
Калина С. Ан до но ва

На 30 ју ни во Со ју зот на здру же ни -
ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја се
одр жа сред ба на ко ја при сус тву ваа
ми ни сте рот за труд и со ци јал на по ли -
ти ка Ди ме Спа сов, ми ни сте рот за
транс порт и вр ски Ми ле Ја на ки е ски и
ге не рал ни от ди ре ктор на „Ма ке дон -
ски же лез ни ци - транс порт“, Оли вер
Дер ко ски. 

До ма ќи н на сред ба та бе ше пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, со не го ви те со ра бот ни ци: пот пре -
тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ
Бес ник По це ста; Ме то ди ја То шев ски,
пот пре тсе да тел на ИО на СЗПМ; и Стан -
ка Трај ко ва, се кре тар на ИО на СЗПМ.
Го сти те ги ин фор ми раа пр ви те лу ѓе на
со ју зот де ка со про е ктот „Бесп ла тен
пре воз во же лез нич ки от со о бра ќај“
до пол ни тел но се по до бру ва ат ус ло ви -

те за жи вот за нај во зрас ни те жи те ли
во на ша та зем ја. 

- Овој про ект бе ше дел од на ша та
про гра ма со рок за ре а ли за ци ја за на -
ред на та 2015 го ди на, ме ѓу тоа ние ка -

ко вла да нај дов ме на чин за ед но со ди -
ре кто рот на „Ма ке дон ски же лез ни ци“
да го ре а ли зи ра ме што е мож но по бр -
зо. Про е ктот поч ну ва со ре а ли за ци ја
ве ќе од ју ли. Со не го е оп фа тен вто ри -

от ви кенд од ме се цот, пе ток, са бо та и
не де ла, при што си те што спа ѓа ат во
оваа ста рос на ка те го ри ја, ќе има ат
бесп ла тен же лез нич ки пре воз. Во на -
со ка на по до бру ва ње на жи во тот на
пен зи о не ри те и од лу ка та на гра дот
Скоп је, во со ра бо тка со Вла да та на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, до пол ни тел но и
во не де ла оваа ка те го ри ја на гра ѓа ни
ќе ко ри сти бесп ла тен град ски пре воз
во Скоп је. 

Ка ко Ми ни стерс тво за труд и со ци -
јал на по ли ти ка про дол жу ва ме кон ос -
тва ру ва ње про е кти што се на со че ни
кон по до бру ва ње на ус ло ви те за жи -
вот на пен зи о не ри те. Во таа смис ла,
ве ќе во сеп тем ври-октом ври про дол -
жу ва про е ктот „Бесп лат на бањ ско-кли -
мат ска ре кре а ци ја“, со кој ќе би дат оп -
фа те ни уште 1.050 пен зи о не ри, а ве -
ќе на ред на та го ди на до пол ни тел но
уште 5.000 пен зи о не ри ќе ја ко ри стат
оваа ус лу га. Во 2015 го ди на ќе поч не
и про е ктот „Бесп ла тен ту ри стич ки ви -
кенд за пен зи о не ри те“ - истак на ми -
ни сте рот Спа сов.

- Се кој втор ви кенд од ме се цот, поч -
ну вај ќи од ју ли, же ни те по ста ри од 62
и ма жи те по ста ри од 64 го ди ни мо жат
бесп лат но да па ту ва ат со воз. Тие на
би ле тар ни ци те ќе тре ба да при ло жат
са мо лич на кар та и ќе до би јат бесп ла -

тен би лет со пат нич ко оси гу ру ва ње.
Ова е но ва та мер ка за нај во зрас ни те
жи те ли што Вла да та ја до не се на пр -
ви те сед ни ци по кон сти ту и ра ње то - ре -
че ми ни сте рот за транс порт и вр ски
Ми ле Ја на ки е ски, кој прв пат бе ше на
ра бот на сред ба во со ју зот. 

Ди ре кто рот на „Транс порт“, Оли -
вер Дер ко ски, го изра зи сво е то за до -
волс тво што „Ма ке дон ски же лез ни ци“
ќе им овоз мо жат на пен зи о не ри те и
дру ги те лу ѓе во тре та та до ба да па ту -
ва ат со же лез ни ца бесп лат но еден ви -
кенд во ме се цот на де сти на ции по
сопс твен из бор. За да дој де ин фор ма -
ци ја та што по бр зо до оние за кои е на -
ме не та, ќе би дат изра бо те ни фла е ри
што ќе би дат по де ле ни во здру же ни ја -
та и во клу бо ви те на пен зи о не ри. 

На сред ба та се ди ску ти раа и дру -
ги пра ша ња по вр за ни со со ју зот и пен -
зи о нер ска та по пу ла ци ја, ка ко што е
до не су ва ње за кон за пен зи о нер ско -
то ор га ни зи ра ње во РМ, из град ба на
пен зи о нер ски до мо ви и дру го. 

За се то она што бе ше ди ску ти ра но
по сред ба та ми ни сте рот за труд и со ци -
јал на по ли ти ка Ди ме Спа сов, ми ни сте -
рот за транс порт и вр ски Ми ле Ја на ки -
е ски и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, да доа из ја ви за ме ди у ми -
те што беа при сут ни во го лем број.
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СО ПРВАТА ОДЛУКА НА ВЛАДАТА ВО НОВИОТ СОСТАВ

Се кој втор ви кенд од ме се -
цот, поч ну вај ќи од ју ли, же ни -

те по ста ри од 62 и ма жи те
по ста ри од 64 го ди ни мо жат

бесп лат но да па ту ва ат со
воз. Тие на би ле тар ни ци те ќе
тре ба да при ло жат са мо лич -
на кар та и ќе до би јат бесп ла -

