
Ка ли на Сли вов ска-Ан до но ва

Во Те то во, на 6 сеп тем ври, во кру -
гот на ги ган тот на тек стил на та ин ду стри -
ја на Ма ке до ни ја „Те текс“, сво е то зна -
е ње, ве шти на и из држ ли вост ги ма ни -
фе сти раа 400 спор ти сти-пен зи о не ри
во 11 дис цип ли ни во ма шка и во жен -
ска кон ку рен ци ја, ка ко пр ва ци на осум -
те ре ги о нал ни спорт ски нат пре ва ри.
Две при чи ни има за тоа зо што овие нат -
пре ва ри се на ре ку ва ат Спорт ска пен -
зи о нер ска олим пи ја да. Пр ва та при чи -
на е го ле ма та ма сов ност. На ре ги о нал -
ни те нат пре ва ри учес тву ваа 1.714 пен -
зи о не ри. Вто ра та при чи на е би деј ќи на
овие нат пре ва ри се по стиг ну ва ат со -
лид ни спорт ски ре зул та ти иа ко нат пре -
ва ру ва чи те се во по од ми на ти го ди ни,
во тре та та жи вот на до ба.

На оваа зна чај на и ма сов на ма ни -
фе ста ци ја прв на при сут ни те им се обра -
ти и им по са ка до бре дој де пре тсе да те -
лот на со бра ни е то на ЗП-Те то во, Гој ко
Ефто ски.

- Во прет ход ни те, 18-ти Ре пуб лич ки
пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри, те -
тов ски те пен зи о не ри осум па ти беа ко -
ле ктив ни по бед ни ци и спа ѓа ат ме ѓу ини -
ци ја то ри те за ор га ни зи ра ње ва кви нат -
пре ва ри во рам ки те на Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја.

Ме ѓу тоа, прв пат оваа го ди на, здру же ни -
е то на пен зи о не ри од Те то во е до ма ќин
на нат пре ва ри на др жав но ни во. При -
до не сот на те тов ски те пен зи о не ри е и
во тоа што тие го пре не соа спорт ски от
дух во си те пен зи о нер ски сре ди ни, а тоа
ре зул ти ра со ус ло ви да се соз да ва с* по -
сил на кон ку рен ци ја - истак на Ефто ски.

На при сут ни те го сти и пен зи о не ри
на ал бан ски ја зик им се обра ти и ги поз -
дра ви Ша бан Ази зи, пре тсе да тел на из -
врш ни от од бор на ЗП-Те то во.

- Гра дот-до ма ќин, Те то во, е мул ти ет -
нич ка сре ди на. Во не го жи ве ат Ма ке -
дон ци, Ал бан ци, Тур ци, Ро ми, Ср би, Бош -
ња ци и дру ги што го раз ви ва ат гра дот и
гра дат за ед нич ки жи вот. Та ка е и во здру -
же ни е то на пен зи о не ри. Те то во има бо -
га то исто ри ско и кул тур но ми на то, ве ков -
на тра ди ци ја на за ед нич ки жи вот, што го
пра ви раз ли чен од си те дру ги, но и по -
прив ле чен за се кој до бро на мер ник.

По не го прет став ни кот од оп шти на -
та Амет Ќа зи ми, ра ко во ди тел на се кто -
рот за јав ни деј но сти, на ал бан ски и на
ма ке дон ски, им ги пре не се поз дра ви -
те на при сут ни те од гра до на чал нич ка та
на Те то во, Те у та Ари фи, ка ко и ве ту ва -
ње то де ка оп шти на та и по на та му ќе ја

про дол жи ус пеш на та со ра бо тка со нај -
ста ри те жи те ли во гра дот и на нат пре -
ва ру ва чи те им по са ка ус пех, а на при -
сут ни те уба во да се чув ству ва ат во гра -
дот под Ша ра.

- За до волс тво е да се би де со вас на
оваа ва ша нај го ле ма пен зи о нер ска
спорт ска олим пи ја да, би деј ќи вие им да -
ва те при мер на пом ла ди те ге не ра ции
ка ко тре ба да се не гу ва ат спорт ски те
актив но сти и де ка го ди ни те во оп што не
се преч ка за да се има здрав спорт ски
дух - ре че во сво е то обра ќа ње Ќа зи ми. 

Во име на Со ју зот на здру же ни ја та
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, ка ко
што е нај го ле ма та, не по ли тич ка, нев ла -
ди на и мул ти ет нич ка асо ци ја ци ја поз на -
та во на ша та др жа ва, но с* по ве ќе и во
Евро па, на при сут ни те им се обра ти пре -
тсе да те лот на со ју зот, Дра ги Ар ги ров ски. 

- Дра ги го сти, при ја те ли на пен зи о -
нер ска та по пу ла ци ја, доз во ле те ми нај -
пр вин во име то на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја и
во мое лич но име на ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Ди ме Спа сов
искре но да му го че сти там по втор ни от
из бор на оваа мно гу зна чај на функ ци ја
и да се заб ла го да рам за при фа ќа ње то
да би де по кро ви тел и све че но да ја прог -
ла си за отво ре на оваа на ша нај го ле ма
пен зи о нер ска спорт ска ма ни фе ста ци -
ја. И во оваа све че на при го да не мо же
а да не се истак не де ка со ми ни сте рот
Спа сов, а со тоа и со Вла да та на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја, има ме мно гу ус пеш -
на со ра бо тка во ин те рес на си те пен зи -
о не ри во на ша та др жа ва - истак на Ар -
ги ров ски. 

Тој до да де де ка оваа нај го ле ма спорт -
ска пен зи о нер ска ма ни фе ста ци ја во на -
ша та зем ја се одр жу ва по по вод 8 Сеп -
тем ври, Де нот на не за вис но ста на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, и 20 Сеп тем ври,
Де нот на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја. 

