, а во цр кви те и ма на сти ри те
изу чу ва мо ти ви за сли ка ње то свет -
ци во ико ни те. Дуп ни ка ров ски со осо -
бе на страст и вни ма тел ност е во по -
тра га на бо и те и тех ни ки те на на ши -
те зо гра фи кои гриж ли во ги раз ра бо -
ту ва и на до гра ду ва со сво ја та ве шти -
на во сли ка ње то ико ни. Со сво ја та
тру до љу би вост и љу бо пит ност не по -
мал ку им се по све ту ва и на мр тва та
при ро да, уба ви те пеј за жи, бо га ти от
ко ло рит на пол ски те и ур ба ни те цве -
то ви и слич но. Тој имал и са мо стој на
из лож ба во Бе ро во, а на ста пу вал и
во по ве ќе груп ни из лож би низ ре пуб -
ли ка ва.

Цве тан ка Или е ва

На 20 мај 2014 го ди на во До мот
на АРМ во Скоп је се одр жа 12-та Ре -
ги о нал на ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри. До ма ќин бе ше ЗП „Со ли дар ност-
Ае ро дром“. На ре ви ја та учес тву ваа
осум здру же ни ја на пен зи о не ри, и тоа:
„Со ли дар ност-Ае ро дром“, „Кра то во“,
„Кри ва Па лан ка“, „Ки се ла Во да“, „Ку -
ма но во“, „Во е ни пен зи о не ри“, „Га зи
Ба ба“ и „Цен тар“.

Пред пол на та са ла на го сти те и на
учес ни ци те нај пр во им се обра ти пре -
тсе да те лот на ИО на ЗП „Со ли дар ност-
Ае ро дром“, Ди ми три ја Бо га ти но ски.
Во сво е то поз драв но обра ќа ње тој му
се заб ла го да ри на СЗПМ за ука жа на -
та до вер ба и истак на де ка иа ко овие
ре ги о нал ни ре вии не ма ат нат пре ва -
ру вач ки ка ра ктер, се кое здру же ние
со ме се ци се под го тву ва да по ка же
што по до бар ква ли тет и да се из бо ри
за на стап на Ре пуб лич ка та ре ви ја.

По тоа пен зи о не ри те ги поз дра ви
гра до на чал ни кот на оп шти на та Ае ро -

дром, Иви ца Ко нев ски, наг ла су вај ќи
го за до волс тво то што се на о ѓа ме ѓу
нај во зрас ни те жи те ли во оп шти на та
во овие све че ни ми го ви. Учес ни ци те
и го сти те ги поз дра ви и пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.

- На овие ре вии пен зи о не ри те се
по ка жаа ка ко ви стин ски чу ва ри на

кул тур на та риз ни ца на на ша та зем -
ја, на тра ди ци ја та и на на ши от кул ту -
рен иден ти тет. Нив ни от при до нес е
го лем во вра ќа ње то од за бо рав на
мно гу уба ви из вор ни и ста ро град ски
пес ни и ора, на раз ни на род ни оби -
чаи и дру ги кул тур ни обе леж ја. По ра -
ди се то ова Ми ни стерс тво то за кул ту -
ра на Р. Ма ке до ни ја, Ре пуб лич ка та
ре ви ја и ше ста та Ре ги о нал на ре ви -
ја и оваа го ди на ги прог ла си за кул -
тур ни ма ни фе ста ции од на ци о на лен
ин те рес за зем ја та. На кра јот од сво -
е то обра ќа ње тој го прог ла си по че то -
кот на ре ви ја та. Пр ви на ста пи ја до -
ма ќи ни те ЗП „Со ли дар ност-Ае ро -
дром“, а по нив и дру ги те се дум здру -
же ни ја. Ис пол ни ја го лем број на род -
ни пес ни и ора, свад бе ни оби чаи и
ху мо ри стич ни тек сто ви. Со не ви де -
на лес но ти ја пен зи о не ри те играа и
пе е ја и при ка жаа про гра ма што дол -
го ќе се па ме ти и ка ко при мер за пом -
ла ди те ге не ра ции. 

Чу ва ње и пре не су ва ње на 
тра ди ци и те на ид ни те ге не ра ции

Цве тан ка Или е ва

Пан до ра Јо ва нов ска-Или ев ска е ро -
де на во Ве лес. За вр ши ла пра вен фа кул -
тет во Скоп је, со по се та на две го ди ни пост -
дип лом ски сту дии. Ра бо те ла ка ко но ви -
нар ка во Ра дио Скоп је, а по тоа во Апе ла -
ци ски от суд и би ла су диј ка во Ос нов ни от
суд во Ку ма но во. Пи шу ва по е зи ја, про за,
ка ко тру до ви од об ла ста на прав ни те на -
у ки, а и сли ка.

Ги има об ја ве но сти хоз бир ки те: „Но -
ќи без сон“, „Пу кот на при пе кот“ и „Не бе -
сен аква рел“- дво ја зич ни, на ма ке дон ски
и на анг ли ски ја зик; „Но ќи без сон“ - вто -
ро из да ние на ма ке дон ски и на срп ски ја -
зик. За ста пе на е во по ве ќе ан то ло гии и
збор ни ци. Об ја ву ва ла во ре но ми ра ни спи -
са ни ја и ре вии, а пес ни те B се пре ве ду -
ва ни на анг ли ски, фран цу ски, срп ски, хр -
ват ски, тур ски, вла шки и на ал бан ски ја -
зик. До бит нич ка е на на гра ди за по е зи ја
„Бра ќа Ми ла ди нов ци“ и за сли карс тво.
Пан до ра Јо ва нов ска-Или ев ска е член ка
на друш тво то на пи са те ли те „Ко чо Ра цин“
во Ве лес и во Ку ма но во и член ка на Друш -
тво то на пи са те ли те на Ма ке до ни ја. Тол -
ку за автор ка та, а се га за неј зи но то де ло
„Сен ки на по е тич но ста“. 

Нај но ва та кни га на Пан до ра е не о бич -
на по мно гу не шта: нај пр во, спо ред нас -
ло вот, „Сен ки на по е тич но ста“ со пра во
алу ди ра на иск лу чи во по ет ска кни га, ка -
кви што беа до се га неј зи ни те три кни ги,
но штом ќе ја пре ли ста ме ќе за бе ле жи ме
де ка всуш ност ста ну ва збор за двој на
збир ка, со ста ве на од рас ка зи, кра тки и
со се ма кра тки, во вид на пес ни во про за,
и од сти хо ви, под за ед нич ки цик лус „Со -
нот на пти ца та“, ка ко сло бод на по е ма и
еден до да ток од 37 ха и ку-пес ни, што во
пос лед ни те го ди ни е тренд во по ве ќе за -
пад ни зем ји. Не о бич но ста на оваа кни га,
по тоа, е во тоа што спон та но се пре ле ва
од проз но то, рас ка жу вач ко то, кон по ет -
ско то. Без на та мош ни под ла бо ки ана ли -
зи ќе ка же ме уште де ка автор ка та ус пе -
ва во сво и те твор би со мал ку да ка же мно -
гу, мош не ефект но да ни ја до ло ви су шти -
на та. Неј зи ни те рас ка зи ни до не су ва ат
тро га тел ни исто рии на обич ни те лу ѓе од
се којд не ви е то, кои ни изг ле да ат не ка ко
поз на то, бли ско, а се пак да леч но, та инс -
тве но, на пи ша ни кул ти ви ра но, без пре -
те ра на до за сен ти мен тал ност, иа ко зди -
вот на сен ти мен та лиз мот про ве ју ва во си -
те нив. Ме ѓу тоа, она што прив ле ку ва во
неј зи на та рас ка жу вач ка та по стап ка е ли -

те ра т ур но -
ста на опи ша -
ни от пред мет,
вне су ва ње то
пси хо ло ги ја во
рас ка зи те и во
пес ни те, до бро поз -
на ва ње на чо веч ки -
те ка ра кте ри и на чо -
веч ки те стра сти и стре -
ме жи. От та му, пи са тел ка та по не ко гаш
знае да рас ка же, со ед на ков ус пех, не ко -
ја исто ри ја ка ко од име на же на та ка и од
име на маж, што не е чест слу чај во на -
ша та ли те ра ту ра.