тен би лет со пат нич ко
оси гу ру ва ње

Но ви по год но сти за 
нај во зрас ни те жи те ли на Ма ке до ни ја



М. Ди мов ски 

Најм ла до то здру же ние на пен зи -
о не ри во најм ла да та скоп ска оп шти -
на Бу тел за не це ли две го ди ни по сто -
е ње отво ри че ти ри пен зи о нер ски
клу ба и соз да де мош не по вол ни ус -
ло ви за ис пол ну ва ње на пла ни ра ни -
те актив но сти и дру же ње на пен зи -
о не ри те во на сел би те и огра но ци те
што про стор но се сов па ѓа ат со ур -
ба ни те за ед ни ци. На по стој ни те три
пен зи о нер ски клу ба во огра но ци те
„Бу тел“-2, „Скоп је-се вер“ и „Жи вко
Брај ков ски“, на 1 ју ли 2014 го ди на
офи ци јал но им се при дру жи и че твр -
ти от клуб од на сел ба та „Љу бо тен ски
пат“. По крај мно гу те пен зи о не ри и
гра ѓа ни од на сел ба та, на све че но то
отво ра ње при сус тву ваа 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 Бу -
тел, Пе тре Ла ти нов ски, ра ко водс тво -
то на здру же ни е то и прет став ни ци
на по ве ќе ме ди у ми. Пред отво ра ње -
то об је ктот го осве ти све ште ни кот,
отец Вла до Кра лев, кој им по са ка
мно гу здрав је, сре ќа и долг жи вот на
си те пен зи о не ри и гра ѓа ни што ќе го
по се ту ва ат во ид ни на.

- Со отво ра ње то на овој пен зи о -
нер ски клуб, оп шти на та Бу тел ре а -
ли зи ра уште ед но свое ве ту ва ње од
про е ктот за из град ба и ре кон струк -
ци ја на пен зи о нер ски клу бо ви. „Љу -
бо тен ски пат“ е че твр ти пен зи о нер -
ски клуб што го отво ра ме, но ов де
не ма да за ста не ме. Во си те на се ле -
ни ме ста во оп шти на та ќе из гра ди -
ме ка ко овој, од те мел но ви, или ќе
ре кон стру и ра ме об је кти на ме не ти
за пен зи о нер ски клу бо ви. Овој клуб
по са ку вам да го ко ри стат си те гра -
ѓа ни и во не го да се дру жат и најм -
ла ди те и нај во зрас ни те, си те што се
во не по сред на бли зи на - ре че при

отво ра ње то гра до на чал ни кот Пе тре
Ла ти нов ски.

На при сут ни те им се обра ти и
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, кој по со чи де ка во клу бот
ќе се од ви ва ат про грам ски актив -
но сти на пен зи о не ри те од овој огра -
нок, но тој ќе пос лу жи и за ме ѓу ге -
не ра ци ска со ра бо тка и јак не ње на
вр ска та ме ѓу пом ла да та и по во зрас -
на та по пу ла ци ја на мес но то на се ле -
ние.

- Отво ра ње то на клу бот е ре зул -
тат на кон ти ну и ра на та со ра бо тка на
Здру же ни е то на пен зи о не ри те со оп -
шти на та Бу тел, ко ја са кам да ја
истак нам ка ко при мер и во рам ки -
те на со ју зот, би деј ќи гри жа та на ло -
кал на та са мо у пра ва за по до бру ва -
ње на ква ли те тот на жи во тот на пен -
зи о не ри те за ед но со СЗПМ при до -
не су ва и во соз да ва ње то ус ло ви за
здра во и актив но ста ре е ње - истак -
на Ар ги ров ски.

Вид но воз бу ден и за до во лен од
ус пе си те што ги по стиг на ло Здру же -
ни е то на пен зи о не ри те-Бу тел во из -
ми на ти от пер и од, пре тсе да те лот
Љуп чо Ди мов ски уште ед наш ја
истак на при мер на та со ра бо тка со
ло кал на та са мо у пра ва, со чи ја по -
мош се на де ва де ка до кра јот на го -
ди на та ќе про ра бо тат уште два пен -
зи о нер ски клу ба во на сел би те Бу -
тел-1 и Ра ди ша ни. Се пак, на отво -
ра ње то на клу бот нај ра до сен бе ше
пре тсе да те лот на огра но кот „Љу бо -
тен ски пат“, Бра нис лав Стој ко виќ,
кој ве ти де ка ќе го опре ми со по треб -
ни те ре кви зи ти за ре кре а ци ја и за -
ба ва, а по да ро кот ѕи ден ча сов ник
од пре тсе да те лот на СЗПМ вед наш
го за ка чи на не го во то ме сто за да
ги по тсе ту ва по се ти те ли те на да ту -
мот и на вре ме то на отво ра ње то на
клу бот.

vidici ^etvrtok, 17.7.20142 vidici ^etvrtok, 17.7.20143

„ЕКОХЕПЕНИНГ 2014“ ВО ДОЈРАН

К.С. Ан до но ва

На 26 ју ни го ди на ва из врш ни от
од бор на Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри на Ма ке до ни ја ја одр жа
сво ја та 23-та сед ни ца, на ко ја беа
при сут ни: Бес ник По це ста, пот пре -
тсе да тел на Со бра ни е то на СЗПМ;
Ста мен Фи ли пов, пре тсе да тел на
Прав но-еко ном ски от со вет; Ми ле вка
Здра вков ска, пре тсе да тел ка на Ко -
ми си ја та за кул тур но-за ба вен жи вот;
Здра вко Пе тков ски, пре тсе да тел на
Ко ми си ја та за спорт и за ре кре а ци -
ја; Ка ли на Сли вов ска Ан до но ва, пре -
тсе да тел ка на Ко ми си ја та за ин фор -
ми ра ње; и Мен до Ди мов ски, уред -
ник во „Пен зи о нер плус“.

