
Лил ја на Мла де нов ска

Во Ора о ви ца кај Ра до виш во па зу -
ви те на Плач ко ви ца во рас кош се рас -
ту ри ла при ро да та, чи ја вол шеб на уба -
ви на ја до пол ну ва но во из гра де на та
ма на стир ска цр ква „Св. Ге ор гиј“. Ток -
му на ова ме сто, на 20 ју ли, се одр жа
ве ли чес твен со бир ка де при сус тву ваа
над осум ил ја ди пен зи о не ри од ре чи -
си си те здру же ни ја во Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја. Кар ва нот од сто ти на авто бу -
си и тол ку ми ни бу си и ком би ња уште
во ра ни те утрин ски ча со ви ги до не се
љу би те ли те на при ро да та, на друж ба -
та, на пес на та, оро то и на му зи ка та, ко -
ја за е чи уште со нив но то при стиг ну ва -
ње. Нај пр во вер ни ци те во но ва та цр -
ква за па ли ја све ќи со уба ва мис ла за
здрав је и долг жи вот, а по тоа дој ден ци -
те се рас пос лаа под де бе ли те сен ки на
оре ви те и дру ги те рас кош ни дрв ја. Во
по че то кот го сти те и при сут ни те ги поз -
дра ви пре тсе да тел ка та на акти вот на
пен зи о нер ки, Пав ли на Ча бу ко ва, а до -
бре дој де на си те им по са ка пре тсе да -
те лот на ЗП-Ра до виш и Кон че, Јор дан
Ко ста ди нов, при што изра зи го ле ма
бла го дар ност за огром на та при сут ност
на го сти те, ме ѓу кои и оваа го ди на, со
645 чле на, најм но гу број ни беа штип -
ја ни. Во свое име и во име то на здру -
же ни е то, тој осо бе но им се заб ла го да -
ри на гра до на чал ни кот и на Со ве тот на

оп шти на та Ра до виш што пен зи о нер -
ски те ба ра ња за мно гу кра тко вре ме
ус пе ва ат да се ос тва рат. Гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Ра до виш, Са шко
Ни ко лов, во поз драв но то обра ќа ње го
истак на за до волс тво то што Ра до виш
ве ќе не кол ку го ди ни е до ма ќин на нај -
ма сов ни те сред би на пен зи о не ри те.
Тој ве ти де ка, ка ко и до се га, оп шти на -
та Ра до виш во рам ки те на сво и те мож -
но сти се ко гаш ќе ги по ма га за ед нич -
ки те про е кти и актив но сти на Здру же -
ни е то на пен зи о не ри те на Ра до виш.
По са ку вај ќи им до бро здрав је и сре -
ќен жи вот, на кра јот си те ги по ка ни в
го ди на по втор но да се ви дат на уште
по го ле ма и по ор га ни зи ра на сред ба во
овој пре кра сен ма на стир ски комп лекс.

На пен зи о не ри те им се обра ти и кти -
то рот на ма на стир ска та цр ква „Св. Ге -
ор гиј“, Ни ко лај чо Ни ко лов, кој со сопс -
тве ни средс тва го из гра ди бож ји от храм
и им го по да ри на вер ни ци те. Поз дра -
ву вај ќи ги при сут ни те, тој со за до волс -
тво истак на де ка, сè до де ка е во мож -
ност, ќе ја по ма га пен зи о нер ска та ор -
га ни за ци ја. На јим пре сив но бе ше
обра ќа ње то на пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, кое це ло вре -
ме бе ше прос ле де но со ап ла у зи. Тој го
истак на зна че ње то на ва кви те сред би
и дру ги те ма ни фе ста ции на пен зи о не -
ри те за јак не ње то на здрав је то, на ду -
хот и на деж та што но сат сре ќа и дол го -
веч ност. За тоа ре че де ка и оваа де -
неш на пен зи о нер ска сред ба е на ви -

сти на за поз дра ву ва ње. „Де нес си те
сме среќ ни и за до вол ни што сме дел
од оваа ма ни фе ста ци ја, ко ја е при мер
за од лич на со ра бо тка по ме ѓу ло кал на -
та са мо у пра ва и Здру же ни е то на пен -
зи о не ри од Ра до виш. До се га се по твр -
ди де ка се кое на ше здру же ние што има
до бра со ра бо тка со ло кал на та са мо у -
пра ва и гра до на чал ни кот без ус лов но
има до бри ре зул та ти во си те актив но -
сти“, ре че, по крај дру го то, пре тсе да те -
лот Ар ги ров ски и ја прог ла си сред ба -
та за отво ре на. По крај бо га та та це лод -
нев на про грам ска со др жи на, во ко на -
кот на ма на стир ски от комп лекс бе ше
одр жан ра бо тен со ста нок со прет став -
ни ци те на си те здру же ни ја на пен зи о -
не ри, на кој при сус тву ваа: пре тсе да -

те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, гра -
до на чал ни ци те на Ра до виш и Кон че,
Са шко Ни ко лов и Бла гој Јо ва нов, пре -
тсе да те лот на Со ве тот на оп шти на та
Ра до виш, Ни ко ла Ми ов ски, и кти то рот
на ма на стир ска та цр ква, Ни ко лај чо
Ни ко лов. На сред ба та беа раз ме не ти
мис ле ња и искус тва за ор га ни зи ра ње
ва кви сред би и дру ги об ли ци на дру -
же ња што при до не су ва ат во по до бру -
ва ње на ква ли те тот на жи во тот и актив -
но то ста ре е ње на пен зи о не ри те. За
уба во то рас по ло же ние и при јат но то
дру же ње на пен зи о не ри те се по гри жи
поз на та та му зич ка гру па „Злат ни пр -
сти“, а спе ци ја лен го стин и овој пат бе -
ше поз на ти от ма ке дон ски пе јач Кру -
ме Спа сов ски.
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ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

И на оваа сред ба се по твр ди
де ка се кое пен зи о нер ско
здру же ние што има до бра

со ра бо тка со ло кал на та 
са мо у пра ва и гра до на чал ни -

кот без ус лов но има до бри
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РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПРАВАТА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ  ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Пе тар Сте фа нов 

Не го ти но, гра дот на гроз је то и ви но -
то, има го ле ма му зич ка тра ди ци ја, ко ја
бе ше пре ки на та со рас фор ми ра ње то на
гру па та „Рас пе а ни не го тин ча ни“, а по -
тоа и со згас ну ва ње то на КУД „Го це Дел -
чев“, со што бе ше соз да ден не кол ку го -
ди шен ва ку ум во груп но то пе е ње и му -
зи ци ра ње. По ра ди тоа љу би те ли те на му -
зи ка та со не тр пе ние оче ку ваа по втор -
но со би ра ње и акти ви ра ње. Тоа се слу -
чи во 2003 го ди на. Гру па ен ту зи ја сти по -
ве доа ини ци ја ти ва за фор ми ра ње пеjач -
ка гру па при Здру же ни е то на пен зи о не -
ри те од Не го ти но. Пот тик за тоа им да де
при сус тво то, ка ко го сти, на Пр ва та ре ви -
ја на пес ни, му зи ка и игри што се одр жа
во Про би штип при кра јот на таа го ди на.
При ре а ли зи ра ње то на оваа пле ме ни -
та иде ја се трг на од фа ктот де ка по ве ќе -
то пен зи о не ри прет ход но ве ќе би ле чле -
но ви во пе јач ки и кул тур но-умет нич ки
друш тва и де ка по се ду ва ат опре де ле ни
афи ни те ти кон му зи ка та. За по че то ци те
и де се тго диш но то по сто е ње и ус пеш но
ра бо те ње рас ка жу ва акту ел ни от ра ко -
во ди тел на гру па та и му зич ки ра ко во ди -
тел То дор Вел ја но ски. 

- Со пот тик ну ва ње то на ини ци ја ти ва -
та за фор ми ра ње пе јач ка гру па се при -
ста пи со прет ход ни оп сеж ни под го то вки.
Нај пр во бе ше фор ми ран ор ке стар од
осум ин стру мен та ли сти, а по тоа и ме ша -
на пе јач ка гру па од се дум на е сет пе ја чи.
Офи ци јал но, гру па та за поч на со ра бо та

на 20 ју ли 2004 го ди на. На ре пер то а рот
се нај доа ста ри, ма ке дон ски ре тко слу -
ша ни, по мал ку под за бо ра ве ни, на род -
ни пес ни. Пен зи о нер ска та пе јач ка гру -
па е единс тве на од ва ков вид во гра дот
и таа на ста пу ва на си те по важ ни ма ни -
фе ста ции, при ред би, прос ла ви, ху ма ни -
тар ни кон цер ти и при год ни све че но сти.
Ре дов но учес тву ва на ре ги о нал ни те и на
не кол ку ре пуб лич ки ре вии на пес ни, му -
зи ка и игри, ка де што има ус пеш ни на -
ста пи. Ос но ва чи и по сто ја ни учес ни ци
сме на ма ни фе ста ци ја та „Пен зи о не ри -
те пе ат“, што се одр жу ва ве ќе не кол ку
го ди ни, на ко ја учес ни ци, по крај од По -
вар дар је то, се и пен зи о нер ски те ан самб -
ли од Би то ла и од При леп. Мно гу број ни
се на ста пи те на раз ни ма ни фе ста ции и
фе сти ва ли од кои ќе ги изд во и ме: фе сти -
ва лот на из вор на му зи ка „Пе це Ата на -
сов ски“ во с. Дол не ни, фе сти ва лот на се -
ре на ди и ста ро град ски пес ни „Под ку ли -
те на Стру ми ца“, ма ни фе ста ци ја та „Ве -
лиг ден ски ку ли“ во Ма ке дон ски Брод, ка -

ко и „По реч ки те сред би“, ма ни фе ста ци -
ја та „Во чест на све ти Ки рил и Ме то диј“
во Штип и дру ги. По раз ни при го ди, не -
кол ку па ти во го ди на та, гру па та на ста пу -
ва и ос тва ру ва дру же ње со шти те ни ци -
те на до мот за згри жу ва ње ста ри ли ца
„Жа на“ од Не го ти но. 