Вто ри от дел на кни га та, по ет ски от, е
под сил на прев ласт на пр ви от - проз ни от.
Ка ко и во проз ни те тек сто ви, автор ка та и
ту ка се слу жи со асо ци ја ции и со ме та фо -
ри, но, за раз ли ка од рас ка зи те, во пес -
ни те про ве ју ва сен ти мен тал но ста по ме -
ша на со мис лов ни те сег мен ти. Ду ри и па -
три от ски те пес ни во кои се спо ме ну ва ат
Са му и ло ви те пор ти, Сло во то Кли мен то -

во, Ау ра та Пр ли че ва... проз ву чу ва ат сен -
ти мен тал но и се на пи ша ни во ду хот на
на ша та па три от ска ли ри ка. Пан до ра во
сво и те пес ни ни ну ди ви со ки лир ски
вред но сти „Ох, ка ко са мо пе ат пти ци -
те“... Или ко га ќе ја на пи ше уба ва та
по ет ска ме та фо ра „Се обе си мис -
ла та на вр вот од ја зи кот“. Та кви лир -
ски би се ри има по ве ќе во оваа
кни га, осо бе но во де лот на ха и -
ку-пес ни те, во кои се вос пе ва -
ат уба ви ни те на при ро да та или
не кои ду шев ни со стој би. Ка -
ко осо бе но ус пеш на, поз на -
ти от ма ке дон ски пи са тел и
ре цен зент на кни га та Па -
скал Ги лев ски ја истак ну -

ва ха и ку-пес на та што гла си:

Тр ски раз ни ша ни
Жаб ја оно ма то пе ја
Ор ке стар на отво ре но.

На ме сто зак лу чок, на кра јот уште ед -
наш да наг ла си ме де ка Пан до ра Јо ва нов -
ска-Или ев ска со оваа сво ја нај но ва кни -
га се прет ста ву ва ка ко автор што го до -
стиг на сво јот тво реч ки ма кси мум, сво ја -
та пи са тел ска зре лост и со тоа си обез бе -
ди ви со ко ме сто во ма ке дон ска та ли те ра -
ту ра. Пре по ра чу вај ќи ви ја оваа кни га за
чи та ње, на кра јот ќе ја за поз на е те Пан -
до ра Јо ва нов ска-Или ев ска и ка ко ли ков -
на умет ни ца, би деј ќи кни га та е илу стри -
ра на со фо то гра фии од неј зи ни те умет -
нич ки де ла. 

Мендо Димовски

На два на е сет та та ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри од по вар дар ски от ре ги он, што
се одр жа на 15 мај во ор га ни за ци ја на

СЗПМ, во цен та рот за кул ту ра „Ацо Ѓор -
чев“ во Не го ти но се срет наа учес ни ци -
те од Не го ти но, Ка ва дар ци, Ва лан до во,
Ге вге ли ја, Ве лес и од Бог дан ци. По че то -
кот на нај ма сов на та пен зи о нер ска ма -
ни фе ста ци ја во овој ре ги он бе ше нај а -

вен со ка ра кте ри стич ни му зич ки ре фре -
ни од поз на ти ма ке дон ски фе сти ва ли. 

До бре дој де на учес ни ци те и на го -
сти те прв им по са ка пре тсе да те лот на
ЗП-Не го ти но, Пе тар За хар чев, кој изра -
зи осо бе но за до волс тво што на ре ви ја -
та при сус тву ва ат пре тсе да те лот на СЗПМ
и гра до на чал ни кот на Не го ти но, и поз -
дра ву вај ќи ги по и ме нич но и дру ги те го -
сти и прет став ни ци на ЗП, тој им се заб -
ла го да ри на си те и им по са ка при ја тен
пре стој во гра до- до ма ќин.

Гра до на чал ни кот на Не го ти но, Ван -
чо Апо сто лов, изра зи за до волс тво што е
при су тен ме ѓу пен зи о не ри те и ја нај а ви
из град ба та на нов пен зи о нер ски дом. 

Од име то на СЗПМ при сут ни те ги поз -
дра ви Стан ка Трај ко ва, се кре тар ка на
ИО на СЗПМ. По крај дру го то, таа наг ла -
си де ка овие кул тур ни ма ни фе ста ции се

НЕСЕКОЈДНЕВНО ДЕЛО ОД ПАНДОРА ЈОВАНОВСКА-ИЛИЕВСКА

НЕГОТИНО – ДВАНАЕСЕТТА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

БЕРОВО

„Сен ки на по е тич но ста“ 

М. Ди мов ски

Во Стру га, во гра дот на по е зи ја та и
ту риз мот, во ор га ни за ци ја на СЗПМ,
на 11 мај 2014 го ди на, во До мот на
кул ту ра та, се одр жа 12-та ре ги о нал на
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри. На
оваа кул тур на ма ни фе ста ци ја на пен -

зи о не ри те од че твр ти от ре ги он на ста -
пи ја прет став ни ци на здру же ни ја та на
пен зи о не ри од: Стру га, Кру ше во, Охрид
и Де бр ца, При леп, Ки че во, Би то ла, Де -
бар и Цен тар Жу па, Де мир Хи сар и од
Ма ке дон ски Брод. Во име на до ма ќи -
нот, ЗП-Стру га, до бре дој де на учес ни -
ци те и на го сти те им по са ка пре тсе да -

те лот на здру же ни е то Ли ман По ло жа -
ни, а по себ но ги поз дра ви пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, со пот -
пре тсе да те лот на со бра ни е то Бес ник
По це ста и гра до на чал ни кот на оп шти -
на та Стру га, Зи ја дин Се ла, кој во сво -
е то обра ќа ње на ал бан ски и на ма ке -
дон ски ја зик изра зи во о ду ше ву ва ње
за ма сов но ста и под го тве но ста на пен -
зи о не ри те во ор га ни зи ра ње то ва кви
сред би, на кои се ма ни фе сти ра ат кул -
тур но то бо гат ство и не гу ва ње то на тра -
ди ци и те во опре де ле ни те ре ги о ни и
мул ти ет нич ки сре ди ни. На ма ке дон ски
и на ал бан ски ја зик, на при сут ни те им
се обра ти и пот пре тсе да те лот на со бра -
ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста, кој во
име на ор га ни за то рот СЗПМ збо ру ва -
ше за зна че ње то и за при до не сот на
ре ви ја та во не гу ва ње то  на тра ди ци и -
те и чу ва ње то на кул тур но то бо гат ство,
ка ко израз на иден ти те тот и за ед нич -

Пен зи о не ри те играа и пе е ја 
со не ви де на лес но ти ја

Две ин те рес ни ли ков ни из лож би

СВЕТИ НИКОЛЕ, 12-ТА РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА 
НА ПЕСНА, МУЗИКА И ИГРИ

Со му зи ка и пес ни про тив ста ре е ње то

СТРУГА , 12-ТА РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Чу ва ње на мул ти кул тур но то бо гат ство

мож ност пен зи о не ри те да из ле зат од
сво и те до мо ви и со ова ја прог ла си ре -
ви ја та за отво ре на. По тоа сце на та им
бе ше от ста пе на на учес ни ци те. Здру же -
ни е то-до ма ќин се прет ста ви со пе јач ка
гру па, ко ја ис пол ни три пес ни. И ЗП-Ка -
ва дар ци на ста пи со пе јач ка гру па и со
не кол ку пес ни, а ЗП-Ва лан до во се прет -
ста ви со ме ша на пе јач ка гру па, ко ја ги
ис пол ни пес ни те: „Ка жи Рај не, ка жи ду -
шо“, „Про сте но ти е, про сте но“ и „Фа ти
се Бое мо ри на оро“. Пен зи о не рот Трај -
че Ла за ров со со ло-на стап ги прет ста ви

ин ва ли ди зи ра ни те пен зи о не ри од Ка -
ва дар ци. Тој ги ис пол ни пес ни те „Да ли
зна еш ли бе“ и „Ја но Ја нин ке“. 