Во вед но из ла га ње за ма те ри ја лот
„Из бо ри во Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри на Ма ке до ни ја и здру же -
ни ја на пен зи о не ри-член ки на Со ју -
зот во 2014/2015 го ди на“ има ше
Стан ка Трај ко ва, се кре тар на ИО на
СЗПМ. Таа во кра тки цр ти об јас ни де -
ка овој ма те ри јал е еден вид пре по -
ра ка за прет стој ни те из бо ри и да ва
на со ки ка ко тие да се од ви ва ат. По
неј зи но то из ла га ње се раз ви ди ску -
си ја во ко ја учес тву ваа ре чи си си те

при сут ни. Учес тву вај ќи во ди ску си ја -
та пре тсе да те лот на СЗПМ Драги Ар -
ги ров ски наг ла си де ка е за до во лен
од из не се ни те ста во ви во ди ску си ја -
та, но де ка тре ба да с? има пред вид
де ка во овој ман дат еден број здру -
же ни ја и нив ни те ра ко водс тва по ка -
жаа из во нред ни ре зул та ти и актив но -
ста, факт што тре ба да се по чи ту ва, па
за тоа е по треб но на та кви те ка дри,
иа ко се ве ќе два ман да ти на че ло на
здру же ни ја та или на ра бот ни те те ла,
да им се да де мож ност за уште еден
из бор, со за да ча во но ви от ман дат да
под го тват ка дар што ќе ги нас ле ди. Ва -
ква пра кти ка се спро ве ду ва во си те
зна чај ни нев ла ди ни ор га ни за ции во
на ша та зем ја. На кра јот на ди ску си -
ја та, пре тсе да те лот Ар ги ров ски ги
пред ло жи след ни те зак лу чо ци, кои ед -
ног лас но беа усво е ни: 

Из бо ри те во де кем ври го ди на ва
да би дат во раз гра но ци те, во здру же -
ни ја та да за вр шат во ја ну а ри и фе -
вру а ри 2015 го ди на, а до кра јот на
март 2015 да се одр жи из ве штај но-
про грам ска та и из бор на сед ни ца на
СЗПМ.

Здру же ни ја та са ми да утвр дат кол -
кав про цент ќе би дат но во из бра ни

чле но ви во ра ко водс тва та, а при тоа
да се вни ма ва на ро до ва та и на ци о -
нал на та за ста пе ност. Из бо рот на ка -
дри да се огра ни чи на два ман да та.
Са мо во иск лу чи тел ни слу чаи, ка де
што ќе се утвр ди од стра на на здру -
же ни е то и со ју зот де ка не кој мно гу
сто рил за здру же ни е то и до бро го ра -
ко во ди, да се до бие и трет ман дат, но
да се гра ди по ли ти ка на осве жу ва ње
со но ви ка дри и но ва енер ги ја, би -
деј ќи са мо та ка мо же да се оди на -
пред. Исто вре ме но, на пре тсе да те -
ли те на ЗП на кои ова им е прв ман -
дат, а не по ка жа ле по треб ни актив -

К. С. Ан до но ва

И оваа го ди на во ју ни До јран по -
втор но бе ше цен тар на нај го ле ма та
сред ба на пен зи о не ри те. Над 5.000
пен зи о не ри од три е се ти на здру же ни -
ја од Ма ке до ни ја го преп ла ви ја крај -
бреж је то на До јран ско Езе ро под сен -
ки те на три те ја во ри за да при сус тву -
ва ат на „Еко хе пе нин гот 2014“, на кој
до ма ќи ни беа здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те од Ве лес и од Не го ти но. 

- До бре дој до вте во гра дот со го -
лем број кул тур но-исто ри ски спо ме -
ни ци: цр кви, ма на сти ри, са ат-ку ли и
дру ги све до ци на ми на то то, гра дот на
мно гу број ни те кул тур ни ма ни фе ста -
ции: му зич ки кон цер ти, ли ков ни ко -
ло нии, те а тар ски и опер ски ве че ри и
сред би... Со овие збо ро ви на при сут -
ни те пр во им се обра ти пре тсе да те -
лот на здру же ни е то-до ма ќин од Ве -
лес, Љу бо мир Ѓор ѓи ев, кој изра зи го -
ле ма бла го дар ност до пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, и до со -
ју зот, за ука жа на та до вер ба и по мош,
а по тоа ги поз дра ви пре тсе да те ли те
и дру ги те прет став ни ци на здру же ни -
ја та-учес ни ци на хе пе нин гот. 

На при сут ни те им се обра ти и ги
поз дра ви и пре тсе да те лот на ЗП-Не -
го ти но, Пе тар За хар чев, исто та ка до -
ма ќин на сред ба та, кој, по са ку вај ќи
им при ја тен пре стој на учес ни ци те,
ги нај а ви поз на ти от му зич ки ор ке стар
од Бог дан ци и ве те ра нот на уба ва та
ма ке дон ска пес на, поз на ти от пе јач
Кру ме Спа сов ски.

При сут ни те ги поз дра ви и пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. 

- Ве поз дра ву вам и изра зу вам го -
ле мо за до волс тво што дој до вте во ол -
ку го лем број за да се дру жи ме, да по -
ми не ме за ед но уште еден не за бо ра -
вен ден и во ед но да се при се ти ме на
си те ус пе си на здру же ни ја та и на со -
ју зот во це ли на. Мно гу уба ви ра бо ти
ни се слу чу ва ат. Ре чи си с? уште сме

под им пре си и те од Ре пуб лич ка та ре -
ви ја на пес ни, му зи ка и игри, од Ре -
ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри, од
сред би те во Еле нец и во Дош ни ца...
Де нес, во овој пре кра сен ам би ент,
под сен ки те на три те ја во ри го о бе ле -
жу ва ме отво ра ње то на ту ри стич ка та
се зо на во До јран. Да се дру жи ме со
уба ви те пес ни и ора, ка ко не ко гаш,
во мла до ста, и да со би ра ме си ла и
енер ги ја за по лес но да го изо ди ме па -
тот по кој че ко ри ме, па тот на актив но
и здра во ста ре е ње - ре че, ме ѓу дру -
го то, пре тсе да те лот Ар ги ров ски, а не -
го ви те збо ро ви беа ис пра те ни со сил -
ни ап ла у зи од при сут ни те. 