Пен зи о не ри те со по се бен пи е тет и
вос хит ја до че ку ва ат 23-го диш ни на та од
оса мо сто ју ва ње то на др жа ва та, а со но -
ва свет ли на ја од бе ле жу ва ат и 68-го диш -
ни на та од за ро до кот на пен зи о нер ско -

то ор га ни зи ра ње во на ша та зем ја. Во
из ми на ти те го ди ни СЗПМ зна чи тел но
при до не се мно гу број но то членс тво бла -
го вре ме но и точ но да би де ин фор ми ра -
но, да ги афир ми ра сво и те проб ле ми и
по стиг ну ва ња, а со тоа да ги ани ми ра
јав но ста и др жа ва та за за шти та и уна -
пре ду ва ње на пра ва та од пен зи ско то и
здрав стве но то оси гу ру ва ње, за по до бру -
ва ње на стан дар дот и за соз да ва ње ус -
ло ви за актив но и до сто инс тве но ста ре -
е ње. На тој факт ука жу ва и оваа пен зи -
о нер ска олим пи ја да на ко ја со си гур ност
мо же да се оче ку ва ат но ви до бри ре зул -
та ти, а осо бе но на по ле то на ме ѓу себ но -
то дру же ње, на ши ре ње то на при ја телс -
тва та и со жи во тот, што е наш им пе ра тив
и ед на од глав ни те це ли и при о ри те ти.
Пен зи о нер ска та спорт ска олим пи ја да
не е са мо нат пре вар и по ка жу ва ње на
пси хо фи зич ки те мож но сти на при пад -
ни ци те на тре та та до ба, таа е праз ник и
гор дост за се кој учес ник, но и за си те пен -
зи о не ри, наг ла си Ар ги ров ски. 

По пр ви от чо век на пен зи о нер ска -
та ор га ни за ци ја, на при сут ни те им се
обра ти ми ни сте рот за труд и со ци јал на
по ли ти ка Ди ме Спа сов, кој го истак на за -
до волс тво то од со ра бо тка та со СЗПМ и

на ед но ги на бро ја си те про е кти, ка ко
што се бесп лат но бол нич ко ле ку ва ње,
кли мат ско-бањ ска ре кре а ци ја, бесп ла -
тен пре воз со же лез ни ца, во ве ду ва ње
ви кенд-ту ри зам за пен зи о не ри те и дру -
ги, кои се пре зе ме ни од стра на на Вла -
да та за жи во тот на пен зи о не ри те да би -
де што по ква ли те тен и по до сто инс твен.

- Вие сте ја гра де ле оваа зем ја и ние
пом ла ди те ге не ра ции има што да на у -
чи ме од вас. Пен зи о не ри те се глав на ал -
ка во оп штес тво то и при о ри тет на Вла -
да та. До се га беа пре зе ме ни мно гу про -
е кти, а во ид ни на ќе би дат ре а ли зи ра ни
и уште мно гу но ви. Пен зи и те ќе би дат
ре дов ни и зго ле ме ни во 2015 го ди на,
би деј ќи Вла да та се ко гаш се тру ди да ги
ос тва ри сво и те ве ту ва ња. За до волс тво
е да се би де ме ѓу вас. Ви по же лу вам уште
мно гу ва кви дру же ња и ма ни фе ста ции
и на ед но ви го че сти там 20 Сеп тем ври,
Де нот на пен зи о не ри те во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја. Да сте жи ви и здра ви - истак -
на ми ни сте рот Спа сов.

По тоа тој и пре тсе да те лот Ар ги ров -
ски ги прог ла си ја за отво ре ни 19-ти те
Ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат -
пре ва ри.

Отка ко ги слуш наа си те обра ќа ња,
кои беа прос ле де ни со ап ла у зи од над
ил ја да пен зи о не ри, пен зи о не ри те-нат -
пре ва ру ва чи се упа ти ја по те ре ни те и ло -
ка ци и те ка де што се од ви ваа нат пре ва -
ри те во 11 дис цип ли ни. Нат пре ва ри те
поч наа, а тие се нат пре ва ру ваа да вај ќи
с* од се бе за да по стиг нат што по до бри
ре зул та ти за сво е то здру же ние, но и за
се бе лич но. 

На кра јот, ка ко и се ко гаш, по бе ди ја
нај до бри те и нај под го тве ни те.

И оваа го ди на, че твр ти пат, по бе ди -
ја нат пре ва ру ва чи те од ЗП-Охрид и Де -
бр ца. Во нив ни те ра це и овој пат се нај -
де сјај ни от пе хар, чиј сјај бе ше зго ле мен
од нас ме вки те и ра до ста на по бед ни ци -
те. Вто ри по број на бо до ви беа ку ма нов -
ци, тре ти при леп ча ни и че твр ти до ма ќи -
ни те, пен зи о не ри те-нат пре ва ру ва чи од
ЗП-Те то во. 

Кра јот на Спорт ска та олим пи ја да
2014 во Те то во бе ше од бе ле жан со ма -
ке дон ска и ал бан ска му зи ка и пес на и
со за ед нич ки ора. 
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СПОРТ СКА ПЕН ЗИ О НЕР СКА ОЛИМ ПИ ЈА ДА 2014 ВО ТЕ ТО ВО

Нај во зрас ни те по ка жаа ка ко се са ка ат спор тот и др жа ва та
И оваа го ди на, че твр ти пат,
по бе ди ја нат пре ва ру ва чи те
од ЗП-Охрид и Де бр ца. Во

нив ни те ра це и овој пат се
нај де сјај ни от пе хар, чиј сјај
бе ше зго ле мен од нас ме вки -
те и од ра до ста на по бед ни -

ци те. Вто ри по број на
бо до ви беа ку ма нов ци, тре ти
при леп ча ни и че твр ти до ма -
ќи ни те, пен зи о не ри те-нат -
пре ва ру ва чи од ЗП-Те то во

Вие сте ја гра де ле оваа зем ја и ние пом ла ди те ге не ра ции има што да на у чи ме од вас, истакна министерот Диме Спасов
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Пе тар Сте фа нов

Кри во лак е ру рал на сре ди на - сел -
ска на сел ба, на 4-5 ки ло ме три од да -
ле че на од Не го ти но. Та му слож но жи -
ве е ме ша но на се ле ние - Ма ке дон ци,
Ср би, Ро ми и дру ги вред ни зем јо дел -
ци и до бри до ма ќи ни.

На вле зот од на сел ба та, пред два -
е се ти на го ди ни, свое се меј но гнез до
свил по ра неш ни от ра бот ник во без -
бед нос ни те служ би, пе де сет и че ти -
ри го диш ни от, од пред три го ди ни пен -
зи о нер, ин вен тив ни от не и мар Пав -
ле То до ров, по пу лар ни от Па јо.