За од бе ле жу ва ње е ус пеш но то учес -
тво во еми си ја та „Исе ле нич ки џу бокс“
на МТВ, што се еми ту ва ше во жи во од
Не го ти но. Гру па та за из ми на ти ве де сет
го ди ни има ре а ли зи ра но око лу 150 на -
ста пи. Ка ко ре зул тат на ан га жи ра ње то
на ра ко водс тво то и чле но ви те бе ше сни -
ме но и про мо ви ра но це де со де сет пес -
ни. На пе тго диш ни на та од по сто е ње то и
плод на та ра бо та гру па та ста на до бит ник
на пре стиж но то оп штин ско приз на ние
„8 Но ем ври“, што се до де лу ва по по вод
Де нот на ос ло бо ду ва ње то на Не го ти но,
за по себ ни зас лу ги во опре де ле на об -
ласт. За овие де сет го ди ни, по крај со здру -
же ни ја та од ре ги о нот, бе ше вос по ста ве -
на и со ра бо тка со Штип, Про би штип, Ко -

Вјол ца Са ди ку

Во ор га ни за ци ја на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја и Фон дот за здрав стве -
но оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја, во
Де бар во До мот на пен зи о не ри те се
одр жа сред ба со пен зи о не ри те од оп -
шти ни те Де бар и Цен тар Жу па за ра -
ди нив но ин фор ми ра ње за пра ва та
во сфе ра та на здрав стве но то оси гу -
ру ва ње. 

Во по че то кот на ра бо тил ни ца та,
пот пре тсе да те лот Бес ник По це ста ги
поз дра ви го сти те и при сут ни те, изра -
зу вај ќи за до волс тво што се при сут -
ни во тол ку го лем број. 

Ди ре кто рот на Фон дот за здрав -
стве но оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја,
Џе ма и ли Ме ха зи, во сво е то обра ќа -
ње наг ла си де ка цел на овие сред би
е пен зи о не ри те во де та ли да би дат
ин фор ми ра ни за нив ни те пра ва од
здрав стве но то оси гу ру ва ње. При тоа,
тој подв ле че де ка пен зи о не ри те тре -
ба да ги ко ри стат из ме ни те што ги
има до не се но Фон дот за но ва та ли -

ста на ле ко ви што се из да ва ат со ре -
цеп ти, по тоа за на чи ни те на до би ва -
ње то упа ти за спе ци ја ли стич ки или
супс пе ци ја ли стич ки ме ди цин ски
прег ле ди, осо бе но за оние пен зи о -
не ри што има ат хро нич ни за бо лу ва -
ња, но и дру ги те пра ва. Тој, исто та -
ка, ја из не се оце на та на Фон дот де -
ка сред би те што се одр жу ва ат со пен -

зи о не ри те, се ре зул тат на ус пеш на -
та со ра бо тка по ме ѓу СЗПМ и ФЗОМ.
Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, ин фор ми ра де ка до се га се
одр жа ни 15 сред би со пен зи о не ри -
те, во раз ни гра до ви од зем ја та. Тој
ја из не се оце на та де ка сред би те се
мош не ефи кас ни и им по ма га ат на
пен зи о не ри те во ос тва ру ва ње на
нив ни те пра ва од оваа об ласт. 

На оваа ра бо тил ни ца што се одр -
жа во Де бар, упра ви тел ка та на Еди -
ни ца та на Фон дот за здрав ство во Де -
бар, Ју ли е та Мар ку, пред пен зи о не -
ри те ре че де ка тие мо жат се кој ден
во де та ли да би дат ин фор ми ра ни за
сво и те пра ва и во де бар ска та еди -
ни ца на Фон дот. 

На ра бо тил ни ца та пен зи о не ри те
од ЗП-Де бар и Цен тар Жу па по ста ви -
ја го лем број пра ша ња што се од ни -
вен ин те рес и на нив до би ја ис црп -
ни од го во ри. 

Ва кви ра бо тил ни ци не о дам на се
одр жаа и во ЗП-Стру га и во ЗП-Га зи
Ба ба во Скоп је. 

И го ди на ва, де вет на е сет ти пат, се
одр жаа Ре ги о нал ни те пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри, во ор га ни за ци ја
на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја и не го ви те член -
ки. Нат пре ва ри те се одр жаа од 22 мај
до 21 ју ни, спо ред след ни ов ре дос лед:
на 22 мај се одр жа нат пре вар во сед -
ми от ре ги он, а до ма ќин бе ше ЗП-Све -
ти Ни ко ле. Нат пре ва рот се одр жа на
Град ски от ста ди он за ат лет ски те дис цип -
ли ни и стре ла ње то со воз душ на пу шка,
а са лон ски те дис цип ли ни се одр жаа во
Клу бот на пен зи о не ри те. На 30 мај се
одр жа нат пре вар во пр ви от ре ги он, а
до ма ќин бе ше ЗП-Бу тел. Нат пре ва ри те
во са лон ски те дис цип ли ни се одр жаа во
про сто ри и те на ре сто ра нот „Олим пи ја“
во Ра ди ша ни, а ат лет ски те дис цип ли ни
во не по сред на бли зи на на ре сто ра нот,
по крај ре ка та Се ра ва. 

Ден по доц на се одр жа нат пре вар во
ше сти от ре ги он, а до ма ќин бе ше ЗП-

Зле то во. Нат пре ва ри те се одр жаа во
про сто ри и те на ос нов но то учи ли ште
„Бра ќа Ми ла ди нов ци“ и во не по сред на
бли зи на на ова учи ли ште. 

На 5 мај се одр жа нат пре вар во пет -
ти от ре ги он, а до ма ќин бе ше ЗП-Бог дан -
ци. Нат пре ва ри те во са лон ски те спорт -
ски дис цип ли ни се одр жаа во не кол ку
про сто рии на по ве ќе ло ка ции во не по -
сред на бли зи на на Здру же ни е то, ат лет -
ски те дис цип ли ни се одр жаа во Спорт -
ски от цен тар. На 11 ју ни се одр жа нат -
пре вар во вто ри от ре ги он, а до ма ќин
бе ше ЗП-ОВР. Нат пре ва рот се одр жа во
спорт ски от цен тар „Езе ро Тре ска“, кој
овоз мо жу ва иде ал ни ус ло ви за од ви ва -
ње на ва ков вид спорт ски нат пре ва ри.
На 14 ју ни се одр жа нат пре вар во ос ми -
от ре ги он, на кој бе ше до ма ќин ЗП-Бе -
ро во. Нат пре ва ри те во са лон ски те дис -
цип ли ни се одр жаа во До мот на пен зи -
о не ри те, до де ка ат лет ски те дис цип ли ни
и стре ла ње то со воз душ на пу шка на те -
ре ни те на Град ски от ста ди он. Че ти ри де -
на по доц на се одр жа нат пре вар во че -
твр ти от ре ги он, на кој бе ше до ма ќин ЗП-

Ма ке дон ски Брод. Нат пре ва рот се одр -
жа на те ре ни те на фа бри ка та „Су ве нир“
и во исто и ме ни от хо тел. 

На 21 ју ни се одр жа нат пре вар во
тре ти от ре ги он, на кој бе ше до ма ќин ЗП-
Кру ше во. Спорт ски те нат пре ва ри во са -
лон ски те дис цип ли ни се одр жаа во про -
сто ри и те на хо те лот „Мон та на“, а ат лет -
ски те дис цип ли ни и стре лаш тво то на
спорт ски те те ре ни Гу ме ње. На си те нат -
пре ва ри беа при сут ни чле но ви од не -
по сред но то ра ко водс тво на СЗПМ, а при -
сус тву ваа и гра до на чал ни ци те и чле но -
ви на ло кал на та са мо у пра ва. 

На го ди наш ни те 19-ти по ред спорт -
ски нат пре ва ри учес тву ваа ре кор ден
број здру же ни ја - 55, од кои 53 ста рос -
ни и две здру же ни ја на ин ва лид ски пен -
зи о не ри, си те член ки на СЗПМ, со 1.714
нат пре ва ру ва чи, од кои 1.047 во ма шка
и 667 во жен ска кон ку рен ци ја. Пра во
на на стап на го ди наш ни те Ре пуб лич ки
нат пре ва ри, што ќе се одр жат во сеп -
тем ври во Те то во, обез бе ди ја ре кор ден
број здру же ни ја - 47. Во спо ред ба со
прет ход ни те го ди ни, бро јот на нат пре -

НА 19-ТЕ РЕГИОНАЛНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ

НЕГОТИНО

Средбите се добредојдени и ефективни 
МЕ ЃУ НА РО ДЕН ФЕСТИВАЛ
- ТРЕТА ЖИВОТНА ДОБА  ВО ЉУБЉАНА 

Пен зи о нер ска та олим пи ја да на 6 сеп тем ври во Те то во

ва ру ва чи спо ред си те дис цип ли ни се
зго ле му ва, што прет ста ву ва до бар знак
и факт де ка бро јот на пен зи о не ри те што
сè уште актив но спор ту ва ат е по сто ја но
во по раст, а тоа е ед на од при о ри тет ни -
те про грам ски на СЗПМ. Од 1.714 нат -
пре ва ру ва чи што учес тву ваа на Ре ги о -
нал ни те спорт ски нат пре ва ри, пра во на
на стап на Ре пуб лич ки те нат пре ва ри
обез бе ди ја 400, и тоа: 208 во ма шка и
192 нат пре ва ру ва чи во жен ска кон ку -
рен ци ја. По крај нат пре ва ру ва чи те на
Ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри,
актив но беа вклу че ни уште 578 пен зи -
о не ри, или вкуп но се нат пре ва ру ваа и
се дру жеа 2.292 пен зи о не ри. Ако е поз -
на то и де ка ма кси мал ни от мо жен број
на нат пре ва ру ва чи на Ре ги о нал ни те
спорт ски нат пре ва ри из не су ва 2.750,
про из ле гу ва зак лу чок де ка има про стор
за уште по го ле ма актив ност, осо бе но
кај по број ни те здру же ни ја на пен зи о -
не ри те, кои се не до вол но актив ни на
спорт ски план. По ма ли те здру же ни ја по -
ка жаа де ка и тие мо жат да би дат до бри
ор га ни за то ри и до ма ќи ни на Ре ги о нал -

ни те нат пре ва ри. На кра јот, по треб но
е да се истак не де ка на овие нат пре ва -
ри во еден по долг вре мен ски пер и од
му прет хо дат под го тви тел ни под го то вки
вна тре, во здру же ни ја та, по огра но ци,
ка де што се ор га ни зи ра ат се ле ктив ни
ква ли фи ка ци ски нат пре ва ри за обез -
бе ду ва ње со став на еки пи те за учес тво
на Ре ги о нал ни те нат пре ва ри. Та ка, во
пер и од од два до три ме се ци разд ви -
же ни се, по точ но актив ни се на спорт -
ски план го лем број пен зи о не ри. По -
крај актив но то спорт ско нат пре ва ру ва -
ње, на овие нат пре ва ри пен зи о не ри -
те се дру жат, ги об но ву ва ат ста ри те при -
ја телс тва, а се соз да ва ат и но ви. На ре -
зул та ти те си те им се ра ду ва ат. Овие
спорт ски дру же ња се уште ед на ни шка
во соз да ва ње то со жи вот и за чу ву ва ње
на здрав је то на оваа по пу ла ци ја, a та -
ка ќе би де и на 6 сеп тем ври во Те то во,
на Ре пуб лич ка та пен зи о нер ска спорт -
ска олим пи ја да 2014.