По тоа ја прог ла си сред ба та за
отво ре на, по ве ду вај ќи оро око лу ја -
во ри те.

По ве ќе ча со ви ре чи си од си те гр -
ла се слу ша ше пес на при дру же на со
уба ва му зи ка. Дол го се ви е ше оро под
сен ки те на ја во ри те, чие шу мо ле ње
се ме ша ше со ра до ста и жел ба та ва -
кви сре ќа ва ња да има што по че сто. 

Уба ва та ве сел ба не ја по ма ти ни -
ту дож дот, по ра ди кој мно гу ми на мо -
раа да се за сол нат во крај бреж ни те
ре сто ра ни и ка фу ли ња, за по ку со вре -
ме по втор но да им се вра тат на пес -
на та, оро то и на дру же ње то. 

Че ти ри пен зи о нер ски клу ба 
за две го ди ни 

Цве тан ка Или е ва

На 10 ју ни во Уни вер зал на та са ла
во Скоп је се одр жа Ре пуб лич ка та пен -
зи о нер ска ре ви ја - го ле ма ма ни фе ста -
ци ја на ма ке дон ска та кул ту ра, на ма -
ке дон ски от фолк лор, и го ди на ва под
по кро ви телс тво на ми ни стер ка та за
кул ту ра во Вла да та на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја, Ели за бе та Кан че ска-Ми лев -
ска, и гра до на чал ни кот на Скоп је, Ко -
це Тра ја нов ски, кои и овој пат н? удо -
сто и ја со нив но то при сус тво и им на -
пра ви ја чест на 250.000 пен зи о не ри. 

На оваа ре ви ја учес тву ваа 35 здру -
же ни ја на пен зи о не ри те од це ла та зем -
ја. Иа ко на ше сте ре ги о нал ни ревии си -
те беа до бри, ов де беа нај до бри те спо -
ред из бо рот на се ле кто рот Том че Стој -
ков и Ко ми си ја та за кул ту ра на СЗПМ. 

На око лу 1.500 пен зи о не ри од це -
ла та зем ја дој де ни во Скоп је во Уни -
вер зал на та са ла, на све че но то отво -
ра ње на ре ви ја та, нај на пред им се
обра ти пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски. Тој пр во ги поз дра ви ви -
со ки те го сти, ми ни стер ка та Кан че ска-
Ми лев ска, гра до на чал ни кот Тра ја нов -
ски, ка ко и ге не рал ни от се кре тар на
Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја, Са ит Са и ти, и ди ре ктор ка та на
Уни вер зал на та са ла, Ве ра Бо шков ска.
Во сво е то обра ќа ње пре тсе да те лот Ар -
ги ров ски истак на де ка Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до -
ни ја со оваа ма ни фе ста ци ја по ка жу ва
де ка до сто инс тве но ги чу ва и ги по чи -
ту ва кул тур ни те обе леж ја на си те што
жи ве ат во на ша та зем ја, осо бе но фолк -
ло рот ка ко би тен дел од иден ти те тот и
тра ди ци ја та. 

- Ова е наш при до нес во збо га ту -
ва ње то на фолк лор на та риз ни ца на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја и на на ше то му -
зич ко бо гат ство, ка ко и по твр да на на -
ша та на да ле ку поз на та кул ту ра и иден -
ти тет. 

РЕВИЈА ШТО ОБЕДИНУВА

По тоа пен зи о не ри те ги поз дра ви и
го изра зи сво е то за до волс тво што е ме -
ѓу нив и гра до на чал ни кот на Скоп је,
Ко це Тра ја нов ски. 

Оваа ре ви ја, ко ја ги обе ди ну ва си -

РЕПУБЛИЧКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

ИЗВРШЕН ОДБОР НА СЗПМ

Над 5.000 пен зи о не ри 
се дру жеа под три те ја во ри

На со ки и пре по ра ка за из бо ри те во пен зи о нер ски те здру же ни ја

ЗП-БУТЕЛ

Уште ед на по твр да на на ша та кул ту ра и иден ти тет
те пен зи о не ри од Ма ке до ни ја, е од иск -
лу чи тел на важ ност за пен зи о не ри те
во др жа ва ва, не са мо по ра ди при до -
не сот што го има во за чу ву ва ње то на
кул тур на та тра ди ци ја, ту ку е зна чај на
и по ра ди тоа што да ва мож ност за дру -
же ње, со ци ја ли за ци ја и по долг жи вот
на пен зи о не ри те. 

Уба ви збо ро ви за зна че ње то на ре -
ви ја та има ше и ми ни стер ка та за кул -
ту ра Ели за бе та Кан че ска-Ми лев ска. 

- Оваа ма ни фе ста ци ја е одраз на
сил на та жел ба, по све те ност, истрај -
ност и дла бо ка по чит на пен зи о не ри -
те кон трај ни те вред но сти на кул ту ра -
та ка ко на ше на ци о нал но обе леж је -
ре че таа. 

Ми ни стер ка та упа ти бла го дар ност
до СЗПМ и до си те 57 здру же ни ја, кои
пре ку оваа ма ни фе ста ци ја, ве ќе 12
го ди ни, да ва ат свој искрен при до нес
во не гу ва ње то на бо га та та ма ке дон -
ска ет но ко ре о ло шка тра ди ци ја, на ши -
от ста ро град ски фолк лор и из вор но тво -
реш тво. 