На сце на та на ста пи ја и хо ро ви те на
оста на ти те здру же ни ја. Та ка, ге вге ли ча -
ни се прет ста ви ја со пес ни те „Ге вге ли -
ја, цвет на гра ди на“, „Еле но ќер ко, Еле -
но“ и „Што си на лу те но ли бе“. Ве ле ша -
ни се прет ста ви ја со па три от ски пес ни,
а ре ви ја та за вр ши со на ста пот на ЗП-
Бог дан ци со пес ни те „На ср це ми стар
ме рак ле жи“, „Ка жи, ка жи ќер ко Сла -
вко“ и „Зе дов же на мр зе ли ва“.

ко то жи ве е ње во на ше то мул ти ет нич -
ко оп штес тво, во на ша та  за ед нич ка
та тко ви на, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, и
ре ви ја та ја прог ла си за отво ре на. 

Пр ви на сце на та на ста пи ја до ма -
ќи ни те со пе јач ка и ме ша на игро ор -
на гру па со ка ра кте ри стич ни пес ни за
стру шко то под неб је. ЗП-Кру ше во се
прет ста ви со три пес ни на ма ке дон -
ски и на вла шки ја зик, а ЗП-Охрид и
Де бр ца со пес ни и ора од Охрид ско и
око ли на та. Прет став ни ци те од  При -
леп на ре ви ја та учес тву ваа со пе јач -

ки гру пи од две те кул тур но-умет нич ки
друш тва „Пен зи о нер“ и „Пен ка Ко те -
ска“. ЗП-Ки че во на ста пи со хор и игро -
ор на гру па. Би тол ски те пен зи о не ри ја
пре зен ти раа ста ро град ска та пес на и
му зи ка, што е спе ци фич на за ова по -
драч је. ЗП-Де бар и Цен тар Жу па се
прет ста ви со из ве ду ва ње ма ке дон -
ски и ал бан ски из вор ни пес ни, а ЗП-
Де мир Хи сар со ме шан хор и игро ор -
на гру па, а ЗП-Ма ке дон ски Брод на -
ста пи со пе јач ка гру па и пес ни и ора
од По ре че.

Ка ли на С. Ан до но ва 

Во До мот на кул ту ра та во Ѓор че Пе -
тров во Скоп је, на 28 мај се одр жа пос -
лед на та од ше сте ре ги о нал ни ре вии на
пес ни, му зи ка и игри. На ре ви ја та пе -
е ја и играа пес ни и ора пен зи о не ри од
здру же ни ја та: Та фта ли џе, Го сти вар, Те -
то во, Са рај, Кар пош, Ча ир, Бу тел, Шу -
то Ори за ри и здру же ни е то-до ма ќин Ѓор -
че Пе тров. 

Нај пр во на при сут ни те им се обра -
ти пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Ѓор че Пе -
тров, Ме то ди ја Но вков ски. Тој ги поз -
дра ви го сти те и учес ни ци те и им по са -
ка до бре дој де. По тоа, на ма ке дон ски и
на ал бан ски ја зик пен зи о не ри те во са -
ла та ги поз дра ви пот пре тсе да те лот на
со бра ни е то на Со ју зот на здру же ни ја на
Ма ке до ни ја, Бес ник По це ста и им по -
ра ча на при сут ни те да ужи ва ат во пес -
на та и во ора та што ќе ги пре зен ти ра ат
нив ни те ко ле ги-пен зи о не ри, вер ни чу -
ва ри на фолк лор но то бо гат ство на на -
ша та др жа ва Ма ке до ни ја. 

По не го, нај во зрас ни те гра ѓа ни и
нив ни те го сти ги поз дра ви гра до на -

чал ни кот на оп шти на та Ѓор че Пе тров,
Со кол Ми тров ски, кој го изра зи сво е -
то во о ду ше ву ва ње од ен ту зи јаз мот и
од енер ги ја та на пен зи о не ри те кои си
ги ис пол ну ва ат де но ви те со ин те рес -
ни и уба ви актив но сти.

По тоа се за ре ди ја пес ни, ора и оби -
чаи на ма ке дон ски, ал бан ски, ром ски...
Тоа беа пре крас ни из вед би што беа

одраз на дру гарс тво и со жи вот. Ма ке -
дон ка пе е ше при дру жу ва на од двај ца
Ал бан ци-ка вал џии, со из ве ду ва чи те пе -
е ја си те во са ла та. Со та па нот и зур ла та
на из ве ду ва чи те од ЗП-Шу то Ори за ри за -
туп каа ср ца та на си те при сут ни. ЗП-Кар -
пош се прет ста ви со по е зи ја и од лич на
про фе си о нал на из вед ба на не кол ку пес -
ни. До ма ќи ни те оди граа не кол ку ора од
егеј ски те кра е ви, сток ме ни во пре у ба -
ви но сии. ЗП-Те то во при ка жа ин те ре сен
свад бен адет на ис пра ќа ње на не ве ста -
та. ЗП-Са рај ис пол ни две ну ме ри, ЗП-Ча -
ир има ше пе јач ка гру па и со ло-на стап,
ЗП-Та фта ли џе се прет ста ви со пе јач ка
гру па и оро, а ЗП-Бу тел со ин те рес на
фолк лор на ко ре о гра фи ја и пес ни. 

СK на сK, од уба во - по у ба во. За прет -
ста ву ва ње то и из вед би те здру же ни ја -
та до би ја бла го дар ни ци за учес тво од
ор га ни за то рот. Се ле кто рот има ше те -
шка за да ча.

Ора и пес ни на со жи вот
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Ву ки ца Пе тру ше ва

Здру же ни е то на пен зи о не ри од Све -
ти Ни ко ле, на 9 мај, Де нот Евро па и Де -
нот на по бе да та на фа шиз мот, бе ше до -
ма ќин на 12-та ре ги о нал на ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри, ко ја се одр жа во
ор га ни за ци ја на СЗПМ. Во го ле ма та са -
ла во до мот на кул ту ра та „Кр сте Ми сир -
ков“ све ти ни кол ча ни имаа мож ност да
ужи ва ат во пре крас ни те из вед би на со -
ли сти, ан самб ли, КУД и пе јач ки гру пи од
здру же ни ја та на пен зи о не ри од Про би -
штип, Ло зо во, Но во Се ло, Штип, Стру ми -
ца, Зле то во, Ра до виш и од Све ти Ни ко ле.

Ср деч но до бре дој де во ср це то на Ов -
че по ли е то им по са ка пре тсе да те лот на
со бра ни е то на до ма ќи нот, Ни ко ла Ата -
на сов. Со по чит и бла го дар ност што се
при сут ни на оваа нај ма сов на ре ги о нал -
на кул тур на ма ни фе ста ци ја на пен зи о -
не ри те, тој ги поз дра ви при сут ни те. Во
сво е то обра ќа ње во име то на ло кал на -
та са мо у пра ва гра до на чал ни кот Зо ран
Та сев им се заб ла го да ри на пен зи о не -
ри те за актив но сти те во об ла ста на кул -
ту ра та, а осо бе но за за чу ву ва ње то на на -
ша та бо га та фолк лор на риз ни ца. Пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, ги