Здра вко Пе тков ски, пре тсе да тел
на Ко ми си ја та за спорт на СЗПМ

ча ни, Ви ни ца, Ку ма но во, Стру ми ца и
дру ги. Де се тго диш ни от ју би леј ќе би де
од бе ле жан со по себ на ма ни фе ста ци ја,
на ко ја ќе им би дат до де ле ни приз на ни -
ја на чле но ви те со де се тго ди шен стаж
во гру па та, а по овој по вод се пла ни ра
и из да ва ње на уште ед но це де со де сет
пес ни. На кра јот од мо е то ка жу ва ње са -
кам да ја истак нам го ле ма та под др шка
што ја има ме од ра ко водс тво то на Здру -
же ни е то со пре тсе да те лот Пе тар За хар -
чев, кој на раз ни на чи ни ги сти му ли ра
чле но ви те за нив но по го ле мо ан га жи -
ра ње - за вр ши Вел ја но ски. 

Во оваа при го да тре ба да се истак -
не де ка пре ку на ши от вес ник „Пен зи о -
нер плус“ ре дов но се афир ми ра ни мно -
гу број ни те актив но сти на гру па та, ка ко
и ма ни фе ста ци ја та „Пен зи о не ри те пе -
ат“, бла го да ре ние на СЗПМ и под др шка -
та на пре тсе да те лот на Со ју зот, Дра ги Ар -
ги ров ски. Де се тго диш ни от ју би леј на гру -
па та „Рас пе а ни пен зи о не ри“ се сов па -
ѓа и со ју би ле јот на ЗП-Не го ти но - 60 го -
ди ни од не го во то фор ми ра ње. 

Бро јот на нат пре ва ру ва чи те
во си те дис цип ли ни се 

зго ле му ва, што прет ста ву ва
до бар знак де ка бро јот на
пен зи о не ри те што актив но

спор ту ва ат е по сто ја но 
во по раст. Тоа е ед на од 

при о ри тет ни те про грам ски
це ли на СЗПМ. Ре зул та ти те 

и по сти га ња та се за ед нич ки,
на си те, но и на Со ју зот 

во це ли на

Во из ми на ти ве де сет го ди ни
не го тин ски те пен зи о не ри
-му зи ча ри има ат ре а ли зи -
ра но бли зу 150 на ста пи. 

Сни ме но е и це де со де сет
пес ни. На пе тго диш ни на та 
од по сто е ње то и плод на та 
ра бо та тие ста наа и до бит -

ни ци на пре стиж но то 
оп штин ско приз на ние 

„8 Но ем ври“

К.С. Ан до но ва

Пета го ди на здру же ни е  на пен зи -
о не ри-член ки на Со ју зот на здру же ни -
ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја учес -
тву ва на ме ѓу на род ни от фе сти вал „Тре -
та жи вот на до ба“ во Љуб ља на, Сло ве -
ни ја. Во ми на ти те четири го ди ни учес -
тву ваа здру же ни ја та од Куманово Про -
би штип, Ко ча ни и од Те то во, а го ди на -
ва наш ам ба са дор на кул ту ра та ќе би -
де здру же ни е то на пен зи о не ри те од
При леп. Во о би ча е но е на овој ме ѓу на -
ро ден фе сти вал да на ста пи здру же ние
што се до ка жа ло со свои ин те рес ни и
ква ли тет ни фолк лор ни на ста пи на ре -
ви и те на пес ни, му зи ка и игри, ка ко
на на ста пи во зем ја та та ка и во странс -
тво. Го ди на ва пен зи о не ри те од Ма ке -
до ни ја ќе се прет ста ват со ста ри ма -
ке дон ски пес ни, ин те рес ни ин стру мен -
ти и раз но бој ни но сии од кра јот од кој
до а ѓа ат. И го ди на ва со нив ќе пе ат и
ќе игра ат жи те ли те на Љуб ља на што ќе

дој дат да при сус тву ва ат на фе сти ва лот,
но и мно гу дру ги го сти и учес ни ци од
по ве ќе европ ски зем ји. Си те тие ќе
има ат мож ност да ги ви дат и по чув ству -
ва ат на ша та енер ги ја, на ша та ра дост
и на ша та по чит кон на ше то фолк лор -
но бо гат ство, тра ди ци ја и иден ти тет.

Ќе ви дат ка ко се са ка и чу ва она
што со ве ко ви се нап ла сти ло во на ше -
то слав но ми на то. Ќе ви дат де ка ко ре -
ни те на си те што жи ве ат во Ма ке до ни -
ја се дла бо ки и со ве ков на исто ри ја.
Пре ку зву кот на гај ди те, зур ли те, уда -
ри те на та па ни те, пре ку пес на та и ора -
та на пен зи о не ри те, уште ед наш Евро -
па ќе ви ди и доз нае ко ја е и што е Ма -
ке до ни ја. 

Пен зи о не ри те - ам ба са до ри 
на ма ке дон ска та кул ту ра

ПРО МО ЦИ ЈА НА ДВЕ НО ВИ КНИ ГИ 
НА МИР ЈАН КА  РИ СТЕ СКА-СЕЛ ЧА НЕЦ

По сто ја но во ма гич ни от свет
на тво реш тво то

К. Сли вов ска-Ан до но ва

Не о дам на од пе чат се по ја ви кни га та „Зрн ца“, пот -
по мог на та од Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри
на Ма ке до ни ја. Ова е тре та го ди на ка ко што со ју зот
рас пи шу ва кон курс за под др шка на кни ги, кул тур ни
ма ни фе ста ции и дру го. Кон кур сот има цел да ги пот -
тик не пен зи о не ри те од нив ни те здру же ни ја да тво рат
и актив но да ста ре ат. Овој по тег на со ју зот се по ка жа
ка ко мно гу до бро ос мис лен про ект, би деј ќи ре зул та -
ти те се по ка жаа мно гу до бри. На ви де ли на из ле гоа де -
се ти на по ет ски кни ги, мо но гра фии, кни ги од бе ле три -
сти ка та и пуб ли ци сти ка та. Се одр жаа не кол ку из лож -
би, драм ски ра бо тил ни ци и дру го. 

Кни га та „Зрн ца“ е ед на од нив. Таа е збир ка на
мис ли на авто рот Иван Рус ја ков, кој во неа од свој агол
да ва тол ку ва ње на не шта та што го оп кру жу ва ле не ко -
гаш, но и де нес, во не го ви те пен зи о нер ски де но ви. 

Поз на то е де ка афо риз ми те се веж би на ду хот на
мал про стор, би деј ќи кол ку е по кра тка мис ла та тол ку е
по сил на по ра ка та што авто рот са ка да ја ка же за слу -
чу ва ња та. Афо риз ми те на Рус ја ков го по твр ду ва ат тоа,
би деј ќи тој со лес но ти ја ус пе ва во тоа. Го ка жу ва сво -
е то мис ле ње, све сен при тоа де ка раз ни лу ѓе раз лич -
но ќе го раз бе рат на пи ша но то, при пи шу вај ќи си го до -
бро то ка ко ви сти на и сопс тве но искус тво, а не га тив -
но то ка ко не што што се од не су ва на не кој друг, или ка -
ко не ви сти на. Во ва кво то тол ку ва ње не ма ни што не -
о бич но, би деј ќи, во крај на ли ни ја, тоа е и цел та на авто -
рот што соз да ва ва кви твор би. 

Во сво и те афо риз ми Рус ја ков збо ру ва за бо гат -
ство то и си ро ма шти ја та, за прав да та и не прав да та, за
искре но ста и под ло ста, за при ја телс тво то и не при ја -
телс тво то, за љу бо вта и омра за та, за од не су ва ње то кон
не шта та на по е ди не цот, но и за оп штес тве ни те слу чу -

ва ња, за тран зи ци ја та, за вред ну ва ње то на тру дот, за
оту ѓе но ста ме ѓу лу ѓе то... Toj со сво е то буд но око и љу -
бо пи тен дух ги „сни ма“ слу чу ва ња та, за да да де сопс -
тве на оце на на не шта та и се то тоа го бе ле жи за да мо -
же по доц на да го спо де ли со исти те ка ко не го или со
оние на кои не мо жел или не мо же да им го ка же тоа
ди рект но или на не кој друг на чин. 

Рус ја ков поч нал да тво ри уште ка ко уче ник во ни -
жи те од де ле ни ја од ос нов но то учи ли ште, па за тоа мо -
же да се ре че де ка тој е афо ри сти чар цел жи вот, од пи -
о нер до пен зи о нер. Та ка пра вел не ко гаш ка ко млад
чо век, ка ко во зра сен, ка ко та тко, со пруг и ро ди тел, но
исто то тоа го пра ви и де нес ка ко пен зи о нер, па за тоа
не го ви те афо риз ми че сто па ти ги на ре ку ва со но во
име: пен зи о не риз ми. 