НАСЛЕДЕНИ ВРЕДНОСТИ

- Ре ви ја та на пес ни, му зи ка и игри
ги ма ни фе сти ра нас ле де ни те вред но -
сти што ја по твр ду ва ат тво реч ка та
автен тич ност на ма ке дон ско то под неб -
је. Се ко ја го ди на бо га та та про гра ма
на ма ни фе ста ци ја та, во чи ја ре а ли за -
ци ја учес тву ва ат пен зи о не ри од си те
гра до ви на Ма ке до ни ја, е од лич на
мож ност да се по тсе ти ме на на ша та
бо га та кул тур на тра ди ци ја, да се дру -
жи те ме ѓу се бе, ин тен зив но да ко му -
ни ци ра те и да им го пре не се те на мла -
ди те ге не ра ции. Ре ви ја та на пес ни, му -
зи ка и игри е про ект од на ци о на лен
ин те рес и е ед на од мно гу број ни те про -
гра ми на со ју зот со кои ге не рал но се
збо га ту ва на ши от кул ту рен и ја вен жи -
вот. Ток му за тоа, и во оваа при го да, би
са ка ла да ја истак нам цвр ста та опре -
дел ба на Ми ни стерс тво то за кул ту ра
за отво ре на со ра бо тка со здру же ни ја -

та на пен зи о не ри те во Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја. Вие сте на ша та гор дост, вие
по ка жа вте и до ка жа вте ка ко се по чи -
ту ва и не гу ва сопс тве на та кул ту ра. Во
из ми на ти от пер и од Вла да та на РМ
спро ве де по ве ќе мер ки, со кои го по -
до брив ме ста ту сот на пен зи о не ри те,
а осо бе но ра ду ва по да то кот што со
спро ве ду ва ње то на дел од овие мер -
ки се овоз мо жи по го ле мо при сус тво
на пен зи о не ри те на го лем број кул тур -
ни ма ни фе ста ции што се одр жу ва ат во
на ша та зем ја - истак на ми ни стер ка та
Кан че ска-Ми лев ска.

ЗА УБАВАТА ПЕСНА И ОРО 
ГОДИНИТЕ НЕ БЕА ПРЕЧКА

По поз драв ни те обра ќа ња за поч -
на ре ви јал ни от дел, во кој си те учес ни -
ци во про гра ма та се по тру ди ја да по -
ка жат дел од она што го ра бо тат, што
го по стиг ну ва ат во овие пен зи о нер ски
го ди ни, да по ка жат кол ку пес на та, му -
зи ка та и игри те не приз на ва ат раз ли -
ки во го ди ни те, во ет нич ка та при пад -
ност. Ви стин ско ужи ва ње ни при ре ди -
ја си те учес ни ци без иск лу чок. Про гра -
ма та за поч на со пес на и оро на пен -
зи о не ри те од ЗП „Ѓор че Пе тров“, об ле -
че ни во пре крас ни те но сии од егеј ски -
от дел на Ма ке до ни ја, а за вр ши со ед -
но жи во ром ско оро, со жи во пис ни те
об ле ки на Ро ми те. И си те дру ги ме ѓу

нив ни ги по ка жаа бо гат ство то и уба -
ви ни те на ма ке дон ски те из вор ни и на -
род ни пес ни и ора, жи во пис ни те на -
род ни но сии, до бро со чу ва ни те оби -
чаи. Беа од бра ни нај до бри те, нај ка ра -
кте ри стич ни те за кра е ви те од кои до -
а ѓа ат пен зи о не ри те. Та ка штип ја ни ја
ис пе а ја поз на та та штип ска пес на „Дон -
чо штип јан че то“, пен зи о не ри те од би -
тол ско то здру же ние „Би то ла ба бан Би -
то ла“, од стру шко то „На Стру га ду ќан
да имам“, ЗП-Кру ше во пес на та „К-Ту -
ша“... Пен зи о не ри те на ре ви ја та пе е -
ја ка ко да се нат пе ју ва ат, играа ка ко
да се на ди гру ва ат. Играа ду ри и мно -
гу бр зи и жи ви ора, без да се по чув -
ству ва то ва рот на го ди ни те. Ка ко на
при мер оро то „Цр но гор ка“ во из вед -
ба на ЗП „Со ли дар ност-Ае ро дром“ или
ма шко то оро „По тр ча но“ на ЗП-Ко ча -
ни, „Ка лај џи ско то“ на ЗП-Ку ма но во и,
се ка ко, „Па ла неч ка та трој ка“ на ЗП од
Кри ва Па лан ка, но и мно гу дру ги.

но сти и ре зул та ти, тре ба да им се оне -
воз мо жи да би дат по втор но из бра ни.

Да се на сто ју ва да се од вои из -
врш на та од управ на та функ ци ја, по -
точ но на се ко ја сед ни ца да се из би -
ра пре тсе да вач.

Ста ту ти те и дру ги те акти да се усог -
ла сат со до не су ва ње на но ви от за -
кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње.

На сед ни ца та из ве штај за одр жа -
ни те Ре ги о нал ни и Ре пуб лич ка ре ви -
ја на пес на, му зи ка и игри, во 2014
го ди на под не се Ми ле вка Здра вков -
ска, пре тсе да тел ка на Ко ми си ја та за
кул тур но-за ба вен жи вот. Во ди ску си -

ја та бе ше зак лу че но де ка овие ре вии
се ед ни од нај ус пеш ни те по ма сов -
ност и ква ли тет. На си те ре ги о нал ни
при сус тву ва ле гра до на чал ни ци те, а
на ре пуб лич ка та ми ни стер ка та за кул -
ту ра Ели за бе та Кан че ска-Ми лев ска
и гра до на чал ни кот на Скоп је, Ко це
Тра ја нов ски. Бе ше кон ста ти ра но де -
ка из ве шта јот е се оп фа тен и ква ли -
те тен. Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес на,
му зи ка и игри што се одр жа на 10 ју -
ни во Уни вер зал на та са ла во Скоп је
се оце ну ва ка ко нај ус пеш на до се га,
но во ид ни на тре ба да се на сто ју ва
таа да не би де тол ку дол га. 