поз дра ви го сти те и до ма ќи ни те во име
на со ју зот и се освр на на зна че ње то на
ре ви и те, кои и го ди на ва Ми ни стерс тво -
то за кул ту ра ги прог ла си за на ци о на лен
ин те рес на др жа ва та, а по тоа ре ви ја та ја
прог ла си за отво ре на. Про грам ски от дел
на ре ви ја та поч на со на ста пот на жен -
ско то трио од ЗП-Све ти Ни ко ле со ви ко -
ич ки тра ди ци о нал ни пес ни. По тоа на сце -
на та се по ја ви ја „Ве се ли пен зи о не ри“ од
Про би штип. ЗП-Ло зо во се прет ста ви со
пес ни од со ли сти и лич ни твор би. Здру -
же ни е то од Но во Се ло на ста пи со ду ет-
из вед би и со лист во при друж ба на ка ва -
ли и гај да. Ве се ла та ат мо сфе ра ја до пол -
ни и на ста пот на ме ша на та пе јач ка гру -
па на ЗП-Штип. ЗП-Стру ми ца има ше хор -
ски на стап со уба ви на род ни и ста ро град -
ски пес ни, а ус пе шен на стап имаа и прет -
став ни ци те од ЗП-Зле то во. За ЗП-Ра до -
виш и Кон че пр ва на ста пи ја пе јач ка та
гру па „Иње во“ и жен ска пе јач ка гру па
при дру жу ва на со гај да, ка вал, там бу ра и
та пан. Два и пол ча са про ле таа за миг, се
ре деа пес на до пес на, оро до оро, се исп -
ле те фолк лор на пле тен ка, се пре ле ваа
бо и те и ста рин ски укра си на на род ни те
но сии, а пуб ли ка та за се то тоа не ги ште -
де ше длан ки те. 
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Том че Стој ков

Во рам ки те на 12-та ре ги о нал -
на ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри,
што се одр жа на 3. мај во Бе ро во,
бе ше отво ре на из лож ба на сли ки од
авто ри те-ама те ри, пен зи о не ри те
Мар га Чи чев ска и Бран ко Дуп ни ка -
ров ски. Из лож ба та пре диз ви ка го -
лем ин те рес кај учес ни ци те на ре -
ви ја та и кај мно гу те љу би те ли на
оваа умет ност. 

Автор ка та Чи чев ска се прет ста -
ви со ли ко вен опус на гра фи ки и пор -
тре ти што се ра бо те ни во тех ни ка на
сув ха мер, мас ло на плат но и мас ло
на стак ло. Во гра фи ки те нај за ста пе -
ни мо ти ви се ста ро град ска та ар хи те -
кту ра, ка ко вр вен израз на на ши те

гра ди те ли–на и ма ри, а во пор тре ти -
те со вре ме ни от дух на со стој ба та на
мла ди те и на во зрас ни те. До се га Чи -
чев ска има нас ли ка но над 160 сли -
ки, а учес тву ва ла со са мо стој ни из -
лож би во Ко ча ни и во Бе ро во, до де -
ка во Ве лес е на гра де на за сво ја та
сли кар ска тех ни ка и кре а тив ност.

Бран ко Дуп ни ка ров ски е ро ден
во Бе ро во во 1939 го ди на, ка де што

и де нес жи вее. Ин те рес кон умет но -
ста про ја ву ва уште во ра но то дет ство
и от то гаш на сли карс тво то му оста -
нал ве рен до де нес. Ре кре а ци ја та ка -
ко пен зи о нер ја на о ѓа се којд нев но
во пре крас на та при ро да на Ма ле ше -
ви ја та, а во цр кви те и ма на сти ри те
изу чу ва мо ти ви за сли ка ње то свет -
ци во ико ни те. Дуп ни ка ров ски со осо -
бе на страст и вни ма тел ност е во по -
тра га на бо и те и тех ни ки те на на ши -
те зо гра фи кои гриж ли во ги раз ра бо -
ту ва и на до гра ду ва со сво ја та ве шти -
на во сли ка ње то ико ни. Со сво ја та
тру до љу би вост и љу бо пит ност не по -
мал ку им се по све ту ва и на мр тва та
при ро да, уба ви те пеј за жи, бо га ти от
ко ло рит на пол ски те и ур ба ни те цве -
то ви и слич но. Тој имал и са мо стој на
из лож ба во Бе ро во, а на ста пу вал и
во по ве ќе груп ни из лож би низ ре пуб -
ли ка ва.

Цве тан ка Или е ва

На 20 мај 2014 го ди на во До мот
на АРМ во Скоп је се одр жа 12-та Ре -
ги о нал на ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри. До ма ќин бе ше ЗП „Со ли дар ност-
Ае ро дром“. На ре ви ја та учес тву ваа
осум здру же ни ја на пен зи о не ри, и тоа:
„Со ли дар ност-Ае ро дром“, „Кра то во“,
„Кри ва Па лан ка“, „Ки се ла Во да“, „Ку -
ма но во“, „Во е ни пен зи о не ри“, „Га зи
Ба ба“ и „Цен тар“.

Пред пол на та са ла на го сти те и на
учес ни ци те нај пр во им се обра ти пре -
тсе да те лот на ИО на ЗП „Со ли дар ност-
Ае ро дром“, Ди ми три ја Бо га ти но ски.
Во сво е то поз драв но обра ќа ње тој му
се заб ла го да ри на СЗПМ за ука жа на -
та до вер ба и истак на де ка иа ко овие
ре ги о нал ни ре вии не ма ат нат пре ва -
ру вач ки ка ра ктер, се кое здру же ние
со ме се ци се под го тву ва да по ка же
што по до бар ква ли тет и да се из бо ри
за на стап на Ре пуб лич ка та ре ви ја.

По тоа пен зи о не ри те ги поз дра ви
гра до на чал ни кот на оп шти на та Ае ро -

дром, Иви ца Ко нев ски, наг ла су вај ќи
го за до волс тво то што се на о ѓа ме ѓу
нај во зрас ни те жи те ли во оп шти на та
во овие све че ни ми го ви. Учес ни ци те
и го сти те ги поз дра ви и пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.

- На овие ре вии пен зи о не ри те се
по ка жаа ка ко ви стин ски чу ва ри на

кул тур на та риз ни ца на на ша та зем -
ја, на тра ди ци ја та и на на ши от кул ту -
рен иден ти тет. Нив ни от при до нес е
го лем во вра ќа ње то од за бо рав на
мно гу уба ви из вор ни и ста ро град ски
пес ни и ора, на раз ни на род ни оби -
чаи и дру ги кул тур ни обе леж ја. По ра -
ди се то ова Ми ни стерс тво то за кул ту -
ра на Р. Ма ке до ни ја, Ре пуб лич ка та
ре ви ја и ше ста та Ре ги о нал на ре ви -
ја и оваа го ди на ги прог ла си за кул -
тур ни ма ни фе ста ции од на ци о на лен
ин те рес за зем ја та. На кра јот од сво -
е то обра ќа ње тој го прог ла си по че то -
кот на ре ви ја та. Пр ви на ста пи ја до -
ма ќи ни те ЗП „Со ли дар ност-Ае ро -
дром“, а по нив и дру ги те се дум здру -
же ни ја. Ис пол ни ја го лем број на род -
ни пес ни и ора, свад бе ни оби чаи и
ху мо ри стич ни тек сто ви. Со не ви де -
на лес но ти ја пен зи о не ри те играа и
пе е ја и при ка жаа про гра ма што дол -
го ќе се па ме ти и ка ко при мер за пом -
ла ди те ге не ра ции. 

Чу ва ње и пре не су ва ње на 
тра ди ци и те на ид ни те ге не ра ции

Цве тан ка Или е ва

Пан до ра Јо ва нов ска-Или ев ска е ро -
де на во Ве лес. За вр ши ла пра вен фа кул -
тет во Скоп је, со по се та на две го ди ни пост -
дип лом ски сту дии. Ра бо те ла ка ко но ви -
нар ка во Ра дио Скоп је, а по тоа во Апе ла -
ци ски от суд и би ла су диј ка во Ос нов ни от
суд во Ку ма но во. Пи шу ва по е зи ја, про за,
ка ко тру до ви од об ла ста на прав ни те на -
у ки, а и сли ка.