Го по се тив ме де но ви ве и љу без -
ни от до ма ќин н$ пре че ка на са ми от
влез од не го во то ег зо тич но царс тво.
Пред нас се соз да де пре крас на гле -
тка, вкус но сре ден двор на по вр ши -
на од два де ка ри. Ка ме ни еле мен ти
во раз лич ни об ли ци, раз но вид ни дрв -
ја, гр му шки, цве ќи ња - бо гат ство од
об ли ци и бои. Се чи ни ка ко с$ да би -
ло отсе ко гаш ту ка и е срас на то со ам -
би ен тот. Оче вид ни се кре а тив но ста,
смис ла та за есте ти ка, но и соз да тел -
ски те спо соб но сти на гра ди те лот, кој
ов де с$ вгра дил со свои ра це, со мно -
гу љу бов и со се срд на под др шка и по -

мош од со пру га та На да. Вло жен е го -
лем тру д во ком по ни ра ње то на се кој
еле мент. Соз дал ам би ент што ни ко -
го не го оста ва рам но ду шен и мир на
ат мо сфе ра за од мор и ужи ва ње.

Двор на та ком по зи ци ја ја комп ле -
ти ра ат ка ме на та ка скад на фон та на,
од ко ја по сто ја но бли ка во да и зра чи
све жи на, ет но кат че со мно гу ста ри
пред ме ти од до ма ќинс тво то, ста ри
ала тки за ра бо та и дру ги ет но со др жи -
ни, мал ба зен за лич ни по тре би, им -
про ви зи ра но ми ни-езер це со украс -
ни ри би, кат че за спорт и ре кре а ци -
ја, про сто ри и те во кои се чу ва ат и одг -
ле ду ва ат пти ци те и дру ги те жи вот ни,
кат чи ња за лич но ужи ва ње, но и за
пре чек на го сти и при ја те ли, пал ми,
зим зе ле ни украс ни дрв ја, гр му шки и
раз но бој ни цве ќи ња.

Во дво рот не ма не и ско ри стен
про стор. С$ си е на свое ме сто и со
сво ја на ме на.

По крај фло ра , за ста пе на е и раз -

Ва сил Па чем ски

Со пи со кот на зур ли те и со еко тот
на та па ни те поч наа трид нев на та илин -
ден ска прос ла ва за слав но то ми на то
и хе ројс тво на на ши те пред ци и вер -
ска та прос ла ва во се ло то Вла ди ми ро -
во, Бе ро во. На прос ла ва та про де фи -
ли раа го лем број пе ја чи и му зич ки гру -
пи. На са ми от ден на праз ни кот Илин -
ден, во не го во то при кве че рие, час и
по ло ви на пред до ма ќи ни те и го лем
број го сти, кои беа од си те ге не ра ции,
би деј ќи ова бе ше сво е вид но ме ѓу ге -
не ра ци ско дру же ње, се прет ста ви ја
пен зи о не ри те од ЗП-Бе ро ви, ЗП-Пех -

че во и од ЗП-Ку ма но во, кои го не гу ва -
ат из вор ни от ма ке дон ски фолк лор и
ја пре зен ти ра ат из вор на та му зи ка.
Тие из ве доа уба ви из вор ни жен ски и
ма шки ора во ко ло рит ни на род ни но -
сии и ис пол ни ја по ве ќе из вор ни ма -
ке дон ски на род ни пес ни од сво јот крај.

Вос хи те на од им пре сив ни от на -
стап на пен зи о не ри те, пуб ли ка та пе -
е ше и игра ше за ед но со из ве ду ва чи -
те или ги на гра ду ва ше со си лен ап ла -
уз. По се бен впе ча ток со сво јот на стап
во мно гу при јат на та ат мо сфе ра оста -
ви ја игро ор ци те и пе ја чи те од ЗП-Ку -
ма но во, со пре кра сен ко ре о граф ски
сплет и из ве де ни на род ни пес ни, за

што беа на гра де ни со сил ни ова ции и
бу рен ап ла уз.

- Си те сме ве се ли и уба во се чув -
ству ва ме. Пре крас но е ов де. Ако
се оби де ме емо ци и те да ги пре то -
чи ме во збо ро ви, тие не ма да би -
дат до вол ни. Ја чу ва ме тра ди ци ја -
та, го не гу ва ме фолк ло рот, из вор -
на та пес на и оро, би деј ќи тоа сме
ние, тоа е на ши от иден ти тет - ре коа
не кои од учес ни ци те.

Во при јат ни от ам би ент и до бро то
рас по ло же ние, при сут ни те при дру же -
ни од жи ва му зи ка ги за бо ра ви ја се -
којд нев ни те проб ле ми пе еј ќи и играј -
ќи до ве чер ни те ча со ви.

Јас ми на То до ров ска

На 16 август го ди на ва се одр жа
13-от еко хе пе нинг во Пе лин це, а до -
ма ќин на оваа тра ди ци о нал на сред -
ба на пен зи о не ри те од Ма ке до ни ја и
од Ср би ја бе ше ЗП-Ку ма но во. Во па -
зу ви те на Бу чен Коз јак и мат на Пчи -
ња, во на да ле ку поз на то то исто ри ско
Пе лин це, дој доа над ил ја да пен зи о не -
ри од над два е се ти на здру же ни ја од
зем ја ва, а го ди на ва прв пат на кул тур -
но-исто ри ска та ма ни фе ста ци ја при -
сус тву ваа и го сти-пен зи о не ри од Ле -
ско вац, со сед на Ср би ја.

Поз драв на реч до при сут ни те има -
ше пр ви от чо век на ЗП-Ку ма но во,
Спир ко Ни ко лов ски, кој, по са ку вај ќи
им топ ло до бре дој де на при сут ни те на
хе пе нин гот, истак на де ка ова сред ба
со пра во се вбро ју ва ме ѓу за чет ни ци -
те на ма сов но то пен зи о нер ско сре ќа -

ва ње во при ро да, при тоа наг ла су вај -
ќи де ка овој ло ка ли тет е поз на то из -
лет нич ко ме сто.

- Ва кви те сред би не се са мо за ра -
ди за поз на ва ње на уба ви ни те на на -
ша та зем ја, ту ку да се по тсе ти ме и на
на ше то поб ли ско и по да леч но ми на -
то, на сло бо дар ски те тра ди ции на на -
ши те пред ци - ре че Ни ко лов ски и, ме -
ѓу дру го то, ги за поз на при сут ни те и со
зна че ње то на Ме мо ри јал ни от цен тар,
ка де што се сме сте ни до ку мен ти те од
за се да ни е то на АСНОМ, за се да ние за -
пи ша но со свет ли бу кви во на ше то
исто ри ско ми на то.