Кни га та „Зрн ца“ е ин те рес на чи тан ка со афо риз -
ми, во кои Рус ја ков се тру ди со што по мал ку збо ро ви
да ка же што по ве ќе. Во нив има и му дрост и ху мор и
са ти ра. За тоа не го ви те афо риз ми се раз но вид ни, мно -
гуз нач ни и ин те рес ни. Афо риз ми те об ја ве ни во кни -
га та „Зрн ца“ нај че сто не за ви сат ни ту од вре ме то ни -

ту од ме сто то ка де што се соз да де ни, па за тоа се акту -
ел ни за лу ѓе то од це ли от свет. Еве што ве ли за сво е то
тво реш тво тој са ми от. 

- Мои афо риз ми се об ја ве ни во мно гу пе ча те ни
вес ни ци и спи са ни ја, но и еле ктрон ски еми сии. Ги има -
ше во: „Остен“, „Јеж“, „Чи ви ја“, „Стр шел“, „Вен“ и дру -
ги. Исто та ка, мои афо риз ми има ре чи си во си те ен -
цик ло пе дии од со сед ни те зем ји, а имам из да де но и
не кол ку кни ги. Со дру ги збо ро ви, соз да дов го ле мо бо -
гат ство од афо риз ми, но, за жал, од тоа не се збо га тив! 

Што се од не су ва до оваа нај но ва кни га, осо бе но
сум бла го да рен на СЗПМ и на „Ри-гра фи ка“, што по -
мог наа таа да би де из да де на. Кни га та „Зрн ца“ е уште
еден до каз де ка чо веч ки от дух не ста рее, се раз би ра
ако не му доз во ли те. Чо ве кот е во мож ност да тво ри и
во по од ми на ти го ди ни ка ко пен зи о нер и пло дот на сво -
јот труд да им го по да ри и на дру ги те, по да ру вај ќи им
за до волс тво и раз о но да. 

АФОРИЗМИ - ПЕНЗИОНЕРИЗМИ  ОД ИВАН РУСЈАКОВ

Чо ве ко ви от дух не ста рееДе сет го ди ни „Рас пе а ни пен зи о не ри“

Поз на то е де ка афо риз ми те се веж би
на ду хот на мал про стор, би деј ќи 
кол ку е по кра тка мис ла та тол ку 

е по сил на по ра ка та што авто рот са ка
да ја ка же за слу чу ва ња та. Афо риз ми -

те на Рус ја ков го по твр ду ва ат тоа, 
би деј ќи тој со лес но ти ја ус пе ва во тоа

Ки рил Ри сте ски 

Мир јан ка Ри сте ска-Сел ча нец ја за -
поз нав ме ка ко пи са тел ка за де ца (Три -
ло ги ја за Мар ко и Три ло ги ја бај ко ро -
ма ни и мо но дра ми за де ца)... Ја зна -
е ме ка ко драм ски пи са тел (два е се ти -
на мо но дра ми, од кои де се ти на из ве -
ду ва ни, ду о дра ми, дра ми)... Со три ло -
ги ја та „При леп чан ки “ (Ге на, Мар га ри -
та и Ан ка) и со ро ма ни те „На са де на
љу бов“ и „Жи вот со па тр дии“ се прет -
ста ву ва на чи та те ли те ка ко ро ман си -
ер... Ме ѓу тоа она што Мир јан ка го пи -
шу ва од ма ли но зе и за што има до би -
е но го лем број на гра ди е се пак по е -
зи ја та... И еве се га на дар ги има ме
по ет ска та збир ка „Ве нец од мир та“ и
збир ка та по е зи ја „Еден бак неж“. Уште
ед наш таа во овие збир ки, са мо мал -
ку ни ја по до тво ра вра та та во сво јот
по ет ски опус, ве ли по крај дру го то про -
фе сор ка та Це ца Ви до ва-Трај че ска на
не о дам неш на та про мо ци ја на нај но -
ви те сти хоз бир ки на по е те са та Мир -
јан ка Ри сте ска-Сел ча нец во Клу бот на
пен зи о не ри те при здру же ни е то на пен -
зи о не ри од При леп.

За се бе и за сво ја та по е зи ја автор -
ка та на овие две уба ви кни ги ве ли:

- Се кре на не што во ме не ка ко ла -
ви на! Во ед на ноќ, та жеј ќи за мо ја та
мла дост и за мо ја та не ос тва ре на пр -
ва љу бов, јас го на пи шав со нет ни от

ве нец со нас лов „Љу бо вта не уми ра“.
По тоа отка ко го пре ра бо тив и на ток -
мив за из да ва ње, про нај дов уште не -
кои мои пес ни и та ка на ста на по ет -
ска та збир ка „Ве нец од мир та“. Тоа
бе ше сè што мо жев да му по да рам на
се ќа ва ње то за мо ја та пла тон ска љу -
бов - до да ва по е те са та. 

Ина ку, Мир јан ка е про фе сор ка по
анг ли ски и ма ке дон ски ја зик, а освен
фи ло ло шки, има за вр ше но и пра вен
фа кул тет. Оваа не у мор на пи са тел ка,
ко ја ве ќе 13 го ди ни е во пен зи ја и по -
сто ја но тво ри, има на пи ша но шест
дет ски кни ги, три мо но драм ски збир -
ки, ме ѓу кои мо но дра ма та „Че кај ќи го
Ил ко“, ко ја е из ве ду ва на, ве ру ва ле
или не, по ве ќе од 300 па ти. Автор е
на се дум ро ма ни и еден во пе чат, ка -
ко и на две по ет ски збир ки. Во си те
ро ма ни пи са тел ка та пи шу ва за При -
леп и за при леп ча ни, за оби ча и те на
тој крај, за она што се слу чу ва ло, но и
што се слу чу ва се га.

Про мо ци ја та што ја ор га ни зи ра
При леп ско то здру же ние на пен зи о не -
ри по по вод 1.000-го диш ни на та од
по сто е ње то на гра дот При леп бе ше
до пол не та и со кул тур но-за бав на про -
гра ма во из вед ба на две те пен зи о -
нер ски кул тур но-умет нич ки друш тва
„Пен ка Ко те ска“ и „Пен зи о нер“, кои
ис пол ни ја не кол ку пес ни од нив ни от
ре пер то ар. 
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РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПРАВАТА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ  ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Пе тар Сте фа нов 

Не го ти но, гра дот на гроз је то и ви но -
то, има го ле ма му зич ка тра ди ци ја, ко ја
бе ше пре ки на та со рас фор ми ра ње то на
гру па та „Рас пе а ни не го тин ча ни“, а по -
тоа и со згас ну ва ње то на КУД „Го це Дел -
чев“, со што бе ше соз да ден не кол ку го -
ди шен ва ку ум во груп но то пе е ње и му -
зи ци ра ње. По ра ди тоа љу би те ли те на му -
зи ка та со не тр пе ние оче ку ваа по втор -
но со би ра ње и акти ви ра ње. Тоа се слу -
чи во 2003 го ди на. Гру па ен ту зи ја сти по -
ве доа ини ци ја ти ва за фор ми ра ње пеjач -
ка гру па при Здру же ни е то на пен зи о не -
ри те од Не го ти но. Пот тик за тоа им да де
при сус тво то, ка ко го сти, на Пр ва та ре ви -
ја на пес ни, му зи ка и игри што се одр жа
во Про би штип при кра јот на таа го ди на.
При ре а ли зи ра ње то на оваа пле ме ни -
та иде ја се трг на од фа ктот де ка по ве ќе -
то пен зи о не ри прет ход но ве ќе би ле чле -
но ви во пе јач ки и кул тур но-умет нич ки
друш тва и де ка по се ду ва ат опре де ле ни
афи ни те ти кон му зи ка та. За по че то ци те
и де се тго диш но то по сто е ње и ус пеш но
ра бо те ње рас ка жу ва акту ел ни от ра ко -
во ди тел на гру па та и му зич ки ра ко во ди -
тел То дор Вел ја но ски. 

- Со пот тик ну ва ње то на ини ци ја ти ва -
та за фор ми ра ње пе јач ка гру па се при -
ста пи со прет ход ни оп сеж ни под го то вки.
Нај пр во бе ше фор ми ран ор ке стар од
осум ин стру мен та ли сти, а по тоа и ме ша -
на пе јач ка гру па од се дум на е сет пе ја чи.
Офи ци јал но, гру па та за поч на со ра бо та

на 20 ју ли 2004 го ди на. На ре пер то а рот
се нај доа ста ри, ма ке дон ски ре тко слу -
ша ни, по мал ку под за бо ра ве ни, на род -
ни пес ни. Пен зи о нер ска та пе јач ка гру -
па е единс тве на од ва ков вид во гра дот
и таа на ста пу ва на си те по важ ни ма ни -
фе ста ции, при ред би, прос ла ви, ху ма ни -
тар ни кон цер ти и при год ни све че но сти.
Ре дов но учес тву ва на ре ги о нал ни те и на
не кол ку ре пуб лич ки ре вии на пес ни, му -
зи ка и игри, ка де што има ус пеш ни на -
ста пи. Ос но ва чи и по сто ја ни учес ни ци
сме на ма ни фе ста ци ја та „Пен зи о не ри -
те пе ат“, што се одр жу ва ве ќе не кол ку
го ди ни, на ко ја учес ни ци, по крај од По -
вар дар је то, се и пен зи о нер ски те ан самб -
ли од Би то ла и од При леп. Мно гу број ни
се на ста пи те на раз ни ма ни фе ста ции и
фе сти ва ли од кои ќе ги изд во и ме: фе сти -
ва лот на из вор на му зи ка „Пе це Ата на -
сов ски“ во с. Дол не ни, фе сти ва лот на се -
ре на ди и ста ро град ски пес ни „Под ку ли -
те на Стру ми ца“, ма ни фе ста ци ја та „Ве -
лиг ден ски ку ли“ во Ма ке дон ски Брод, ка -

ко и „По реч ки те сред би“, ма ни фе ста ци -
ја та „Во чест на све ти Ки рил и Ме то диј“
во Штип и дру ги. По раз ни при го ди, не -
кол ку па ти во го ди на та, гру па та на ста пу -
ва и ос тва ру ва дру же ње со шти те ни ци -
те на до мот за згри жу ва ње ста ри ли ца
„Жа на“ од Не го ти но. 