Ги има об ја ве но сти хоз бир ки те: „Но -
ќи без сон“, „Пу кот на при пе кот“ и „Не бе -
сен аква рел“- дво ја зич ни, на ма ке дон ски
и на анг ли ски ја зик; „Но ќи без сон“ - вто -
ро из да ние на ма ке дон ски и на срп ски ја -
зик. За ста пе на е во по ве ќе ан то ло гии и
збор ни ци. Об ја ву ва ла во ре но ми ра ни спи -
са ни ја и ре вии, а пес ни те B се пре ве ду -
ва ни на анг ли ски, фран цу ски, срп ски, хр -
ват ски, тур ски, вла шки и на ал бан ски ја -
зик. До бит нич ка е на на гра ди за по е зи ја
„Бра ќа Ми ла ди нов ци“ и за сли карс тво.
Пан до ра Јо ва нов ска-Или ев ска е член ка
на друш тво то на пи са те ли те „Ко чо Ра цин“
во Ве лес и во Ку ма но во и член ка на Друш -
тво то на пи са те ли те на Ма ке до ни ја. Тол -
ку за автор ка та, а се га за неј зи но то де ло
„Сен ки на по е тич но ста“. 

Нај но ва та кни га на Пан до ра е не о бич -
на по мно гу не шта: нај пр во, спо ред нас -
ло вот, „Сен ки на по е тич но ста“ со пра во
алу ди ра на иск лу чи во по ет ска кни га, ка -
кви што беа до се га неј зи ни те три кни ги,
но штом ќе ја пре ли ста ме ќе за бе ле жи ме
де ка всуш ност ста ну ва збор за двој на
збир ка, со ста ве на од рас ка зи, кра тки и
со се ма кра тки, во вид на пес ни во про за,
и од сти хо ви, под за ед нич ки цик лус „Со -
нот на пти ца та“, ка ко сло бод на по е ма и
еден до да ток од 37 ха и ку-пес ни, што во
пос лед ни те го ди ни е тренд во по ве ќе за -
пад ни зем ји. Не о бич но ста на оваа кни га,
по тоа, е во тоа што спон та но се пре ле ва
од проз но то, рас ка жу вач ко то, кон по ет -
ско то. Без на та мош ни под ла бо ки ана ли -
зи ќе ка же ме уште де ка автор ка та ус пе -
ва во сво и те твор би со мал ку да ка же мно -
гу, мош не ефект но да ни ја до ло ви су шти -
на та. Неј зи ни те рас ка зи ни до не су ва ат
тро га тел ни исто рии на обич ни те лу ѓе од
се којд не ви е то, кои ни изг ле да ат не ка ко
поз на то, бли ско, а се пак да леч но, та инс -
тве но, на пи ша ни кул ти ви ра но, без пре -
те ра на до за сен ти мен тал ност, иа ко зди -
вот на сен ти мен та лиз мот про ве ју ва во си -
те нив. Ме ѓу тоа, она што прив ле ку ва во
неј зи на та рас ка жу вач ка та по стап ка е ли -

те ра т ур но -
ста на опи ша -
ни от пред мет,
вне су ва ње то
пси хо ло ги ја во
рас ка зи те и во
пес ни те, до бро поз -
на ва ње на чо веч ки -
те ка ра кте ри и на чо -
веч ки те стра сти и стре -
ме жи. От та му, пи са тел ка та по не ко гаш
знае да рас ка же, со ед на ков ус пех, не ко -
ја исто ри ја ка ко од име на же на та ка и од
име на маж, што не е чест слу чај во на -
ша та ли те ра ту ра.

Вто ри от дел на кни га та, по ет ски от, е
под сил на прев ласт на пр ви от - проз ни от.
Ка ко и во проз ни те тек сто ви, автор ка та и
ту ка се слу жи со асо ци ја ции и со ме та фо -
ри, но, за раз ли ка од рас ка зи те, во пес -
ни те про ве ју ва сен ти мен тал но ста по ме -
ша на со мис лов ни те сег мен ти. Ду ри и па -
три от ски те пес ни во кои се спо ме ну ва ат
Са му и ло ви те пор ти, Сло во то Кли мен то -

во, Ау ра та Пр ли че ва... проз ву чу ва ат сен -
ти мен тал но и се на пи ша ни во ду хот на
на ша та па три от ска ли ри ка. Пан до ра во
сво и те пес ни ни ну ди ви со ки лир ски
вред но сти „Ох, ка ко са мо пе ат пти ци -
те“... Или ко га ќе ја на пи ше уба ва та
по ет ска ме та фо ра „Се обе си мис -
ла та на вр вот од ја зи кот“. Та кви лир -
ски би се ри има по ве ќе во оваа
кни га, осо бе но во де лот на ха и -
ку-пес ни те, во кои се вос пе ва -
ат уба ви ни те на при ро да та или
не кои ду шев ни со стој би. Ка -
ко осо бе но ус пеш на, поз на -
ти от ма ке дон ски пи са тел и
ре цен зент на кни га та Па -
скал Ги лев ски ја истак ну -

ва ха и ку-пес на та што гла си:

Тр ски раз ни ша ни
Жаб ја оно ма то пе ја
Ор ке стар на отво ре но.

На ме сто зак лу чок, на кра јот уште ед -
наш да наг ла си ме де ка Пан до ра Јо ва нов -
ска-Или ев ска со оваа сво ја нај но ва кни -
га се прет ста ву ва ка ко автор што го до -
стиг на сво јот тво реч ки ма кси мум, сво ја -
та пи са тел ска зре лост и со тоа си обез бе -
ди ви со ко ме сто во ма ке дон ска та ли те ра -
ту ра. Пре по ра чу вај ќи ви ја оваа кни га за
чи та ње, на кра јот ќе ја за поз на е те Пан -
до ра Јо ва нов ска-Или ев ска и ка ко ли ков -
на умет ни ца, би деј ќи кни га та е илу стри -
ра на со фо то гра фии од неј зи ни те умет -
нич ки де ла. 

Мендо Димовски

На два на е сет та та ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри од по вар дар ски от ре ги он, што
се одр жа на 15 мај во ор га ни за ци ја на

СЗПМ, во цен та рот за кул ту ра „Ацо Ѓор -
чев“ во Не го ти но се срет наа учес ни ци -
те од Не го ти но, Ка ва дар ци, Ва лан до во,
Ге вге ли ја, Ве лес и од Бог дан ци. По че то -
кот на нај ма сов на та пен зи о нер ска ма -
ни фе ста ци ја во овој ре ги он бе ше нај а -

вен со ка ра кте ри стич ни му зич ки ре фре -
ни од поз на ти ма ке дон ски фе сти ва ли. 

До бре дој де на учес ни ци те и на го -
сти те прв им по са ка пре тсе да те лот на
ЗП-Не го ти но, Пе тар За хар чев, кој изра -
зи осо бе но за до волс тво што на ре ви ја -
та при сус тву ва ат пре тсе да те лот на СЗПМ
и гра до на чал ни кот на Не го ти но, и поз -
дра ву вај ќи ги по и ме нич но и дру ги те го -
сти и прет став ни ци на ЗП, тој им се заб -
ла го да ри на си те и им по са ка при ја тен
пре стој во гра до- до ма ќин.

Гра до на чал ни кот на Не го ти но, Ван -
чо Апо сто лов, изра зи за до волс тво што е
при су тен ме ѓу пен зи о не ри те и ја нај а ви
из град ба та на нов пен зи о нер ски дом. 