Од име то на оп шти на та Ста ро На -
го ри ча не, на чи ја те ри то ри ја се на о ѓа
Пе лин це, на при сут ни те им се обра ти
пре тсе да тел ка та на Со ве тот на оп шти -
на та Ста ро На го ри ча не, Со ња Пав лов -
ска, ко ја истак на де ка оваа оп шти на
е по гра ни чен зем јо дел ско-сто чар ски

ЗП-КУ МА НО ВО

НА ГО СТИ КАЈ 
ПАВ ЛЕ ТО ДО РОВ

Им пре си вен со бир во Вла ди ми ро во ЗП-КО ЧА НИ ДО МА ЌИН НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ ТЕ ОД МА КЕ ДО НИ ЈА

Ме ѓу на ро ден и мул ти ет нич ки еко хе пе нинг во Пе лин це

ре ги он, но има од лич на ид ни на во пог -
лед на раз ви ва ње сел ски и ма на стир -
ски ту ри зам, за тоа што на неј зи на те -
ри то ри ја се на о ѓа ат де се ти на об је кти
од сред но ве ков ни от пер и од, ка ко цр -
ква та „Све ти Ѓор ѓи“ во се ло то Ста ро
На го ри ча не, ко ја во о ду ше ву ва со ар -
хи те кту ра та и фре ско пи сот изра бо тен
во 14 век, по тоа ма на сти ри те „За бел“
и „Кар пи но“, спо мен-ко стур ни ца та во
Зе бр њак, ар хе о ло шки от ло ка ли тет кај
Ко сто пер ска кар па, оста то ци те од ка -
ме ни от пат Виа Иг на ци ја, из во ри те на
топ ла и ми не рал на во да во се ла та Стр -
но вац и Ко ки но и дру ги. 

При сут ни те на ма ни фе ста ци ја та ги
поз дра ви и пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, кој во сво е то им -
пре сив но оп ти ми стич ко обра ќа ње ги
ак цен ти ра ше нај го ле ми те про е кти што
Со ју зот ги ос тва ру ва во рам ки те на со -
ра бо тка та со Вла да та на Ма ке до ни ја

и неј зи ни те ми ни стерс тва и ин сти ту -
ции. Во тој кон текст Ар ги ров ски ги на -
ве де бесп лат ни от пре воз во Скоп је и
не кол ку гра да во Ма ке до ни ја, кли мат -
ско-бањ ска та ре кре а ци ја, бесп лат ни -
от пре воз во же лез нич ки от со о бра ќај
се кој втор ви кенд и дру го. Со мно гу
комп ли мен ти збо ру ва ше и за ма сов -
ни те пен зи о нер ски из ле ти и ек скур зии
во при ро да, ка ко што е овој хе пе нинг
во Пе лин це. И ка ко што е ре дот, тој и
офи ци јал но ја прог ла си сред ба та за
отво ре на. На сред ба та го ди на ва при -
сус тву ваа и пен зи о не ри од Ле ско вац,
со сед на Ср би ја, кои од ра ни те утрин -
ски ча со ви при стиг наа во Пе лин це и
си за фа ти ја ме сто под ла до ви на. На
по ка на та за учес тво на сред ба та се
заб ла го да ри Вес на Ѓор ѓе виќ, ко ја од
име то на пен зи о не ри те од Ле ско вац
ги поз дра ви си те учес ни ци и ре че де -
ка ва кви те сред би се мно гу зна чај ни
за раз ви ва ње на до бро со сед ски те од -
но си. При тоа при сут ни те на сред ба та
ги по ка ни да дој дат на ле ско вач ка та
ро шти ли ја да, ко ја ќе се одр жи кон кра -
јот на ме се цот. 

Го ди на ва прв пат во Пе лин це дој -
доа и 16 прет став ни ци од лип ков ски -
от крај, ка ко и пен зи о не ри од Ло ја не,
Слуп ча не, Лип ко во и од Ма теј че. Со
нив но то при сус тво ма ни фе ста ци ја та
до би и мул ти ет нич ки ка ра ктер, со што
се до ка жа де ка со жи во тот ни е нај ва -
жен на си те. 

За до бро то рас по ло же ние на при -
сут ни те се по гри жи бен дот „Ми ле и
Мар тин“, кој на го сти те им по ну ди му -
зи ка од си те про сто ри. Тра ди ци о нал -
на та сред ба на пен зи о не ри те тра е ше
до доц ни те поп лад нев ни ча со ви, со
пес на и оро на ма ке дон ски, ал бан ски,
срп ски... 

но вид на  фа у на. Одг ле ду ва и се којд -
нев но се гри жи за де вет ви да па па -
га ли или 200 един ки, се дум ви да ег -
зо тич ни пти ци, пет ви да гу ла би или
180 един ки, два е се ти на за ја ци, па у -
ни, ду ка тки и дру ги пти ци, украс ни ри -
би и дру го.

Гле тка та и во овој дел е фас ци нант -
на, но за се то ова да би де та ка се по -
треб ни: се којд нев но ан га жи ра ње, са -
мо о дре ку ва ње и гри жа, осо бе но за
жи вот ни те.

Не кол ку ча са, со жол та и до ма шен
пин џур, ужи вав ме во оваа бож ја уба -
ви на и во раз го во рот гос по ди нот То -
до ров ни го откри след но то. 

- Тво реч ки от дух го имам од дет -
ство то. Во учи лиш ни те де но ви на ре -
пуб лич ки те нат пре ва ри по бро до мо -

де ларс тво имам осво е но не кол ку пр -
ви ме ста, а по ино ва торс тво пр во ме -
сто на со јуз но ни во во Са ра е во. И се -
га имам од лич но опре ме на ра бо тил -
ни ца за сопс тве ни по тре би. Ме ѓу дру -
го то, се за ни ма вам и со фи ла те ли ја и
имам око лу 8.000 мар ки, ну миз ма -
ти ка, имам бо га та ко лек ци ја од фи гу -
ри на ко њи и изра бо ту вам аква ри у -
ми за украс ни ри би. Мо ја пре по ра ка
до си те пен зи о не ри е да си нај дат ва -
ква или слич на „за ни ма ци ја“ и не ма
да им би де здо дев но. Ќе се чув ству -
ва ат ду хов но ис пол не то - ве ли То до -
ров.