За од бе ле жу ва ње е ус пеш но то учес -
тво во еми си ја та „Исе ле нич ки џу бокс“
на МТВ, што се еми ту ва ше во жи во од
Не го ти но. Гру па та за из ми на ти ве де сет
го ди ни има ре а ли зи ра но око лу 150 на -
ста пи. Ка ко ре зул тат на ан га жи ра ње то
на ра ко водс тво то и чле но ви те бе ше сни -
ме но и про мо ви ра но це де со де сет пес -
ни. На пе тго диш ни на та од по сто е ње то и
плод на та ра бо та гру па та ста на до бит ник
на пре стиж но то оп штин ско приз на ние
„8 Но ем ври“, што се до де лу ва по по вод
Де нот на ос ло бо ду ва ње то на Не го ти но,
за по себ ни зас лу ги во опре де ле на об -
ласт. За овие де сет го ди ни, по крај со здру -
же ни ја та од ре ги о нот, бе ше вос по ста ве -
на и со ра бо тка со Штип, Про би штип, Ко -

Вјол ца Са ди ку

Во ор га ни за ци ја на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја и Фон дот за здрав стве -
но оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја, во
Де бар во До мот на пен зи о не ри те се
одр жа сред ба со пен зи о не ри те од оп -
шти ни те Де бар и Цен тар Жу па за ра -
ди нив но ин фор ми ра ње за пра ва та
во сфе ра та на здрав стве но то оси гу -
ру ва ње. 

Во по че то кот на ра бо тил ни ца та,
пот пре тсе да те лот Бес ник По це ста ги
поз дра ви го сти те и при сут ни те, изра -
зу вај ќи за до волс тво што се при сут -
ни во тол ку го лем број. 

Ди ре кто рот на Фон дот за здрав -
стве но оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја,
Џе ма и ли Ме ха зи, во сво е то обра ќа -
ње наг ла си де ка цел на овие сред би
е пен зи о не ри те во де та ли да би дат
ин фор ми ра ни за нив ни те пра ва од
здрав стве но то оси гу ру ва ње. При тоа,
тој подв ле че де ка пен зи о не ри те тре -
ба да ги ко ри стат из ме ни те што ги
има до не се но Фон дот за но ва та ли -

ста на ле ко ви што се из да ва ат со ре -
цеп ти, по тоа за на чи ни те на до би ва -
ње то упа ти за спе ци ја ли стич ки или
супс пе ци ја ли стич ки ме ди цин ски
прег ле ди, осо бе но за оние пен зи о -
не ри што има ат хро нич ни за бо лу ва -
ња, но и дру ги те пра ва. Тој, исто та -
ка, ја из не се оце на та на Фон дот де -
ка сред би те што се одр жу ва ат со пен -

зи о не ри те, се ре зул тат на ус пеш на -
та со ра бо тка по ме ѓу СЗПМ и ФЗОМ.
Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, ин фор ми ра де ка до се га се
одр жа ни 15 сред би со пен зи о не ри -
те, во раз ни гра до ви од зем ја та. Тој
ја из не се оце на та де ка сред би те се
мош не ефи кас ни и им по ма га ат на
пен зи о не ри те во ос тва ру ва ње на
нив ни те пра ва од оваа об ласт. 

На оваа ра бо тил ни ца што се одр -
жа во Де бар, упра ви тел ка та на Еди -
ни ца та на Фон дот за здрав ство во Де -
бар, Ју ли е та Мар ку, пред пен зи о не -
ри те ре че де ка тие мо жат се кој ден
во де та ли да би дат ин фор ми ра ни за
сво и те пра ва и во де бар ска та еди -
ни ца на Фон дот. 

На ра бо тил ни ца та пен зи о не ри те
од ЗП-Де бар и Цен тар Жу па по ста ви -
ја го лем број пра ша ња што се од ни -
вен ин те рес и на нив до би ја ис црп -
ни од го во ри. 

Ва кви ра бо тил ни ци не о дам на се
одр жаа и во ЗП-Стру га и во ЗП-Га зи
Ба ба во Скоп је. 

И го ди на ва, де вет на е сет ти пат, се
одр жаа Ре ги о нал ни те пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри, во ор га ни за ци ја
на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја и не го ви те член -
ки. Нат пре ва ри те се одр жаа од 22 мај
до 21 ју ни, спо ред след ни ов ре дос лед:
на 22 мај се одр жа нат пре вар во сед -
ми от ре ги он, а до ма ќин бе ше ЗП-Све -
ти Ни ко ле. Нат пре ва рот се одр жа на
Град ски от ста ди он за ат лет ски те дис цип -
ли ни и стре ла ње то со воз душ на пу шка,
а са лон ски те дис цип ли ни се одр жаа во
Клу бот на пен зи о не ри те. На 30 мај се
одр жа нат пре вар во пр ви от ре ги он, а
до ма ќин бе ше ЗП-Бу тел. Нат пре ва ри те
во са лон ски те дис цип ли ни се одр жаа во
про сто ри и те на ре сто ра нот „Олим пи ја“
во Ра ди ша ни, а ат лет ски те дис цип ли ни
во не по сред на бли зи на на ре сто ра нот,
по крај ре ка та Се ра ва. 

Ден по доц на се одр жа нат пре вар во
ше сти от ре ги он, а до ма ќин бе ше ЗП-

Зле то во. Нат пре ва ри те се одр жаа во
про сто ри и те на ос нов но то учи ли ште
„Бра ќа Ми ла ди нов ци“ и во не по сред на
бли зи на на ова учи ли ште. 

На 5 мај се одр жа нат пре вар во пет -
ти от ре ги он, а до ма ќин бе ше ЗП-Бог дан -
ци. Нат пре ва ри те во са лон ски те спорт -
ски дис цип ли ни се одр жаа во не кол ку
про сто рии на по ве ќе ло ка ции во не по -
сред на бли зи на на Здру же ни е то, ат лет -
ски те дис цип ли ни се одр жаа во Спорт -
ски от цен тар. На 11 ју ни се одр жа нат -
пре вар во вто ри от ре ги он, а до ма ќин
бе ше ЗП-ОВР. Нат пре ва рот се одр жа во
спорт ски от цен тар „Езе ро Тре ска“, кој
овоз мо жу ва иде ал ни ус ло ви за од ви ва -
ње на ва ков вид спорт ски нат пре ва ри.
На 14 ју ни се одр жа нат пре вар во ос ми -
от ре ги он, на кој бе ше до ма ќин ЗП-Бе -
ро во. Нат пре ва ри те во са лон ски те дис -
цип ли ни се одр жаа во До мот на пен зи -
о не ри те, до де ка ат лет ски те дис цип ли ни
и стре ла ње то со воз душ на пу шка на те -
ре ни те на Град ски от ста ди он. Че ти ри де -
на по доц на се одр жа нат пре вар во че -
твр ти от ре ги он, на кој бе ше до ма ќин ЗП-

Ма ке дон ски Брод. Нат пре ва рот се одр -
жа на те ре ни те на фа бри ка та „Су ве нир“
и во исто и ме ни от хо тел. 

На 21 ју ни се одр жа нат пре вар во
тре ти от ре ги он, на кој бе ше до ма ќин ЗП-
Кру ше во. Спорт ски те нат пре ва ри во са -
лон ски те дис цип ли ни се одр жаа во про -
сто ри и те на хо те лот „Мон та на“, а ат лет -
ски те дис цип ли ни и стре лаш тво то на
спорт ски те те ре ни Гу ме ње. На си те нат -
пре ва ри беа при сут ни чле но ви од не -
по сред но то ра ко водс тво на СЗПМ, а при -
сус тву ваа и гра до на чал ни ци те и чле но -
ви на ло кал на та са мо у пра ва. 

На го ди наш ни те 19-ти по ред спорт -
ски нат пре ва ри учес тву ваа ре кор ден
број здру же ни ја - 55, од кои 53 ста рос -
ни и две здру же ни ја на ин ва лид ски пен -
зи о не ри, си те член ки на СЗПМ, со 1.714
нат пре ва ру ва чи, од кои 1.047 во ма шка
и 667 во жен ска кон ку рен ци ја. Пра во
на на стап на го ди наш ни те Ре пуб лич ки
нат пре ва ри, што ќе се одр жат во сеп -
тем ври во Те то во, обез бе ди ја ре кор ден
број здру же ни ја - 47. Во спо ред ба со
прет ход ни те го ди ни, бро јот на нат пре -

НА 19-ТЕ РЕГИОНАЛНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ

НЕГОТИНО

Средбите се добредојдени и ефективни 
МЕ ЃУ НА РО ДЕН ФЕСТИВАЛ
- ТРЕТА ЖИВОТНА ДОБА  ВО ЉУБЉАНА 

Пен зи о нер ска та олим пи ја да на 6 сеп тем ври во Те то во

ва ру ва чи спо ред си те дис цип ли ни се
зго ле му ва, што прет ста ву ва до бар знак
и факт де ка бро јот на пен зи о не ри те што
сè уште актив но спор ту ва ат е по сто ја но
во по раст, а тоа е ед на од при о ри тет ни -
те про грам ски на СЗПМ. Од 1.714 нат -
пре ва ру ва чи што учес тву ваа на Ре ги о -
нал ни те спорт ски нат пре ва ри, пра во на
на стап на Ре пуб лич ки те нат пре ва ри
обез бе ди ја 400, и тоа: 208 во ма шка и
192 нат пре ва ру ва чи во жен ска кон ку -
рен ци ја. По крај нат пре ва ру ва чи те на
Ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри,
актив но беа вклу че ни уште 578 пен зи -
о не ри, или вкуп но се нат пре ва ру ваа и
се дру жеа 2.292 пен зи о не ри. Ако е поз -
на то и де ка ма кси мал ни от мо жен број
на нат пре ва ру ва чи на Ре ги о нал ни те
спорт ски нат пре ва ри из не су ва 2.750,
про из ле гу ва зак лу чок де ка има про стор
за уште по го ле ма актив ност, осо бе но
кај по број ни те здру же ни ја на пен зи о -
не ри те, кои се не до вол но актив ни на
спорт ски план. По ма ли те здру же ни ја по -
ка жаа де ка и тие мо жат да би дат до бри
ор га ни за то ри и до ма ќи ни на Ре ги о нал -