Од име то на СЗПМ при сут ни те ги поз -
дра ви Стан ка Трај ко ва, се кре тар ка на
ИО на СЗПМ. По крај дру го то, таа наг ла -
си де ка овие кул тур ни ма ни фе ста ции се

НЕСЕКОЈДНЕВНО ДЕЛО ОД ПАНДОРА ЈОВАНОВСКА-ИЛИЕВСКА

НЕГОТИНО – ДВАНАЕСЕТТА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

БЕРОВО

„Сен ки на по е тич но ста“ 

М. Ди мов ски

Во Стру га, во гра дот на по е зи ја та и
ту риз мот, во ор га ни за ци ја на СЗПМ,
на 11 мај 2014 го ди на, во До мот на
кул ту ра та, се одр жа 12-та ре ги о нал на
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри. На
оваа кул тур на ма ни фе ста ци ја на пен -

зи о не ри те од че твр ти от ре ги он на ста -
пи ја прет став ни ци на здру же ни ја та на
пен зи о не ри од: Стру га, Кру ше во, Охрид
и Де бр ца, При леп, Ки че во, Би то ла, Де -
бар и Цен тар Жу па, Де мир Хи сар и од
Ма ке дон ски Брод. Во име на до ма ќи -
нот, ЗП-Стру га, до бре дој де на учес ни -
ци те и на го сти те им по са ка пре тсе да -

те лот на здру же ни е то Ли ман По ло жа -
ни, а по себ но ги поз дра ви пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, со пот -
пре тсе да те лот на со бра ни е то Бес ник
По це ста и гра до на чал ни кот на оп шти -
на та Стру га, Зи ја дин Се ла, кој во сво -
е то обра ќа ње на ал бан ски и на ма ке -
дон ски ја зик изра зи во о ду ше ву ва ње
за ма сов но ста и под го тве но ста на пен -
зи о не ри те во ор га ни зи ра ње то ва кви
сред би, на кои се ма ни фе сти ра ат кул -
тур но то бо гат ство и не гу ва ње то на тра -
ди ци и те во опре де ле ни те ре ги о ни и
мул ти ет нич ки сре ди ни. На ма ке дон ски
и на ал бан ски ја зик, на при сут ни те им
се обра ти и пот пре тсе да те лот на со бра -
ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста, кој во
име на ор га ни за то рот СЗПМ збо ру ва -
ше за зна че ње то и за при до не сот на
ре ви ја та во не гу ва ње то  на тра ди ци и -
те и чу ва ње то на кул тур но то бо гат ство,
ка ко израз на иден ти те тот и за ед нич -

Пен зи о не ри те играа и пе е ја 
со не ви де на лес но ти ја

Две ин те рес ни ли ков ни из лож би

СВЕТИ НИКОЛЕ, 12-ТА РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА 
НА ПЕСНА, МУЗИКА И ИГРИ

Со му зи ка и пес ни про тив ста ре е ње то

СТРУГА , 12-ТА РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Чу ва ње на мул ти кул тур но то бо гат ство

мож ност пен зи о не ри те да из ле зат од
сво и те до мо ви и со ова ја прог ла си ре -
ви ја та за отво ре на. По тоа сце на та им
бе ше от ста пе на на учес ни ци те. Здру же -
ни е то-до ма ќин се прет ста ви со пе јач ка
гру па, ко ја ис пол ни три пес ни. И ЗП-Ка -
ва дар ци на ста пи со пе јач ка гру па и со
не кол ку пес ни, а ЗП-Ва лан до во се прет -
ста ви со ме ша на пе јач ка гру па, ко ја ги
ис пол ни пес ни те: „Ка жи Рај не, ка жи ду -
шо“, „Про сте но ти е, про сте но“ и „Фа ти
се Бое мо ри на оро“. Пен зи о не рот Трај -
че Ла за ров со со ло-на стап ги прет ста ви

ин ва ли ди зи ра ни те пен зи о не ри од Ка -
ва дар ци. Тој ги ис пол ни пес ни те „Да ли
зна еш ли бе“ и „Ја но Ја нин ке“. 

На сце на та на ста пи ја и хо ро ви те на
оста на ти те здру же ни ја. Та ка, ге вге ли ча -
ни се прет ста ви ја со пес ни те „Ге вге ли -
ја, цвет на гра ди на“, „Еле но ќер ко, Еле -
но“ и „Што си на лу те но ли бе“. Ве ле ша -
ни се прет ста ви ја со па три от ски пес ни,
а ре ви ја та за вр ши со на ста пот на ЗП-
Бог дан ци со пес ни те „На ср це ми стар
ме рак ле жи“, „Ка жи, ка жи ќер ко Сла -
вко“ и „Зе дов же на мр зе ли ва“.

ко то жи ве е ње во на ше то мул ти ет нич -
ко оп штес тво, во на ша та  за ед нич ка
та тко ви на, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, и
ре ви ја та ја прог ла си за отво ре на. 

Пр ви на сце на та на ста пи ја до ма -
ќи ни те со пе јач ка и ме ша на игро ор -
на гру па со ка ра кте ри стич ни пес ни за
стру шко то под неб је. ЗП-Кру ше во се
прет ста ви со три пес ни на ма ке дон -
ски и на вла шки ја зик, а ЗП-Охрид и
Де бр ца со пес ни и ора од Охрид ско и
око ли на та. Прет став ни ци те од  При -
леп на ре ви ја та учес тву ваа со пе јач -

ки гру пи од две те кул тур но-умет нич ки
друш тва „Пен зи о нер“ и „Пен ка Ко те -
ска“. ЗП-Ки че во на ста пи со хор и игро -
ор на гру па. Би тол ски те пен зи о не ри ја
пре зен ти раа ста ро град ска та пес на и
му зи ка, што е спе ци фич на за ова по -
драч је. ЗП-Де бар и Цен тар Жу па се
прет ста ви со из ве ду ва ње ма ке дон -
ски и ал бан ски из вор ни пес ни, а ЗП-
Де мир Хи сар со ме шан хор и игро ор -
на гру па, а ЗП-Ма ке дон ски Брод на -
ста пи со пе јач ка гру па и пес ни и ора
од По ре че.

Ка ли на С. Ан до но ва 

Во До мот на кул ту ра та во Ѓор че Пе -
тров во Скоп је, на 28 мај се одр жа пос -
лед на та од ше сте ре ги о нал ни ре вии на
пес ни, му зи ка и игри. На ре ви ја та пе -
е ја и играа пес ни и ора пен зи о не ри од
здру же ни ја та: Та фта ли џе, Го сти вар, Те -
то во, Са рај, Кар пош, Ча ир, Бу тел, Шу -
то Ори за ри и здру же ни е то-до ма ќин Ѓор -
че Пе тров. 

Нај пр во на при сут ни те им се обра -
ти пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Ѓор че Пе -
тров, Ме то ди ја Но вков ски. Тој ги поз -
дра ви го сти те и учес ни ци те и им по са -
ка до бре дој де. По тоа, на ма ке дон ски и
на ал бан ски ја зик пен зи о не ри те во са -
ла та ги поз дра ви пот пре тсе да те лот на
со бра ни е то на Со ју зот на здру же ни ја на
Ма ке до ни ја, Бес ник По це ста и им по -
ра ча на при сут ни те да ужи ва ат во пес -
на та и во ора та што ќе ги пре зен ти ра ат
нив ни те ко ле ги-пен зи о не ри, вер ни чу -
ва ри на фолк лор но то бо гат ство на на -
ша та др жа ва Ма ке до ни ја. 

По не го, нај во зрас ни те гра ѓа ни и
нив ни те го сти ги поз дра ви гра до на -

чал ни кот на оп шти на та Ѓор че Пе тров,
Со кол Ми тров ски, кој го изра зи сво е -
то во о ду ше ву ва ње од ен ту зи јаз мот и
од енер ги ја та на пен зи о не ри те кои си
ги ис пол ну ва ат де но ви те со ин те рес -
ни и уба ви актив но сти.

По тоа се за ре ди ја пес ни, ора и оби -
чаи на ма ке дон ски, ал бан ски, ром ски...
Тоа беа пре крас ни из вед би што беа

одраз на дру гарс тво и со жи вот. Ма ке -
дон ка пе е ше при дру жу ва на од двај ца
Ал бан ци-ка вал џии, со из ве ду ва чи те пе -
е ја си те во са ла та. Со та па нот и зур ла та
на из ве ду ва чи те од ЗП-Шу то Ори за ри за -
туп каа ср ца та на си те при сут ни. ЗП-Кар -
пош се прет ста ви со по е зи ја и од лич на
про фе си о нал на из вед ба на не кол ку пес -
ни. До ма ќи ни те оди граа не кол ку ора од
егеј ски те кра е ви, сток ме ни во пре у ба -
ви но сии. ЗП-Те то во при ка жа ин те ре сен
свад бен адет на ис пра ќа ње на не ве ста -
та. ЗП-Са рај ис пол ни две ну ме ри, ЗП-Ча -
ир има ше пе јач ка гру па и со ло-на стап,
ЗП-Та фта ли џе се прет ста ви со пе јач ка
гру па и оро, а ЗП-Бу тел со ин те рес на
фолк лор на ко ре о гра фи ја и пес ни. 