На ша та по се та ја за вр шив ме по -
бо га ти за ед но мош не при јат но до жи -
ву ва ње, со по ка на од љу без ни те до -
ма ќи ни по втор но да ги по се ти ме.

Ег зо ти ка во
Кри во лак

Ар сен Или ев ски

Во ре но ми ра ни от хо тел „Ту рист“ во
цен та рот на гра дот се одр жаа тра ди ци -
о нал ни те ме ѓу оп штин ски пен зи о нер -
ски спорт ски нат пре ва ри, во кои учес -
тву ваа еки пи одре де ни од здру же ни ја -
та на пен зи о не ри од Кра то во, Про би -
штип, Све ти Ни ко ле и до ма ќи нот Кри -
ва Па лан ка. По при стиг ну ва ње то, си те
учес ни ци на игри те за ед нич ки се упа -
ти ја да го по се тат Град ски от му зеј што
се на о ѓа на сто ти на ме три од хо те лот,
ка де што беа ср деч но пре че ка ни од ди -
ре кто рот на му зе јот. По поз дра ву ва ње -
то, тој го сти те ги за поз на со по ста вки те
во му зе јот од нос но со екс по на ти те од
ми на то то на оп шти на та. 

По вра ќа ње то на учес ни ци те во хо -
те лот, пред по че то кот на нат пре ва ри те
при сут ни те ги поз дра ви пре тсе да те лот
на здру же ни е то на пен зи о не ри „Кри ва
Па лан ка“, Сла вко Сто ја нов ски. Тој по -

се бен поз драв им упа ти на гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Кри ва Па лан ка, Ар -
сен Але ксов ски; гра до на чал ни кот на оп -
шти на та Ран ков це, Мом чи ло Але ксов -
ски; на ди ре кто ри те на гим на зи ја та и
на здрав стве ни от дом; ка ко и на пре -
тсе да те лот на ин ва лид ски те пен зи о не -
ри во Кри ва Па лан ка. На при сут ни те им
се обра ти и ги поз дра ви и гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Кри ва Па лан ка, Ар -
сен чо Але ксов ски, кој им по са ка до бре -
дој де, им по ра ча да се нат пре ва ру ва ат
фер и спорт ски и да по бе дат по до бри -
те. Исто та ка, тој им по са ка да се дру жат
и да ги слу жи до бро здрав је, актив но да
ги по ми ну ва ат сво и те го ди ни и да ста -
ре ат не мис леј ќи на ста ро ста. По тоа ги
прог ла си нат пре ва ри те за отво ре ни. 

При сут ни те ги поз дра ви и гра до на -
чал ни кот на оп шти на та Ран ков це, Мом -
чи ло Але ксов ски. 

Нат пре ва ри те се од ви ваа она ка ка -
ко што бе ше пред ви де но, не ма ше ни -

ка кви про пу сти и за бе ле шки, а нат пре -
ва ру ва чи те се нат пре ва ру ваа во шах,
пи ка до, до ми но и таб ла и тие ве ќе во
12.30 ча сот беа за вр ше ни.

До де ка се од ви ваа игри те, беа при -
сут ни од ТВ Зла тен ка нал, кои на пра ви -
ја по ве ќе ин терв јуа, ме ѓу кои и со се -
кре та рот на ЗП-Кри ва Па лан ка и пре -
тсе да тел на Ко ми си ја та за спорт и ре -
кре а ци ја, Бла го ја Ни ко лов ски, ка ко и со
пре тсе да те лот на ЗП-Про би штип, Гру и -
ца Ма на си ев ски, кој истак на де ка игри -
те од ва ков вид се единс тве ни во др жа -
ва ва и де ка ед вај че ка ат пен зи о не ри -
те да се срет нат на овие нат пре ва ри, а
на нив пен зи о не ри те спор ту ва ат, дру -
га ру ва ат и раз ме ну ва ат мис ле ња. 

На овие нат пре ва ри нај до бри ре -
зул та ти по стиг наа нат пре ва ру ва чи те од
ЗП-Кра то во, вто ро то ме сто го освои ЗП-
Кри ва Па лан ка, тре то то му при пад на на
ЗП-Про би штип и че твр то то ме сто го
осво и ја пен зи о не ри те од ЗП-Све ти Ни -
ко ле. По за вр шу ва ње то на игри те, со
му зи ка, пес на и оро се ве се леа нат пре -
ва ру ва чи те и го сти те, без раз ли ка на ре -
зул та ти те, и бе ше до го во ре но на ред на -
та сред ба да би де во Кра то во. 

Киро Ге ра си мов

Ма на стир ски от комп лекс кај се ло -
то Пан те леј, Ко чан ско, на 10 август
2014 го ди на ши ро ко ги отво ри сво и -
те пор ти за но ви дру же ња и при ја телс -
тва на при пад ни ци те од тре та та до ба,
но и за дру ги те го сти што дој доа да ужи -
ва ат во пре крас на та при ро да. 

Тра ди ци о нал на та сред ба на пен -
зи о не ри те од Ма ке до ни ја, ко ја по по -
вод вер ски от праз ник Све ти Пан те леј -
мон се одр жу ва во ма на стир ски от
комп лекс кај се ло то Пан те леј, го ди на -
ва бе ше нај ма сов но по се те на. На
сред ба та при сус тву ваа над 3.000 пен -
зи о не ри од 18 здру же ни ја на пен зи о -
не ри те од це ла Ма ке до ни ја, а прв пат
при сус тву ваа и пен зи о не ри од Охрид,
Бог дан ци и од Те то во.

Пред ма на стир ска та цр ква по све -
те на на све ти Пан те леј мон, во име то
на до ма ќи нот ЗП-Ко ча ни, до бре дој де

и при ја тен пре стој на при сут ни те им
по са ка пре тсе да те лот Ѓор ги Се ра фи -
мов. Тој по себ но го истак на за до волс -
тво то што на оваа сред ба од го ди на на
го ди на ма сов но ста е с$ по го ле ма. 

На сред ба та на при сут ни те им се
обра ти и Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да -
тел на Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја. Поз дра ву -
вај ќи ги при сут ни те пен зи о не ри, Ар -
ги ров ски ги истак на за ед нич ки те за -
лож би на Со ју зот и на Вла да та во зго -
ле му ва ње то на стан дар дот на пен зи -
о не ри те.