Из ве штај за одр жа ни те ре ги о нал -
ни спорт ски игри во 2014 го ди на под -
не се Здра вко Пе тков ски, пре тсе да -
тел на Ко ми си ја та за спорт и ре кре -
а ци ја. Во из ве шта јот бе ше из не се но
де ка оваа го ди на на ре ги о нал ни те
нат пре ва ри учес тву ва ле најм но гу
здру же ни ја и ре чи си се ка де би ле до -
бро ор га ни зи ра ни. Се ка де при сус -
тву ва ле и по ма га ле гра до на чал ни ци -
те. Ус пеш но се вр шат и под го то вки те
за Ре пуб лич ки те 19-ти спорт ски нат -
пре ва ри, кои ќе се одр жат на 6 сеп -
тем ври во Те то во, на те ре ни те на ком -
би на тот „Те текс“. 

На сед ни ца та беа до не се ни три
од лу ки: од лу ка ЗП-При леп да учес тву -
ва на го ди наш ни от фе сти вал „Тре та
живoтна до ба“ во Љуб ља на, по тоа од -
лу ка ЗП-Те то во да би де до ма ќин на
Ре пуб лич ки те спорт ски игри, кои ќе
се одр жат на 6 сеп тем ври; ка ко и од -
лу ка за раз дру жу ва ње на че ти ри здру -
же ни ја на ин ва лид ски пен зи о не ри
од членс тво во СЗПМ. Нив но то раз -
дру жу ва ње да би де од 31 де кем ври
го ди на ва, по одр жу ва ње то на со бра -
ни е то на СЗПМ, на на чин што е утвр -
ден со ста ту тот на СЗПМ.

И на оваа ре пуб лич ка ре ви ја
нај ста ри те жи те ли на на ша та
зем ја играа и пе е ја со ср це и
ра дост, по ка жу вај ќи ка ко се
чу ва и се са ка она нај дра го -
то, нај вред но то, нај ска по це -

но то за чо ве кот

Не ма ста бил на др жа ва без
умет ност, без кул ту ра... За -
тоа, по са ку вам ва ши от труд,
ва ши от при до нес и во ид ни -
на да оста не на ма ке дон ска -
та кул тур на сце на ка ко
трај на вред ност од ко ја мла -
ди те ге не ра ции ќе цр пат
чув ство на при пад ност, на
иден ти тет

Ели за бе та 
Кан че ска-Ми лев ска

Во одре ден број здру же ни ја
ра ко водс тва та по ка жаа из -
во нред ни ре зул та ти и актив -
но сти, па за тоа е по треб но

на та кви те ка дри, иа ко се ве -
ќе два ман да ти на че ло на
здру же ни ја та или на ра бот -

ни те те ла, да им се да де мож -
ност за уште еден из бор, со
за да ча во но ви от ман дат да

под го тват ка дри што 
ќе ги нас ле дат 

Се ко ја го ди на бо га та та про -
гра ма на ма ни фе ста ци ја та,
во чи ја ре а ли за ци ја учес тву -
ва ат пен зи о не ри од си те гра -

до ви на Ма ке до ни ја, е
од лич на мож ност да се по -
тсе ти ме на на ша та бо га та
кул тур на тра ди ци ја, да се

дру жи ме ме ѓу се бе, ин тен -
зив но да ко му ни ци ра ме и

се то тоа да им го пре не се ме
на мла ди те ге не ра ции

По ве ќе ча со ви од си те гр -
ла се слу ша ше пес на при -
дру же на со уба ва му зи ка.
Дол го се ви е ше оро под
сен ки те на ја во ри те, чие
шу мо ле ње се ме ша ше со
ра до ста и жел ба та ва кви

сре ќа ва ња да има што по -
че сто



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

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

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

vidici 4 ^etvrtok, 17.7.2014

ЗП-МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

Ва сил Ма нев ски

Во ор га ни за ци ја на ЗП-Ма ке дон ска
Ка ме ни ца на пр ви ју ни го ди на ва се одр -
жа тре ти от пик ник на пен зи о не ри те „Еле -
нец 2014“.Глав на ка ра кте ри сти ка на го -
ди наш ни ов со бир на пен зи о не ри те бе -
ше ма сов но ста. На пик ни кот учес тву ваа
три-че ти ри ил ја ди пен зи о не ри од 36 оп -
штин ски здру же ни ја од по ве ќе гра до ви
на Ма ке до ни ја. Тоа го кон ста ти ра и пре -
тсе да те лот на ЗП-Ма ке дон ска Ка ме ни -
ца, Ви дан Ко не ски, кој ги поз дра ви ги го -
сти те и учес ни ци те во про гра ма та, истак -
на де ка ова дру же ње на пен зи о не ри те
ста ну ва тра ди ци о нал но и од го ди на на
го ди на до би ва и ма сов ност и ква ли тет.
Од име то на ло кал на та са мо у пра ва пен -

зи о не ри те на „Еле нец 2014“ ги поз дра -
ви гра до на чал ни кот на Ма ке дон ска Ка -
ме ни ца, д-р Дар ко Ми тев ски.

- Во со ра бо тка со здру же ни е то на пен -
зи о не ри и дру ги нев ла ди ни ор га ни за ции
и со биз нис-се кто рот од оп шти на та, осо -
бе но со руд ни кот „Са са“, соз да дов ме ус -
ло ви овој ло ка ли тет да ста не по са ку ва -
на ту ри стич ка де сти на ци ја не са мо за
вас пен зи о не ри те ту ку и за ва ши те де ца
и вну ци. Ми на та та го ди на ве тив ме, а се -
га со гор дост мо жев ме да ви ги по ка же -
ме но ви от асфал тен пат, ре кон стру и ра -
ни те ма на стир ски ко на ци, еле ктри фи ци -
ра ни от и пар тер но и хор ти кул тур но уре -
ден ма на стир ски комп лекс „По кров на
пре све та Бо го ро ди ца“, кој ту ри стич ко-
ре кре а тив ни от цен тар „Еле нец“ го пра -
ви по а тра кти вен и при ја тен за го сти те -
ре че Ми тев ски.