СK на сK, од уба во - по у ба во. За прет -
ста ву ва ње то и из вед би те здру же ни ја -
та до би ја бла го дар ни ци за учес тво од
ор га ни за то рот. Се ле кто рот има ше те -
шка за да ча.

Ора и пес ни на со жи вот

ЃОР ЧЕ ПЕ ТРОВ–СКОП ЈЕ, ДВА НА Е СЕТ ТА РЕ ГИ О НАЛ НА РЕ ВИ ЈА НА ПЕС НИ, МУ ЗИ КА И ИГРИ 
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Во сла ва на ка ме нот
СталинЛо за нов ски

Автор ки те Бла гој ка Фи лип че ва и
Ли ди ја Си мов ска под го тви ја иск лу -
чи тел но ре док и ин те ре сен пер фор -
манс во град ска та биб ли о те ка „Бра -
ќа Ми ла ди нов ци“ во Скоп је. Тоа бе -
ше ху ма ни тар на из лож ба за до мот за
ста ри ли ца „Ру ски“, под др жа на од Со -
ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри
на Ма ке до ни ја, а во рам ки те на
актив но сти те за раз ви ва ње чув ство
за ху ма ност и со ли дар ност ме ѓу сво -
е то членс тво. 

Ка ме нот „ожи ву ва“ во ра це те на
овие вред ни умет ни ци. Беа из ло же -
ни пе де се ти на раз ни мо за и ци и дру -
ги фор ми на ра ко твор би на пра ве ни
со сло жу ва ње кам чи ња што н( оп -
кру жу ва ат на се ка де око лу нас. Про -
мо ви рај ќи ја из лож ба та, пи са те лот
Па скал Ги лев ски по тсе ти на свет ски

поз на ти от скулп тор Ми ке лан џе ло, кој
ре кол де ка ви стин ски скулп тор е оној
што од ед на кар па мо же да соз да де
чо век и де ка за тоа се кое кам че има
одре де на вред ност ко га ќе се ста ви
во функ ци ја. Ина ку, во све тот нај че -
сти те ими ња се из ве де ни од по и мот
ка мен (Ка мен ко, Пе тар, Пи ер, Пје -
тро и раз ни дру ги ва ри ја ции). 

На дво ча сов на та до бро твор на ак -
ци ја за под др шка на до мот за ста ри
ли ца „Ру ски“ беа про да де ни по ве ќе
од из ло же ни те екс по на ти, а при јат -
на та ма ни фе ста ци ја ја збо га ти ја со
сво и те на ста пи и по е те си те Дра ги ца
Пан ди лов ска и Ане та Вел ко ска. Ва -
кви те актив но сти ќе про дол жат и во
ид ни на, за што пре ку нив се пот тик -
ну ва кре а тив но ста, се раз ви ва умет -
нич ко то чув ство кај се ко го и се доб -
ли жу ва уба во то до гра ѓа ни те од си те
во зра сти.

Ва сил Па чем ски

Ва жен сег мент во пен зи о нер ско то ра -
бо те ње на ЗП-Га зи Ба ба е Акти вот на пен -
зи о нер ки те, ка де што се ан га жи ра ни го -
лем број член ки на по ле то на кул ту ра та и
спор тот, а осо бе но на дру же ње то. Низ сво -
е то по сто е ње, акти вот имал па до ви и по -
де ми, но се пак оп ста нал бла го да ре ние на
го ле ми от ен ту зи ја зам и енер ги ја што ги
во де ле на па тот по кој се опре де ли ле да
че ко рат, за де нес да би дат на по са ку ва -
но то ни во.

- Акти вот на пен зи о нер ки те при на ше -
то здру же ние по стои по ве ќе го ди ни и спа -
ѓа во гру па та од нај ста ри те фор ми ра ни
акти ви. Во не го чле ну ва ат го лем број пен -
зи о нер ки-ен ту зи јас тки, кои всуш ност и го
фор ми ра ле. Во акти вот по сто јат  по ве ќе
сек ции, ме ѓу кои и хо рот, кој по стои по ве -
ќе од пет на е сет го ди ни и е ме ѓу пр ви те хо -
ро ви на пен зи о не ри во Скоп је. По крај пен -
зи о нер ки од гра дот, во не го чле ну ва ат и
пен зи о нер ки од ру рал ни те на се ле ни ме -
ста. Ту ка, во клу бот во пен зи о нер ски от дом
во Авто ко ман да, до а ѓа ат пен зи о нер ки од
си те 14 раз гра но ци на здру же ни е то и се
вклу че ни ре чи си во си те сек ции. Има ме
пре тсе да телс тво во кое има де вет пен зи -
о нер ки, а со ста но ци те ги одр жу ва ме се -
кој пос ле ден пе ток во ме се цот - ве ли пре -
тсе да тел ка та на Акти вот на пен зи о нер ки -
те, Маг да ле на Спи ров ска.

Член ки те на пре тсе да телс тво то се исто -
вре ме но и пре тсе да тел ки на акти ви те на

пен зи о нер ки во раз гра но ци те и с( што ќе
до го во рат тие го прос ле ду ва ат до сво и те
сре ди ни. Во про гра ма та за ра бо та се со -
др жа ни актив но сти те за це ла го ди на и на -
сто ју ва ат во це лост да ги ре а ли зи ра ат. 

- Ор га ни зи ра ме за ед нич ки сред би,
дру же ња, еду ка тив ни пре да ва ња од
здрав стве на та проб ле ма ти ка, ху ма ни тар -

ни ак ции во со ра бо тка со Цр ве ни от крст,
ка ко и до стој но од бе ле жу ва ње на по ве ќе
др жав ни и вер ски праз ни ци. Ре дов но вр -
ши ме по се та  на ста ри и сне мо же ни ли -
ца, на кои им но си ме и скром ни по да ро -
ци, a  со тоа ја изра зу ва ме гри жа та за нив
- ве ли Спи ров ска.

Таа н( ин фор ми ра де ка пен зи о нер -
ки те од овој актив се за ин те ре си ра ни и за
со ра бо тка со дру ги акти ви на пен зи о нер -
ки. Тра ди ци о нал но со ра бо ту ва ат со по ве -
ќе акти ви. Та ка, тие ор га ни зи ра ат сред би
со пен зи о нер ки те од Кар пош, Ае ро дром,
во е ни те пен зи о нер ки, Ки се ла Во да, Стру -
ми ца, Ви ни ца и дру ги. Исто та ка, ор га ни -
зи ра ат и по се ти на те а тар ски прет ста ви,
му зеи, ки но прет ста ви, но и ек скур зии и
из ле ти до поз на чај ни ре кре а тив ни цен -
три, ар хе о ло шки ло ка ли те ти и ма на сти ри,
во зем ја та и во со седс тво то.  

-  Ус пеш но на ста пу ва ме на му зич ки -
те ре вии и дру ги кул тур ни ма ни фе ста ции.
На по ле то на спор тот и ре кре а ци ја та учес -
тву ва ме на ре ги о нал ни те и ре пуб лич ки -
те спорт ски нат пре ва ри, ка де што, по крај
до бри те ре зул та ти, што ги по стиг ну ва ме,
си го одр жу ва ме и  пси хо фи зич ко то здрав -
је - ни ре че на кра јот Спи ров ска.

Се то ова до вол но збо ру ва за тоа ка ко
пен зи о нер ки те од акти вот го има ат ос мис -
ле но жи во тот во тре та та до ба, свес ни за
фа ктот де ка пес на та и спор тот збли жу ва -
ат, а дру же ње то го по до бру ва ква ли те тот
на жи ве е ње то и оста ва дра ги и не за бо -
рав ни спо ме ни.