- И ид на та го ди на ќе има зго ле му -
ва ње на пен зи и те за си те ка те го рии
пен зи о не ри, а со ра бо тка та со Вла да -
та ќе при до не се да се соз да дат но ви
про грам ски актив но сти во ко рист на
пен зи о нер ски от стан дард - ре че Ар ги -
ров ски.

Гра до на чал ни кот на Ко ча ни, Ра тко
Ди ми тров ски, не го кри е ше за до волс -

тво то од ма сов но то при сус тво на пен -
зи о не ри те од це ла Ма ке до ни ја во Пан -
те леј. Тој во сво е то обра ќа ње истак на
де ка оп шти на та ќе ги под др жу ва актив -
но сти те на пен зи о не ри те во си те сег -
мен ти на нив но то жи ве е ње и ра бо те -
ње.

На со би рот во Пан те леј бе ше ор -
га ни зи ра на и бо га та кул тур но-умет -
нич ка про гра ма, во ко ја на ста пи ја То -
де Сто ја нов, пен зи о нер од Ко ча ни, и
пе јач ка та гру па и ор ке ста рот при ЗП-
Ка ва дар ци.

За вре ме на пре сто јот во Пан те леј
пен зи о не ри те се за поз наа со вред но -
сти те и исто ри ја та на две те ма на стир -
ски цр кви по све те ни на све та Бо го ро -
ди ца и све ти Пан те леј мон, во ко ја се
на о ѓа бо га ти от фре ско жи во пис нас ли -
кан од тај фа та на Ди ми три ја Ан до нов
Па пра ди шки во 1671 го ди на.

Дру же ње то тра е ше до доц ни те ве -
чер ни ча со ви со оро и пес на. 

Кај ма на стир ски от комп лекс во Пан те леј 
се дру жеа над 3.000 пен зи о не ри

На овие нат пре ва ри нај до бри
ре зул та ти по стиг наа нат пре ва -
ру ва чи те од ЗП-Кра то во, вто -

ро то ме сто го освои ЗП-Кри ва
Па лан ка, тре то то му при пад на

на ЗП-Про би штип и че твр то
ме сто го осво и ја пен зи о не ри -

те од ЗП-Све ти Ни ко ле

Ме ѓу оп штин ски пен зи о нер ски 
нат пре ва ри во Кри ва Па лан ка

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

Во чест на 8 Сеп тем ври, Де нот на
не за вис но ста на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја, во ор га ни за ци ја на Му зе јот на
Ма ке до ни ја и ЗУР „Ар ти Крафт“, на 4
сеп тем ври, во „Кур шум ли-ан“, во Ста -
ра та скоп ска чар ши ја, се одр жа ет -
но кул тур на та ма ни фе ста ци ја „Тра ди -
ци ја и со вре ме ност“. Пред мно гу при -
сут ни гра ѓа ни, ме ѓу кои бе ше и пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, со зна чи те лен број пен зи о не ри
од скоп ски те здру же ни ја, ма ни фе ста -
ци ја та ја отво ри Мир ја на Нин чев ска,
в.д. ди ре ктор на НУ Му зеј на Ма ке до -
ни ја, при што ги поз дра ви учес ни ци -
те и при сут ни те, по са ку вај ќи им при -
јат ни ми го ви и за ба ва. Во им пре сив -
ни от ам би ент на зда ни е то што го отс -
ли ку ва ми на то то, вни ма ни е то нај пр -
во го прив ле коа учес ни ци те од сред -

но то учи ли ште „Или ја Ни ко лов ски-Луј“
од Скоп је, кои на „зе ле ни от те пих“ го
из ве доа поз на то то ма ке дон ско оро
„Те шко то“. Им пре си и те беа зго ле ме -
ни и со мод на та ре ви ја,,Ет но тренд“,
чии мо де ли инс пи ри ра ни од ма ке -
дон ски от и од ку ма нов ски от фолк лор
ги но сеа мла ди ид ни ма не ке ни и ма -
не кен ки од Ку ма но во.

Го лем ин те рес прив ле коа и пре -
ми ер ни те пре зен та ции на де ла од 20
умет ни ци-ра ко твор ци, чле но ви на
ЗУР „Ар ти-Крафт“ - Ма ке до ни ја, а це -
ло куп ни от на стан бе ше прос ле ден со
кул тур но-умет нич ка про гра ма на ет -
но гру па та „Из вор“ од Ку ма но во. По -
себ ност на на ста нот бе ше и при сус -
тво то на До ста на Ка ра го ска Си мо -
нов ска, го ле ма та љу би тел ка на на -
род ни но сии, ко ја во сво и те одаи чу -
ва над ил ја да при ме ро ци од си те кра -
е ви на Ма ке до ни ја. На ста нот по бо -

гат и по им пре си вен го на пра ви ја же -
ни те од ру рал ни те и ур ба ни те сре ди -
ни од Ку ма но во, кои со сво и те ве шти
ра це при го тви ја нај у ба ви зел ни ци,
пи ти, ба ни ци и про ја, со кои се го стеа
при сут ни те и ужи ваа во вку со ви те. 

Ина ку, ЗУР „Ар ти-Крафт“ - Ма ке -
до ни ја е здру же ние на чле но ви со го -
ле мо искус тво и про фе си о на ли зам,
кои рас по ла га ат со уни кат ност за тво -
ре ње де ла и отво ра ат мно гу број ни
мож но сти за раз вој и про мо ци ја на
ра ко творс тво то и за афир ма ци ја на
ма ке дон ско то кул тур но бо гат ство во
др жа ва та и по ши ро ко. „Ар ти-Крафт“
- Ма ке до ни ја е сил но мо ти ви ран тим,
кој со сво е то по ве ќе го диш но искус -
тво и ен ту зи ја зам има ре а ли зи ра но
мно гу груп ни и ин ди ви ду ал ни из лож -
би, кре а тив ни ра бо тил ни ци, пре зен -
та ции и про мо ции во Ма ке до ни ја и
во све тот.