ни те нат пре ва ри. На кра јот, по треб но
е да се истак не де ка на овие нат пре ва -
ри во еден по долг вре мен ски пер и од
му прет хо дат под го тви тел ни под го то вки
вна тре, во здру же ни ја та, по огра но ци,
ка де што се ор га ни зи ра ат се ле ктив ни
ква ли фи ка ци ски нат пре ва ри за обез -
бе ду ва ње со став на еки пи те за учес тво
на Ре ги о нал ни те нат пре ва ри. Та ка, во
пер и од од два до три ме се ци разд ви -
же ни се, по точ но актив ни се на спорт -
ски план го лем број пен зи о не ри. По -
крај актив но то спорт ско нат пре ва ру ва -
ње, на овие нат пре ва ри пен зи о не ри -
те се дру жат, ги об но ву ва ат ста ри те при -
ја телс тва, а се соз да ва ат и но ви. На ре -
зул та ти те си те им се ра ду ва ат. Овие
спорт ски дру же ња се уште ед на ни шка
во соз да ва ње то со жи вот и за чу ву ва ње
на здрав је то на оваа по пу ла ци ја, a та -
ка ќе би де и на 6 сеп тем ври во Те то во,
на Ре пуб лич ка та пен зи о нер ска спорт -
ска олим пи ја да 2014.

Здра вко Пе тков ски, пре тсе да тел
на Ко ми си ја та за спорт на СЗПМ

ча ни, Ви ни ца, Ку ма но во, Стру ми ца и
дру ги. Де се тго диш ни от ју би леј ќе би де
од бе ле жан со по себ на ма ни фе ста ци ја,
на ко ја ќе им би дат до де ле ни приз на ни -
ја на чле но ви те со де се тго ди шен стаж
во гру па та, а по овој по вод се пла ни ра
и из да ва ње на уште ед но це де со де сет
пес ни. На кра јот од мо е то ка жу ва ње са -
кам да ја истак нам го ле ма та под др шка
што ја има ме од ра ко водс тво то на Здру -
же ни е то со пре тсе да те лот Пе тар За хар -
чев, кој на раз ни на чи ни ги сти му ли ра
чле но ви те за нив но по го ле мо ан га жи -
ра ње - за вр ши Вел ја но ски. 

Во оваа при го да тре ба да се истак -
не де ка пре ку на ши от вес ник „Пен зи о -
нер плус“ ре дов но се афир ми ра ни мно -
гу број ни те актив но сти на гру па та, ка ко
и ма ни фе ста ци ја та „Пен зи о не ри те пе -
ат“, бла го да ре ние на СЗПМ и под др шка -
та на пре тсе да те лот на Со ју зот, Дра ги Ар -
ги ров ски. Де се тго диш ни от ју би леј на гру -
па та „Рас пе а ни пен зи о не ри“ се сов па -
ѓа и со ју би ле јот на ЗП-Не го ти но - 60 го -
ди ни од не го во то фор ми ра ње. 

Бро јот на нат пре ва ру ва чи те
во си те дис цип ли ни се 

зго ле му ва, што прет ста ву ва
до бар знак де ка бро јот на
пен зи о не ри те што актив но

спор ту ва ат е по сто ја но 
во по раст. Тоа е ед на од 

при о ри тет ни те про грам ски
це ли на СЗПМ. Ре зул та ти те 

и по сти га ња та се за ед нич ки,
на си те, но и на Со ју зот 

во це ли на

Во из ми на ти ве де сет го ди ни
не го тин ски те пен зи о не ри
-му зи ча ри има ат ре а ли зи -
ра но бли зу 150 на ста пи. 

Сни ме но е и це де со де сет
пес ни. На пе тго диш ни на та 
од по сто е ње то и плод на та 
ра бо та тие ста наа и до бит -

ни ци на пре стиж но то 
оп штин ско приз на ние 

„8 Но ем ври“

К.С. Ан до но ва

Пета го ди на здру же ни е  на пен зи -
о не ри-член ки на Со ју зот на здру же ни -
ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја учес -
тву ва на ме ѓу на род ни от фе сти вал „Тре -
та жи вот на до ба“ во Љуб ља на, Сло ве -
ни ја. Во ми на ти те четири го ди ни учес -
тву ваа здру же ни ја та од Куманово Про -
би штип, Ко ча ни и од Те то во, а го ди на -
ва наш ам ба са дор на кул ту ра та ќе би -
де здру же ни е то на пен зи о не ри те од
При леп. Во о би ча е но е на овој ме ѓу на -
ро ден фе сти вал да на ста пи здру же ние
што се до ка жа ло со свои ин те рес ни и
ква ли тет ни фолк лор ни на ста пи на ре -
ви и те на пес ни, му зи ка и игри, ка ко
на на ста пи во зем ја та та ка и во странс -
тво. Го ди на ва пен зи о не ри те од Ма ке -
до ни ја ќе се прет ста ват со ста ри ма -
ке дон ски пес ни, ин те рес ни ин стру мен -
ти и раз но бој ни но сии од кра јот од кој
до а ѓа ат. И го ди на ва со нив ќе пе ат и
ќе игра ат жи те ли те на Љуб ља на што ќе

дој дат да при сус тву ва ат на фе сти ва лот,
но и мно гу дру ги го сти и учес ни ци од
по ве ќе европ ски зем ји. Си те тие ќе
има ат мож ност да ги ви дат и по чув ству -
ва ат на ша та енер ги ја, на ша та ра дост
и на ша та по чит кон на ше то фолк лор -
но бо гат ство, тра ди ци ја и иден ти тет.

Ќе ви дат ка ко се са ка и чу ва она
што со ве ко ви се нап ла сти ло во на ше -
то слав но ми на то. Ќе ви дат де ка ко ре -
ни те на си те што жи ве ат во Ма ке до ни -
ја се дла бо ки и со ве ков на исто ри ја.
Пре ку зву кот на гај ди те, зур ли те, уда -
ри те на та па ни те, пре ку пес на та и ора -
та на пен зи о не ри те, уште ед наш Евро -
па ќе ви ди и доз нае ко ја е и што е Ма -
ке до ни ја. 

Пен зи о не ри те - ам ба са до ри 
на ма ке дон ска та кул ту ра

ПРО МО ЦИ ЈА НА ДВЕ НО ВИ КНИ ГИ 
НА МИР ЈАН КА  РИ СТЕ СКА-СЕЛ ЧА НЕЦ

По сто ја но во ма гич ни от свет
на тво реш тво то

К. Сли вов ска-Ан до но ва

Не о дам на од пе чат се по ја ви кни га та „Зрн ца“, пот -
по мог на та од Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри
на Ма ке до ни ја. Ова е тре та го ди на ка ко што со ју зот
рас пи шу ва кон курс за под др шка на кни ги, кул тур ни
ма ни фе ста ции и дру го. Кон кур сот има цел да ги пот -
тик не пен зи о не ри те од нив ни те здру же ни ја да тво рат
и актив но да ста ре ат. Овој по тег на со ју зот се по ка жа
ка ко мно гу до бро ос мис лен про ект, би деј ќи ре зул та -
ти те се по ка жаа мно гу до бри. На ви де ли на из ле гоа де -
се ти на по ет ски кни ги, мо но гра фии, кни ги од бе ле три -
сти ка та и пуб ли ци сти ка та. Се одр жаа не кол ку из лож -
би, драм ски ра бо тил ни ци и дру го. 

Кни га та „Зрн ца“ е ед на од нив. Таа е збир ка на
мис ли на авто рот Иван Рус ја ков, кој во неа од свој агол
да ва тол ку ва ње на не шта та што го оп кру жу ва ле не ко -
гаш, но и де нес, во не го ви те пен зи о нер ски де но ви. 

Поз на то е де ка афо риз ми те се веж би на ду хот на
мал про стор, би деј ќи кол ку е по кра тка мис ла та тол ку е
по сил на по ра ка та што авто рот са ка да ја ка же за слу -
чу ва ња та. Афо риз ми те на Рус ја ков го по твр ду ва ат тоа,
би деј ќи тој со лес но ти ја ус пе ва во тоа. Го ка жу ва сво -
е то мис ле ње, све сен при тоа де ка раз ни лу ѓе раз лич -
но ќе го раз бе рат на пи ша но то, при пи шу вај ќи си го до -
бро то ка ко ви сти на и сопс тве но искус тво, а не га тив -
но то ка ко не што што се од не су ва на не кој друг, или ка -
ко не ви сти на. Во ва кво то тол ку ва ње не ма ни што не -
о бич но, би деј ќи, во крај на ли ни ја, тоа е и цел та на авто -
рот што соз да ва ва кви твор би. 

Во сво и те афо риз ми Рус ја ков збо ру ва за бо гат -
ство то и си ро ма шти ја та, за прав да та и не прав да та, за
искре но ста и под ло ста, за при ја телс тво то и не при ја -
телс тво то, за љу бо вта и омра за та, за од не су ва ње то кон
не шта та на по е ди не цот, но и за оп штес тве ни те слу чу -

ва ња, за тран зи ци ја та, за вред ну ва ње то на тру дот, за
оту ѓе но ста ме ѓу лу ѓе то... Toj со сво е то буд но око и љу -
бо пи тен дух ги „сни ма“ слу чу ва ња та, за да да де сопс -
тве на оце на на не шта та и се то тоа го бе ле жи за да мо -
же по доц на да го спо де ли со исти те ка ко не го или со
оние на кои не мо жел или не мо же да им го ка же тоа
ди рект но или на не кој друг на чин. 