Го ди нашнaва пен зи о нер ска ма ни -
фе ста ци ја ја поз дра ви и пот пре тсе да те -
лот на из врш ни от од бор на СЗП, Ме то -
ди ја То шев ски, кој ре че де ка во рам ки -
те на со ју зот тре ба да се истак не ка ко по -
зи ти вен и ре док при мер на со ра бо тка
по ме ѓу ло кал на та власт и оп штин ско то
здру же ние на пен зи о не ри, што ре зул ти -
ра со бес пре кор на ор га ни за ци ја на ед -
на ва ква при ред ба, ис пол не та со бо га -
ти со др жи ни. Тој им се заб ла го да ри на
ор га ни за то ри те и на до ма ќи ни те на пен -

зи о нер ски от пик ник „Еле нец 2014“, ве -
ту вај ќи им на та мош на под др шка од
СЗПМ. Во рам ки те на нат пре ва рот во
при го тву ва ње ба ни ца на ста рин ски на -
чин, пе че на во под ни ца под врш ник, сим -
бо лич но на ре чен „Ба би на ба ни ца“, учес -
тву ваа два е се ти на пен зи о нер ки од се -
дум оп штин ски здру же ни ја. Де гу ста то -
ри те и жи ри то ги прог ла си ја и на гра ди -
ја три те нај до бри нат пре ва ру вач ки.

За пр воп ла си ра на „ба би на ба ни ца“

бе ше прог ла се на ба ни ца та под ши фра -
та „Ге ми џии“ на еки па та од Ве лес. Вто -
ро то ме сто им при пад на на пен зи о нер -
ки те под ши фра та „Бу тел“ од исто и ме на -
та скоп ска оп шти на, а тре то то на еки па -
та под ши фра та „Цар Ко ста дин и ца ри -
ца Еле на“ од Ма ке дон ска Ка ме ни ца.

Во кул тур но-за бав ни от дел од про -
гра ма та на ста пи ја му зич ки те сек ции од
пен зи о нер ски те здру же ни ја од Штип,
Ка ва дар ци, Ко ча ни, Бе ро во, Скоп је, Ви -

ни ца, При леп и од Ма ке дон ска Ка ме ни -
ца. Ор га ни за то ри те на си те им до де ли -
ја бла го дар ни ци за учес тво то. Во ма на -
стир ска та куј на беа при го тве ни над
3.000 обро ци вкус на ма на стир ска ја ни -
ја со јаг не шко ме со и им беа по де ле ни
на го сти те и на учес ни ци те во про гра ма -
та. По за ед нич ка та тр пе за, сред ба та на
пен зи о не ри те про дол жи со спон та на ве -
сел ба. Пен зи о не ри те пе е ја и играа до
ве чер ни те ча со ви. 

Цве та Спа си ко ва 

Во Штип на 3-ти овој ме сец поч на
кул тур на та ма ни фе ста ци ја „Штип ско
кул тур но ле то“, ко ја се ко ја го ди на се
одр жу ва во лет ни от пер и од и ну ди кул -
тур ни со др жи ни за осве жу ва ње на ду -
хот. На по се ти те ли те им се ну дат: кон -
цер ти, ли ков ни из лож би, про мо ции на
кни ги, те а тар ски прет ста ви на поз на -
ти и ре но ми ра ни умет ни ци и ан самб -
ли. Ма ни фе ста ци ја та бе ше отво ре на
со ду хов на му зи ка на гру па та „Хар мо -
си ни“ во со бор ни от храм „Све ти Ни -
ко ла“, ка де што при сус тву ваа вла ди -
ка та на бре гал нич ка та епар хи ја Ила -
ри он и гра до на чал ни кот на Штип,
прим. м-р Ил чо За ха ри ев, а по тоа во
УГ „Бе зи стен“ бе ше отво ре на ју би леј -
на та из лож ба 45 го ди ни тво реш тво на
ли ков ни от умет ник и пе да гог Пе тре Ко -
лев, кој две го ди ни е во пен зи ја и не -
у мор но про дол жу ва да соз да ва де ла.
Тој чле ну ва во по ве ќе здру же ни ја и
ДЛУШ има ос тва ре но по ве ќе ли ков -
ни ко ло нии со уче ни ци те во Ѓу ри ште
кај Све ти Ни ко ле. На отво ра ње то збо -
ру ва ше гра до на чал ни кот на ЛС, м-р
Ил чо За ха ри ев.

- Чест ми е да го отво рам ШКЛ, чии
со др жи ни ќе пре диз ви ка ат ин те рес
кај по ве ќе то со гра ѓа ни, за што умет -
но ста е ду хов на хра на за се ко го. И
оваа из лож ба на Пе тре Ко лев во пре -
крас ни от ам би ент на УГ „Бе зи стен“ до -
ка жу ва де ка умет ни ци те соз да ва ат де -
ла за по чит, кои се бо гат ство за гра дот
и за Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. На овие
лу ѓе им е да де но од бо га да соз да ва -
ат де ла, а ние сме долж ни да обез бе -

ди ме ус ло ви, ова бо гат ство да го ви ди
по ши ро ка та јав ност, зак лу чи гра до на -
чал ни кот.