ПО ПО ВОД ДЕ НОТ НА НЕ ЗА ВИС НО СТА 

Ет но кул тур на ма ни фе ста ци ја во „Кур шум ли-ан“

На собирот дојдоа над ил ја да пен зи о не ри од над два е се ти на здру же ни ја од зем ја ва
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СРЕД БА СО СЛА ВКА АР СО ВА, ПИ СА ТЕЛ КА ЗА ДЕ ЦА И ЗА МЛА ДИ

Цве тан ка Или е ва

Проф. д-р Љу бен По -
по ски е ро ден во При леп
во 1937 го ди на. Ос нов -
но обра зо ва ние и гим на -
зи ја за вр шил во род ни от
град, а Еко ном ски фа кул -
тет во Скоп је. Тој е поз нат
сто панс тве ник во При леп,
по ра не шен ди ре ктор на Ци -
гар на та фа бри ка и ди ре ктор
на Ин сти ту тот за ту тун-При -
леп. Во 1976 год. е из бран за
на став ник на Еко ном ски от
фа кул тет-При леп по пред ме тот
истра жу ва ње на па за рот и це -
ни те. Ка ко на став ник е акти вен
до 1986 год. Во 1983 год. на
Еко ном ски от фа кул тет во Скоп -
је ста ну ва ма ги стер на еко ном -
ски на у ки, а во 1990 год. до кто -
ри ра на Зем јо дел ски от фа кул тет
во Бел град на Ка те дра та за агро -
е ко но ми ја и се стек ну ва со зва ње
до ктор по агро е ко ном ски на у ки. Во
на уч но струч на та ра бо та има из да -
де но и об ја ве но над 60 струч ни и на -
уч ни тру да, а но си тел и учес ник е на
13 ин ве сти ци ски про гра ми. Има
учес тву ва но на ме ѓу на род ни сим по -
зи у ми и на дим по зи у ми во по ра неш -
на СФРЈ. Во те кот на го ди ни те актив -
но при до не су ва за раз во јот на на у -
ка та и е акту е лен пре тсе да тел на
Друш тво то за на у ка и умет ност-При -
леп. За сво ја та ра бо та и до стиг ну ва -
ња има до би е но по ве ќе ви со ки приз -
на ни ја, ме ѓу кои сре бре на и злат на
пла ке та за по себ ни зас лу ги во уна -

пре -
ду ва ње то на на уч но -

и стра жу вач ка та ра бо та, за уна пре -
ду ва ње то на ту тун ско то сто панс тво
и мно гу дру ги. 

Во овие пен зи о нер ски го ди ни,
проф. д-р Љу бен По по ски ја соз да де
оваа вред на кни га, за тоа што, ка ко
што са ми от ве ли, ова е по треб но за -
тоа што пам те ње то со вре ме блед -
нее, а на пи ша но то оста ну ва. Ге не -
ра ци и те што би ле вра бо те ни во ком -
би на тот, гра ѓа ни те што би ле ег зи -

стен ци јал но и жи вот но по вр за ни,
го зас лу жу ва ат тоа. 

Ка ко автор, ве ли проф. По -
по ски, чув ству вам лич на и про -
фе си о нал на од го вор ност кон
ком би на тот, за тоа што тој за
ме не и за мно гу дру ги лу ѓе зна -
че ше не са мо жи вот на ег зи -
стен ци ја, ту ку струч но и на уч -
но усо вр шу ва ње, на ша ид -
ни на. Од ком би на тот про из -
ле гоа вид ни ра ко во ди те ли,
кои упра ву ваа со на ши от
град, ка ко и ди ре кто ри на
прет при ја ти ја, кои во овој
пер и од израс наа и ста наа
но си те ли на не ви ден еко -
ном ски по раст на При -
леп. Се соз да де та ков
ин ду стри ски по тен ци -
јал, кој вра бо ту ва ше
над 24.000 лу ѓе и обез -
бе ду ва ше нив на еко -
ном ска и со ци јал на
ег зи стен ци ја. Ком би -
на тот го зас лу жу ва

тоа, би деј ќи од обич на
откуп на ста ни ца кон кра јот на 19 век
пре рас на во ви стин ска ком па ни ја,
ско ро 120 год. пре поз нат ли ва во
При леп и по ши ро ко.

„По дем и пад“ е на ви сти на кни -
га во ко ја е оп фа те на раз вој на та
исто ри ја на ком би на тот, пре ку ед но -
став но рас ка жа на та при каз на прос -
ле де на со со од вет ни ар гу мен ти, ин -
ди ка ции, ана ли зи и автен тич ни ка -
жу ва ња на не го ви те со вре ме ни ци,
кои ра бо те ле или с; уште ра бо тат во
ком би на тот. 

Пе ро Ми лен ко ски

Уба ви от збор, пи шан или из го во -
рен, има вол шеб на моќ. Лу ѓе то што
жи ве ат за збо рот и од збо рот се ду хов -
но бо га ти. Ли те ра ту ра та ка ко умет ност
на збо рот ги инс пи ри ра да про ник ну -
ва ат во тво реш тво то на дру ги те, но и
са ми те да соз да ва ат не што но во. Жел -
ба та сво ја та љу бов кон ли те ра ту ра та
да им ја пре не су ва ат на мла ди те ги
мо ти ви ра да ги упа ту ва ат во све тот на
кни ги те и тво реш тво то. Та ков е слу ча -
јот и со Сла вка Ар со ва, дип ло ми ра на
про фе сор ка по ма ке дон ски ја зик и ли -
те ра ту ра, по е те са и пи са тел ка за де -
ца и мла ди, член ка на Друш тво то на
пи са те ли на Ма ке до ни ја, пен зи о нер -
ка од Скоп је. Со неа раз го ва рав ме по
по вод об ја ву ва ње то на неј зи ни от нај -
нов ро ман „Мо бил ки те пред пе ште ра -
та“ со фан та стич ка те ма ти ка. 

Вие це ли от свој про фе си о на лен
жи вот им го по све ти вте на мла ди те ге -
не ра ции. Ко га и ка ко се ро ди кај вас
љу бо вта кон нив? 