Рус ја ков поч нал да тво ри уште ка ко уче ник во ни -
жи те од де ле ни ја од ос нов но то учи ли ште, па за тоа мо -
же да се ре че де ка тој е афо ри сти чар цел жи вот, од пи -
о нер до пен зи о нер. Та ка пра вел не ко гаш ка ко млад
чо век, ка ко во зра сен, ка ко та тко, со пруг и ро ди тел, но
исто то тоа го пра ви и де нес ка ко пен зи о нер, па за тоа
не го ви те афо риз ми че сто па ти ги на ре ку ва со но во
име: пен зи о не риз ми. 

Кни га та „Зрн ца“ е ин те рес на чи тан ка со афо риз -
ми, во кои Рус ја ков се тру ди со што по мал ку збо ро ви
да ка же што по ве ќе. Во нив има и му дрост и ху мор и
са ти ра. За тоа не го ви те афо риз ми се раз но вид ни, мно -
гуз нач ни и ин те рес ни. Афо риз ми те об ја ве ни во кни -
га та „Зрн ца“ нај че сто не за ви сат ни ту од вре ме то ни -

ту од ме сто то ка де што се соз да де ни, па за тоа се акту -
ел ни за лу ѓе то од це ли от свет. Еве што ве ли за сво е то
тво реш тво тој са ми от. 

- Мои афо риз ми се об ја ве ни во мно гу пе ча те ни
вес ни ци и спи са ни ја, но и еле ктрон ски еми сии. Ги има -
ше во: „Остен“, „Јеж“, „Чи ви ја“, „Стр шел“, „Вен“ и дру -
ги. Исто та ка, мои афо риз ми има ре чи си во си те ен -
цик ло пе дии од со сед ни те зем ји, а имам из да де но и
не кол ку кни ги. Со дру ги збо ро ви, соз да дов го ле мо бо -
гат ство од афо риз ми, но, за жал, од тоа не се збо га тив! 

Што се од не су ва до оваа нај но ва кни га, осо бе но
сум бла го да рен на СЗПМ и на „Ри-гра фи ка“, што по -
мог наа таа да би де из да де на. Кни га та „Зрн ца“ е уште
еден до каз де ка чо веч ки от дух не ста рее, се раз би ра
ако не му доз во ли те. Чо ве кот е во мож ност да тво ри и
во по од ми на ти го ди ни ка ко пен зи о нер и пло дот на сво -
јот труд да им го по да ри и на дру ги те, по да ру вај ќи им
за до волс тво и раз о но да. 

АФОРИЗМИ - ПЕНЗИОНЕРИЗМИ  ОД ИВАН РУСЈАКОВ

Чо ве ко ви от дух не ста рееДе сет го ди ни „Рас пе а ни пен зи о не ри“

Поз на то е де ка афо риз ми те се веж би
на ду хот на мал про стор, би деј ќи 
кол ку е по кра тка мис ла та тол ку 

е по сил на по ра ка та што авто рот са ка
да ја ка же за слу чу ва ња та. Афо риз ми -

те на Рус ја ков го по твр ду ва ат тоа, 
би деј ќи тој со лес но ти ја ус пе ва во тоа

Ки рил Ри сте ски 

Мир јан ка Ри сте ска-Сел ча нец ја за -
поз нав ме ка ко пи са тел ка за де ца (Три -
ло ги ја за Мар ко и Три ло ги ја бај ко ро -
ма ни и мо но дра ми за де ца)... Ја зна -
е ме ка ко драм ски пи са тел (два е се ти -
на мо но дра ми, од кои де се ти на из ве -
ду ва ни, ду о дра ми, дра ми)... Со три ло -
ги ја та „При леп чан ки “ (Ге на, Мар га ри -
та и Ан ка) и со ро ма ни те „На са де на
љу бов“ и „Жи вот со па тр дии“ се прет -
ста ву ва на чи та те ли те ка ко ро ман си -
ер... Ме ѓу тоа она што Мир јан ка го пи -
шу ва од ма ли но зе и за што има до би -
е но го лем број на гра ди е се пак по е -
зи ја та... И еве се га на дар ги има ме
по ет ска та збир ка „Ве нец од мир та“ и
збир ка та по е зи ја „Еден бак неж“. Уште
ед наш таа во овие збир ки, са мо мал -
ку ни ја по до тво ра вра та та во сво јот
по ет ски опус, ве ли по крај дру го то про -
фе сор ка та Це ца Ви до ва-Трај че ска на
не о дам неш на та про мо ци ја на нај но -
ви те сти хоз бир ки на по е те са та Мир -
јан ка Ри сте ска-Сел ча нец во Клу бот на
пен зи о не ри те при здру же ни е то на пен -
зи о не ри од При леп.

За се бе и за сво ја та по е зи ја автор -
ка та на овие две уба ви кни ги ве ли:

- Се кре на не што во ме не ка ко ла -
ви на! Во ед на ноќ, та жеј ќи за мо ја та
мла дост и за мо ја та не ос тва ре на пр -
ва љу бов, јас го на пи шав со нет ни от

ве нец со нас лов „Љу бо вта не уми ра“.
По тоа отка ко го пре ра бо тив и на ток -
мив за из да ва ње, про нај дов уште не -
кои мои пес ни и та ка на ста на по ет -
ска та збир ка „Ве нец од мир та“. Тоа
бе ше сè што мо жев да му по да рам на
се ќа ва ње то за мо ја та пла тон ска љу -
бов - до да ва по е те са та. 

Ина ку, Мир јан ка е про фе сор ка по
анг ли ски и ма ке дон ски ја зик, а освен
фи ло ло шки, има за вр ше но и пра вен
фа кул тет. Оваа не у мор на пи са тел ка,
ко ја ве ќе 13 го ди ни е во пен зи ја и по -
сто ја но тво ри, има на пи ша но шест
дет ски кни ги, три мо но драм ски збир -
ки, ме ѓу кои мо но дра ма та „Че кај ќи го
Ил ко“, ко ја е из ве ду ва на, ве ру ва ле
или не, по ве ќе од 300 па ти. Автор е
на се дум ро ма ни и еден во пе чат, ка -
ко и на две по ет ски збир ки. Во си те
ро ма ни пи са тел ка та пи шу ва за При -
леп и за при леп ча ни, за оби ча и те на
тој крај, за она што се слу чу ва ло, но и
што се слу чу ва се га.

Про мо ци ја та што ја ор га ни зи ра
При леп ско то здру же ние на пен зи о не -
ри по по вод 1.000-го диш ни на та од
по сто е ње то на гра дот При леп бе ше
до пол не та и со кул тур но-за бав на про -
гра ма во из вед ба на две те пен зи о -
нер ски кул тур но-умет нич ки друш тва
„Пен ка Ко те ска“ и „Пен зи о нер“, кои
ис пол ни ја не кол ку пес ни од нив ни от
ре пер то ар. 
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КУМАНОВСКИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ НА МЕ ЃУ НА РО ДЕН ФЕСТИВАЛ ВО ЛЕСКОВАЦ

М. Здра вков ска

Уште во пе де сет ти те го ди ни кај
го ло бра ди те мом чи ња од Кри ва Па -
лан ка, Кра то во, Про би штип и од Све -
ти Ни ко ле, кои се шко лу ва ле во ру -
дар ско то учи ли ште во Про би штип,
се ро ди ла иде ја та да ги збли жат гра -
до ви те пре ку спор тот. Та ка, тие ре -
ши ле да ор га ни зи ра ат спорт ска сред -
ба за го ле ми от ма ке дон ски праз ник
Илин ден и по тој по вод 1958 го ди на
прв пат во Про би штип се одр жа ле
Илин ден ски те спорт ски игри. То гаш
мла ди те од спо ме на ти те гра до ви се
нат пре ва ру ва ле во мал фуд бал, ра -
ко мет, од бој ка, ко шар ка, ат ле ти ка и
стре лаш тво. Ова спор ту ва ње и дру -
же ње на мла ди те тра е ше сè до 1975
го ди на, ко га по 17 го ди ни спон та но
пре ста на.

По тоа, во 1987 го ди на не ко гаш -
ни те мла дин ци и пи о не ри што се дру -
жеа пре ку спор тот се нај доа во пен -
зи о нер ски те ор га ни за ции и по втор -
но се срет наа. По тсе ту вај ќи се на
мла до ста, тие ре ши ја да ја об но ват
тра ди ци ја та и спорт ски те сред би да
се одр жу ва ат по исти от по вод, но се -
га  ме ѓу пен зи о не ри те-спор ти сти од
здру же ни ја та од исти те гра до ви. Та -
ка за поч наа нат пре ва ри те  ме ѓу здру -
же ни ја та на пен зи о не ри од Кри ва
Па лан ка, Кра то во, Про би штип и од
Све ти Ни ко ле, но са мо во са лон ски -

те дис цип ли ни, би деј ќи на теж на ти те
го ди ни и фи зич ка та спо соб ност во
тре та та до ба глав но тоа го овоз мо -
жу ва ат. Го ди на ва овие сред би се одр -
жаа во знак на 27-го диш ни на та од
тра ди ци о нал ни те оп штин ски спорт -
ски нат пре ва ри. Прв до ма ќин бе ше
гра дот Про би штип, од ка де што и за -
поч на оваа ма ни фе ста ци ја, а по тоа
пен зи о не ри те се нат пре ва ру ваа во
Кри ва Па лан ка во дис цип ли ни те до -
ми но, пи ка до, шах, кар ти и бил јард.
Об но ве на та тра ди ци ја про дол жу ва
да се не гу ва, а ос нов ни це ли се дру -
же ње то, јак не ње то на при ја телс тво -
то, уба ва та за ба ва и с  дру го што е
во пол за на здра во то и актив но ста -
ре е ње. 

Об но ве ни тра ди ции 
пре ку спор тот 

ЗП-ПРО БИ ШТИП

Пе ро Ми лен ков ски

Пре у бав ле тен пеј заж ни се все лу ва
во очи те. Зе ле на та гу ста ко ри ја бдее над
Кру ше во, ка ко мај ка над сво е то че до.
Во за нес ше та ме сре де ви со ки те бо ро -
ви и бу ки, кои отсе ко гаш им пр ко се ле на
дож до ви те и на ве тро ви те за гра дот да
пул си ра во спо којс тво. Пе тар На че ски,
про фе сор по би о ло ги ја и са мо ук сли кар,
оп штес тве ник, про све тен ра бот ник, де -
нес пен зи о нер, де до на че ти ри вну чи -
ња, ми е при јат но друш тво. По ве ќе ви -
до ви љу бов во ед но ср це. Чо век ко му
сли ка ње то це ли от жи вот му би ло и љу -
бов и инс пи ра ци ја, из вор на енер ги ја за
из вр шу ва ње то на про фе си о нал ни те об -
вр ски. За нив, за сво јот жи во тен пат, збо -
ру ва со ти вок глас, ка ко чо век скро мен
и вре ден за еден ос мис лен и до сто инс -
твен ра бо тен век, вгра ден во раз во јот
на род ни от град.