Ли ков ни от умет ник и пре тсе да тел
на ДЛУШ, Ни ко ла Па нев, збо ру ва ше
за оваа из лож ба, ко ја прет ста ву ва ре -
трос пе кти ва на 45-го диш но то тво реш -
тво то на Пе ре Ко лев, со ста ве на е од
по ве ќе цик лу си, ра бо те ни во мас ло на
плат но, аква рел и ком би ни ра на тех -
ни ка, а се од ли ку ва со наг ла сен ко ло -
рит. Ко лев во сво и те сли ки не гу ва ре -
а ли зам и на дри ре а ли зам, тор за и акто -
ви, кои се со вр ше но ака дем ски нас -
ли ка ни, што до ка жу ва де ка вла дее со
по ве ќе тех ни ки на сли ка ње и е се стран
сли кар, ре че Па нов.

Сла ве ни кот се заб ла го да ри за от -
ста пе ни от про стор од оп шти на та и гра -
до на чал ни кот, а на при сут на та пуб ли -
ка од при ја те ли, род ни ни и вљу бе ни -
ци во умет но ста им по са ка при јат ни
ми го ви. Пе ре Ко лев ре че де ка ра бо -
та та на де ла та ду хов но го ис пол ну ва,
а има ги на ци ја та на сли кар сB уште го
др жи за соз да ва ње но ви де ла.

Ју би леј на из лож ба на сли ка рот Пе тре Ко лев

За пр воп ла си ра на 
„ба би на ба ни ца“ бе ше
прог ла се на ба ни ца та 

под ши фра та „Ге ми џии“
ЗП Ве лес, второто место �
припадна на екипата од
ЗП Бутел, а третото на

домаќините

„ШТИПСКО КУЛТУРНО ЛЕТО“ 

Над 3.000 пен зи о не ри во Еле нец 

Си ме он Би лин ски 

Ко ми си ја та за здрав ство и со ци -
јал на за шти та при ЗП-Та фта ли џе ДДД
Скоп је ка ко ре зул тат на ос тва ре на та
до бра со ра бо тка со бол ни ца та „Си сти -
на-офтал мо ло ги ја“ има ше ор га ни зи -
ра но пре да ва ње на те ма - ка та ра кта.
Пре да ва ње то се одр жа во Клу бот на
пен зи о не ри те во про сто ри и те на скоп -
ска та гим на зи ја „Ни ко ла Ка рев“. Ин -
те ре сот кај пен зи о не ри те бе ше го лем,
за што го во ри и пре пол на та са ла.
Прeда ва чи беа истак на ти те офтал мо -
ло зи, проф. д-р Зла тко Ар на у дов ски и
асс. д-р Бил ја на Ко стов ска. На кра јот
со ле ка ри те бе ше до го во ре но за ин те -
ре си ра ни те пен зи о не ри од ЗП-Та фта -
ли џе ор га ни зи ра но да ја по се тат „Си -
сти на-офтал мо ло ги ја“, ка де што ќе им
би дат из вр ше ни бесп лат ни прег ле ди
и ме ре ње на оч ни от при ти сок, ка ко дел

од до би е ни те пре по ра ки за ре дов ни
кон тро ли и на вре ме но откри ва ње ка -
та ра кта. Во ед но ча сов ни те раз го во ри
пен зи о не ри те по ста ву ваа пра ша ња
по вр за ни со оваа бо лест, ко ја најм но -
гу го на па ѓа по во зрас но то на се ле ние. 

Исто та ка, во еден убав и сон чев
јун ски ден за пен зи о не ри те од здру же -
ни е то Та фта ли џе бе ше ор га ни зи ра на
ед нод нев на по се та на ки чев ски от ма -
на стир „Све ти Ве ли ко ма че ник Ге ор гиј
По бе до но сец“, кој е во со став на де -
бар ско-ки чев ска та епар хи ја. До ма ќин -
ка та на ма на сти рот ги ин фор ми ра ше
пен зи о не ри те де ка овој ма на стир во
сво е то по сто е ње два па ти бил ури ван
до те мел, а се гаш ни от е осве тен на но -
ви те ме ли во не по сред на бли зи на на
ста ри те, во 2007 го ди на. Ина ку, све ти
Ве ли ко ма че ник Ге ор гиј бил за штит ник
на си ро ма си те и ле кар на бол ни те и
не моќ ни те. 

Пен зи о не ри те при тоа ги по се ти ја
три те чеш ми низ кои те чат све ти во ди.
На вра ќа ње мно гу од нив си по не соа
од све та та во да, за ко ја се ве ру ва де -
ка е ле ко ви та. Од ед нод нев на та ек скур -
зи ја пен зи о не ри те по не соа уба ви спо -
ме ни. 

- Од го ди на на го ди на ин те ре сот за
учес тво во спорт ски те игри кај пен зи -
о не ри те од Та фта ли џе е сB по го лем. За
тоа го во рат ма сов но то учес тво и дру -
же ње то - ве ли пре тсе да те лот на Ко ми -
си ја та за спорт, Си ме он Док лев ски. 

Бла го да ре ние на ма кси мал но то
ан га жи ра ње на ра ко водс тво то, во под -
го то вки те за оп штин ски те и ре ги о нал -
ни те спорт ски игри по стиг на ти се за -
до во ли тел ни ре зул та ти. Спор ти сти те од
здру же ни е то беа вклу че ни во си те
спорт ски дис цип ли ни на 19. Ре ги о нал -
ни спорт ски нат пре ва ри што се одр -
жаа на ре кре а тив но то езе ро Тре ска,
во ор га ни за ци ја на ЗП ОВР-Скоп је.
При тоа, беа осво е ни пр ви, вто ри и тре -
ти ме ста во раз лич ни дис цип ли ни. 

ЗП-ТАФТАЛИЏЕ ДДД СКОПЈЕ

Пен зи о не ри те од здру же -
ни е то Та фта ли џе ДДД

Скоп је во те кот на ју ни го -
ди на ва ре а ли зи раа по ве -

ќе актив но сти. За
одбе ле жу ва ње се го ле ми -
от ин те рес и ма сов но то
при сус тво на чле но ви те

Пре вен тив ни прег ле ди на ка та ра кта
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