АКТИВ НА ПЕНЗИОНЕРКИТЕ ПРИ ЗП-ГАЗИ БАБА

Со актив но сти го ди ни те бав но одат

Со спорт и ре кре а ци ја
пен зи о нер ки те учес тву ва -
ат на ре ги о нал ни те и ре -

пуб лич ки те спорт ски
нат пре ва ри, ка де што, по -

крај до бри те ре зул та ти
што ги по стиг ну ва ат, тие
си го одр жу ва ат и пси хо -

фи зич ко то здрав је

Зо ран Сте ва нов ски

Во исто ри ја та на фуд ба лот во Де -
мир Хи сар по сто јат мно гу фуд бал ски
ле ген ди кои оста ви ле тра ен бе лег во
афир ма ци ја на нај важ на та спо ред на
ра бо та на све тот. Има ло фуд ба ле ри
што го но се ле дре сот на Ма ке дон ска -
та фуд бал ска ре пре зен та ци ја, не кои
на пра ви ле до бри фуд бал ски ка ри е ри
играј ќи во поз на ти стран ски клу бо ви,
но ни кој не бил и не е ка ко чич ко Тра -
јан Ми ја ков ски–Ми ја кот. Се га ве ќе
70-го диш ни от де мир хи сар ски пен зи -
о нер фуд бал ска та топ ка одам на не ја
шу ти ра, а бла го да ре ние на спор тот тој
с( уште се чув ству ва млад во ду ша та
и фи зич ки здрав и с( уште можe да
изи гра ед но по лу вре ме без проб лем,
ве ли на ше га Ми ја ков ски.

До бри те поз на ва чи на фуд ба лот во
Де мир Хи сар ќе ви ре чат де ка Ми ја -
кот „пу шта ше гла ва та му ка де што на
се кој друг му бе ше страв да игра со
но га“, што е уште еден до каз со ка ков
елан, жар и бор бе ност ја играл фуд бал -
ска та игра.

Ро ден е во да леч на та 1945 го ди -
на во Де мир Хи сар, ка де што и се шко -
лу вал. По отс лу жу ва ње то на во е ни от
рок Тра јан до бил по ну ди од сил ни клу -
бо ви од то гаш на Ју гос ла ви ја, но ид ни -
на та и гос под по и на ку мис ле ле за не -
го. Оста ну ва во сво јот ро ден град, ка -
де што игра фуд бал од 1960 до 1982
го ди на. То гаш, ве ли, фуд ба лот бе ше
спорт број еден и глав на за ни ма ци ја
на мла ди те, са мо што ус ло ви те за игра
би ле мно гу по те шки.

Во ме ѓу вре ме се вра бо ту ва во оп -
шти на та Де мир Хи сар, ка де што ра бо -

ти 10 го ди ни, а бла го да ре ние на ус пе -
си те во спор тот оди на ра бот но ме сто
во то гаш ни от СИЗ за фи зич ка кул ту ра,
ка де што оста нал да ра бо ти це ли 30
го ди ни, с( до пен зи о ни ра ње то.

Фуд бал ска та ка ри е ра ја поч ну ва
мно гу млад, уште на 14 го ди ни, ко га
за и гру ва за по ра неш ни от ФК Мур га -
ше во, од ка де што пре ми ну ва во по -
го ле ми от и по поз нат ФК Де мир Хи -
сар, кој во тоа вре ме се нат пре ва ру -
ва во до ста сил на та Вто ра ма ке дон -
ска ли га.

- Во тоа вре ме го имав ме нај сил -
ни от со став што по сто ел во Де мир Хи -
сар: Дон чо Миц ков ски, Пе ро-Вла вот,
Бла го ја Не дел ков ски-Бо бе кот, Пе тар
Ко вач ки, Ми ле-Кр ка чот, Ко ли чот и дру -
ги. Еки пи ка ко ФК По бе да и ФК Пе ли -
стер со фуд бал ски жар гон ка жа но „не -
ма ше што да ба ра ат на ста ди о нот во
Во ко ли ја“ - се при се ту ва нај поз на ти -
от цен тар халф и фуд бал ска ле ген да од
Де мир Хи сар. Ни го рас ка жа нат пре -
ва рот ко га со ФК Бо рец од Ве лес има -
ле нат пре вар, по кој по бед ни кот ди -
рект но тре ба ло да оди во по ви сок ранг.

- По пр во то по лу вре ме гу бев ме со
3:0. Јас не играв од по че то кот, би деј -
ќи бев по вре ден. Нај до бри от гол ге тер
во Ма ке до ни ја во тоа вре ме бе ше Рин -
гов од Ве лес, стра шен играч, кој за бр -
зо вре ме ни „на ни жа“ 3 по го до ци. На
по лу вре ме, му ве лам на клуп ски от до -
ктор де ка со или без не го ва доз во ла
јас вле гу вам во игра. И тој и тре не рот
до бро зна е ја де ка са мо јас мо жам да
го за прам про тив нич ки от на па ѓач. По
вто ри те 45 ми ну ти игра крај ни от ре -
зул тат бе ше 5:3 во на ша ко рист. И по
којз нае кој пат се ви де де ка мо ја та

упор ност и по жр тву ва ност беа клуч ни
за вле гу ва ње во тол ку по са ку ва на та
Вто ра ли га.

И двај ца та си но ви на Ми ја кот се
до бри фуд ба ле ри, но по ма ли от внук
Ле о нид го има нас ле де но та лен тот за
фуд бал од де до му Тра јан, а жел ба та
на де до то е еден ден да го ви ди вну кот
да за и гра на Олд Тра форд за не го ви -
от оми лен клуб -Ман че стер ју нај тед.

Та ка бе ше не ко гаш. Де нес Ми ја -
ков ски ги ми ну ва пен зи о нер ски те де -
но ви се ќа вај ќи се на уба ви те спо ме -
ни од мла до ста. 

Бе кен ба у ер од Де мир Хи сар
Овој 70-го ди шен де мир хи -
сар ски пен зи о нер фуд бал -
ска та топ ка одам на не ја
шу ти ра, но бла го да ре ние
на спор тот, тој с� уште се
чув ству ва млад во ду ша та
и фи зич ки здрав и с� уште
можe да изи гра ед но по лу -

вре ме без на пор

ТРАЈАН МИЈАКОВСКИ-МИЈАКОТ

Пен зи о не ри те на 
Де нот на Цр ве ни от крст

Ва сил ка То па лов ска

Ос ми мај, Свет ски от ден на Цр ве -
ни от крст, бе ше све че но од бе ле жен
кај нас, ка ко и во це ли от свет. На тој
ден прет став ни ци на Цр ве ни от крст,
мно гу гра ѓа ни, мла дин ци, пен зи о не -
ри и дру ги го сти при сус тву ваа на ор -
га ни зи ра на та ма ни фе ста ци ја во До -
мот на ар ми ја та на Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја. Беа ор га ни зи ра ни по ве ќе ин -
те рес ни на ста ни, ка ко ли те ра тур ни
нат пре ва ри, пан то ми ма, му зич ки из -
вед би и дру го.

Пен зи о не ри те од Скоп је учес тву -
ваа со ор га ни зи ран на стап на сли -
кар ска та ра бо тил ни ца што по дол го

вре ме ра бо ти во Днев ни от цен тар за
пен зи о не ри во Ки се ла Во да, ка де што
учес тву ваа чле но ви од здру же ни ја та
на пен зи о не ри во Ки се ла Во да, „Со -
ли дар ност“ - Ае ро дром, Цен тар и Га -
зи Ба ба. Тие во пред вор је то на До мот
на АРМ ра бо теа де ла на те ма „Мо ја -
та при каз на за Цр ве ни от крст“, под
ра ко водс тво на ли ков ни от умет ник
Стој че То ци нов ски. Ма те ри ја ли те за
сли ка ње, плат на, бои, че тки и дру го
беа до би е ни ка ко до на ци ја, се ра бо -
те ше два ча са пред љу бо пит ни те пог -
ле ди на мно гу при сут ни по се ти те ли.
Бе ше тоа уба ва ма ни фе ста ци ја и при -
до нес на пен зи о не ри те кон од бе ле -
жу ва ње то на овој зна ча ен ден.
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