- Љу бо вта кон бо и те и ли ни и те ја но -
сам уште од ра ни те дет ски го ди ни. Таа
сè по ве ќе ме об зе ма ше, се прод ла бо -
чу ва ше. За тоа ка ко уче ник во учи тел ска -
та шко ла „Ни ко ла Ка рев“ во Скоп је нај -

актив но учес тву вав во ли ков на та сек ци -
ја, ра ко во де на од про фе со рот Бо го ја По -
пов ски. По тоа и ка ко учи тел-ста жант во
пла нин ско то се ло Ра стој ца, и ка ко про -
фе сор по би о ло ги ја во гим на зи ја та „На -
ум На у нов ски-Бор че“ (по доц на и неј зин
ди ре ктор), се ко гаш и на се ка де, во мо е -
то сло бод но вре ме, јас бев со сли ки те што
се ра ѓаа од мо е то ср це, во си те тех ни ки
и бои - се се ќа ва сли ка рот-са мо ук, кој ре -
а ли зи рал че ти ри са мо стој ни и не кол ку
груп ни из лож би и сли кар ски ко ло нии. 

Со осо бе но за до волс тво ја изд во ју -
ва ли ков на та ко ло ни ја „За ед но“ одр жа -
на во Ма вро во, 1999 го ди на. Во жи во -
пис ни от ма вров ски ам би ент соз да ва ле
31 ли ко вен умет ник од раз лич на ет нич -
ка при пад ност. Ме ѓу нив би ле и ака де -
ми кот Ва ско Та шков ски, про фе со рот
Вла ди мир Ге ор ги ев ски, Ми рос лав Ма -
син и дру ги истак на ти умет ни ци. На че -
ски ја прет ста ву вал вла шка та за ед ни ца.

Че ко ри ме бав но сре де зе ле ни ло то.
Од вре ме-на вре ме се зас ла ду ва ме со
не ко ја вкус на ја го да и се осве жу ва ме со
би стра та пла нин ска во да. Ко ри ја та со
сво ја та вол шеб на уба ви на про дол жу ва
да го инс пи ри ра мо јот со го вор ник. Ка -
ко да му се заб ла го да ру ва што ја ове ко -
ве чил на по ве ќе свои плат на и му че сти -
та што сли кал и пор тре ти (ме ѓу кои и на
вој во да та Пи ту Гу ли), но и за мно гу број -
ни те екс по на ти инс пи ри ра ни од ста ра -
та кру шев ска ар хи те кту ра. Со ти вок шум
ко ри ја та нè ис пра ќа кон гра дот по ка ну -
вај ќи нè на но ва сред ба.

- Умет но ста ме ис пол ну ва со ен ту зи -
ја зам и ме збо га ту ва ду хов но. Го ле мо е
за до волс тво то ко га чо век ќе оста ви тра -
га во вре ме то во кое жи ве ел - про дол жу -
ва На че ски, чии умет нич ки идо ли се по -
ве ќе свет ски ли ков ни ве ли ка ни, а од до -

маш ни те идол му е ака де ми кот Ни ко ла
Мар ти но ски, до а је нот на ма ке дон ска та
ли ков на умет ност.

За тоа со воз бу да се упа ту ва ме кон
Га ле ри ја та на зна ме ни ти от умет ник. Не -
го во то тво реш тво ги ма ми на ши те очи
и ги на по ју ва со уба ви на на ши те ср ца.
Од сли ка до сли ка низ не го ви от ко ло ри -
тен свет нè во ди љу без на та Дан че Ја на -
ки ев ска, ку стос. 

Се поз дра вив ме со ед на до ил ка, со
нас ме а на де вој ка, со де те со ци га ра, со
по ве ќе авто пор тре ти на Мар ти но ски, со
сце ни од ове ко ве че ни на ста ни од жи во -
тот на Кру ше во во ми на то то, со сце ни од
илин ден ски от пер и од.... Ко ло рит што во -
о ду ше ву ва. Сè по јас но ни е зо што овој
сли кар им е идол на пом ла ди те и зо што
вљу бе ни ци те во ли ни и те и бо и те тре ба
сè по че сто да го по се ту ва ат ова култ но
ме сто и да се на по ју ва ат од вол шеб ни -
от ели ксир на го ле ми от тво рец.

Мо јот со го вор ник Пе тар На че ски, чиј
дом исто та ка е сво е вид на се меј на ли -
ков на га ле ри ја, тоа го пра ви ре дов но,
со ра дост и пи е тет. Се ко ја сред ба со плат -
на та на ака де ми кот Мар ти но ски за не -
го зна чи сред ба со лич ност дла бо ко срас -
на та со соз да ва ње то на со вре ме на та
ма ке дон ска умет ност.

ЗАПИС ОД КРУШЕВО 

Умет но ста ме ис пол ну ва
со ен ту зи ја зам и ме збо га -
ту ва ду хов но, ве ли Пе тар
На че ски, пен зи о нер од

Кру ше во, ко го ли ни и те и
бо и те го мо ти ви ра ле по -

лес но да ги из вр шу ва про -
фе си о нал ни те об вр ски

Сли ка ње то - љу бов и инс пи ра ци ја

Игро ор ци те, пе ја чи те и му зи ча ри те
на КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ од ЗП-Ку ма -
но во на 19 ју ни го ди на ва беа дел од Ме -
ѓу на род ни от фе сти вал на фолк ло рот во
збра ти ме ни от град Ле ско вац, Ре пуб ли -
ка Ср би ја, на кој бе ше до ма ќин Здру же -
ни е то на пен зи о не ри те од Ле ско вац. Над
де се ти на кул тур но-умет нич ки друш тва
од Ср би ја и по ед но од Бу га ри ја и од Ма -
ке до ни ја учес тву ваа на оваа ме ѓу на род -
на ма ни фе ста ци ја. На ша та др жа ва ја
прет ста ву ва ше ан самб лот на КУД „Ѓо ко
Си мо нов ски“ од ЗП-Ку ма но во. Фе сти -
ва лот го отво ри ја на ши те прет став ни ци
со ко ре о граф ски от сплет „Ку ма нов ско
по ле“. Из вор ни те пес ни на ку ма нов ски -
от ди ја лект, на из ме нич ни те жен ски и ма -
шки ора, му зич ки те из вед би и пре крас -
ни те ко ло рит ни но сии ги вос хи ти ја при -
сут ни те во са ла та на До мот на пен зи о -
не ри те, но и дру ги те учес ни ци на фе сти -

ва лот. Ина ку, фе сти ва лот има ше ре ви -
ја лен ка ра ктер, за што го во ре ше пре тсе -
да те лот на ле ско вач ки те пен зи о не ри Бра -
тис лав Здра вко виќ. Заб ла го да ру вај ќи
се на кра јот за учес тво то, тој истак на де -
ка си те се прет ста ви ја во нај до бро свет -
ло. Хо рот при КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ од
ЗП-Ку ма но во учес тву ва ше и на „Ви дов -
ден ски те сред би на хо ро ви“ на 27 ју ни
2014 го ди на во Ле ско вац, на кои свои
прет став ни ци имаа и здру же ни ја на пен -
зи о не ри те од Су бо ти ца, Срем ска Ми тро -
ви ца, Ниш и до ма ќи нот ЗП-Ле ско вац. 

Сред ба та се одр жа во ре сто ра нот
„Ет нобр ва ри Грош“, ка де што до бре дој -
де и ус пе шен на стап на хо ри сти те од Ку -
ма но во им по са ка и пот пре тсе да те лот
на ле ско вач ко то здру же ние на пен зи о -
не ри те, при што наг ла си де ка на ред на -
та го ди на до ма ќин на оваа ма ни фе ста -
ци ја ќе би де хо рот на „Учи тел ско то друш -

тво“ од Ниш. 
Хо рот од Ку ма но во се прет ста ви со

пес ни те „Во но ќта ти вка“, „Но од љу бов
не се бе га“, „С  ти е про сте но“ и „Ју трос
ми је ру жа проц ве та ла“ под ди ри гент ска -
та пал ка на му зич ки от ра ко во ди тел Ко -
ста Ќо се и со ли сти те Ра де Поп Ар сов и
Сло бо дан ка Дим ков ска. Им пре сив ни от
на стап ги рас пеа и при сут ни те во са ла -
та, кои пе е ја и бур но ап ла у ди раа. Во знак
на се ќа ва ње на сред ба та на учес ни ци -
те им беа по да ре ни сли ки со мо ти ви од
гра дот-до ма ќин и мо но гра фи ја и це де
за Ле ско вац.

Две те ма ни фе ста ции за вр ши ја со
за ед нич ко дру же ње на учес ни ци те и со
жел ба оваа тра ди ци ја да про дол жи и во
ид ни на.

За из во нред на та ор га ни за ци ја и вни -
ма ни е то кон на ши те прет став ни ци и пре -
ку овој на пис изра зу ва ме го ле ма бла го -
дар ност до ра ко водс тво то на Здру же ни -
е то на пен зи о не ри те од Ле ско вац, со кое
ЗП-Ку ма но во тра ди ци о нал но до бро со -
ра бо ту ва.                                               С.Н.-Љ.К.

Обновената традиција
продолжува да се негува, 

а основни нејзини цели се
дружењето, јакнењето на
пријателството, убавата

забава и се друго што е во
полза на здравото и
активно стареење  

Ку ма нов ци ги рас пе а ја
при сут ни те во са ла та, кои

пе е ја за ед но со нив 
и бур но ап ла у ди раа

Им пре сив ни на ста пи и до жи ву ва ња 
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