- Да, точ но е. Це ли от про фе си о на -

лен жи вот им го по све тив на мла ди те.
Ра но сфа тив де ка не ма поб ла го дар на
ра бо та од вос пит но-обра зов на та. Се
раз би ра, и по од го вор на. Не е лес но
да вос пи ту ваш, обра зо ваш и да гра -
диш зрел гра ѓа нин, спо со бен да про -
дол жи во жи во тот по свој пат. Љу бо вта
кон про фе си ја та кај ме не се ро ди по
за вр шу ва ње то на гим на зи ја та. По
офор му ва ње то на ви со ко то обра зо ва -
ние го зе дов днев ни кот в ра це и ка ко
про фе сор ка со уче ни ци те оста нав 35
го ди ни. Цел ра бо тен век. Вљу бе на во
она што го ра бо тев, раз би рај ќи ги жел -
би те и сфа ќа ња та на мла ди те, се ра -
ду вав ко га гле дав со ка ква љу бов че -
ко рат по сон че ви те па те ки на ли те ра -
ту ра та и ги при гр ну ва ат уба ви ни те на
на ши от ми лоз ву чен ја зик. Нив ни от
свет бе ше и оста на мој свет, па и де -
нес со мно гу ми на од нив се сре ќа вам
со за до волс тво - се се ќа ва на ша та со -
го вор нич ка.

Па ра лел но со вос пит но-обра зов -
на та ра бо та ја не гу ва вте и љу бо вта кон
пи ша ни от збор. По ве ќе го ди ни сте
член на Друш тво то на пи са те ли на Ма -

ке до ни ја. Ва ши от тво реч ки опус се со -
стои од два е се ти на де ла, пре теж но по -
е зи ја за де ца. Што ве пот тик ну ва на
та ква автор ска опре дел ба?

- Тво ре ње то за ме не е мо тив да се
жи вее, да се нас ли ка жи во тот со збор.
Та ка нај до бро се изра зу вам се бе си,
ги обе ло де ну вам мо и те чув ства, сог -
лед би, споз на ва ња и идеи и ги пре зен -
ти рам пре ку раз ни жа нро ви: по е зи ја,
ро ма ни и рас ка зи, за де ца и во зрас -
ни. Ко га пи шу вам јас сум це лос но кон -
цен три ра на, рас по ло же на и од го вор -
на. Осо бе но ко га пи шу вам за де ца та,
за што сум свес на де ка тие од с; што
им се ну ди ја при фа ќа ат са мо умет -
нич ка та ли те ра ту ра, не са ка ат го ла ди -
да кти ка. Тие ми се нај го ле ми при ја те -
ли и нај че ста инс пи ра ци ја. За тоа во
кни ги те за нив е и дел од мо е то дет -
ство. За тоа до се га нај че сто пи шу вав
за нив, а та ка ќе би де и во ид ни на -
наг ла су ва пи са тел ка та Ар со ва.

Тво ре цот оста ну ва акти вен се ко -
гаш. За не го не ма пен зи о ни ра ње. Во
пен зи ја е са мо про фе сор ка та Ар со ва.
Се раз де ли вте од днев ни кот и од гри -

жа та за вос пит но-обра зов ни те ин сти -
ту ции, но не и од ли те ра ту ра та. Ед на
ли те ра тур на ма ни фе ста ци ја за де ца
ви е по себ на гри жа и љу бов. За ко ја
ма ни фе ста ци ја ста ну ва збор? 

- Го ди ни те ми ну ва ат. Тоа е при род -
на за ко ни тост. Но, за воз врат, зре ли -
те го ди ни се којд нев но но сат и чув ство
на си гур ност, зре лост и рам но те жа. За -
тоа јас и де нес тво рам, пи шу вам, чи -
там. Ли те ра ту ра та е мо јот жи вот. На -
сто ју вам мо ја та љу бов кон кни га та и
тво реш тво то да им ја пре не сам на
мла ди те. За таа цел пред де сет го ди ни
го фор ми рав пр ви от ре пуб лич ки ли те -
ра ту рен фе сти вал „Ра ка тки“. Го фор -
ми рав свес на де ка дет ска та тво реч -

ка мис ла е не скрот ли ва, а се сми ру ва
са мо ко га ќе до бие ли те ра тур на фор -
ма за да би де вред ну ва на и јав но пре -
зен ти ра на. Овој фе сти вал е мо ја та нај -
го ле ма љу бов и ра дост. Не го во то одр -
жу ва ње се ко ја го ди на на про лет е праз -
ник на де се ти ци уче ни ци од ос нов ни -
те учи ли шта во на ша та зем ја. Тие под
гри жа та на сво и те на став ни ци, кои
зас лу жу ва ат искре ни че сти тки, пи шу -
ва ат за с; што ги инс пи ри ра. Та ка се
соз да ва дет ски от свет на за ед ниш тво,
ху ма ни за ци ја и не за бо рав ни дру га ру -
ва ња. Од тој тво реч ки вру ток блик ну -
ва ат и мла ди та лен ти што се на мет ну -
ва ат со ори ги нал ни тво реч ки об ја ви.
Тоа ни вле ва на деж ме не и на мо и те
вред ни со ра бот ни ци де ка овој фе сти -
вал во го ди ни те што идат ќе би де по -
вид ли во под др жу ван од Друш тво то на
пи са те ли на Ма ке до ни ја и од оп штес -
тво то во це лост - ве ли пи са тел ка та Сла -
вка Ар со ва.

Творецот останува
активен 

секогаш. За него нема
пензионирање

Тво ре ње то е мо тив да се жи вее

„ПО ДЕМ И ПАД“ - НО ВА КНИ ГА НА ПРОФ. Д-Р ЉУ БЕН ПО ПО СКИ

Вре мен ски ле то пис на 
Ту тун ски от ком би нат од При леп

Цве та Спа си ко ва 

Пред го ле ми от хри сти јан ски праз -
ник Воз не се ние на Пре све та Бо го ро -
ди ца све че но бе ше пу штен но во из гра -
де ни от пен зи о нер ски клуб за око лу 200
пен зи о не ри во при град ска та на сел ба
Три Чеш ми, ко ја се на о ѓа на са ми от из -
лез од Штип. 

На све че но ста при сус тву ваа пр ви -
от чо век на СЗПМ, пре тсе да те лот Дра -
ги Ар ги ров ски, пре тсе да те ли на по ве -
ќе здру же ни ја на пен зи о не ри и гра ѓа -
ни и чле но ви на штип ско то здру же ние.
Гра до на чал ни кот Ил чо За ха ри ев по ра -
ди не од лож ни об вр ски по доц на се при -
дру жи на све че но ста, им по са ка на пен -
зи о не ри те уште мно гу ва кви ус пе си, а
во нај ско ро вре ме и дол го о че ку ва ни -
от дом на пен зи о не ри и ста ри ли ца да
поч не со град ба, би деј ќи та ков об јект
му е не оп хо ден на гра дот под Иса рот.

На све че но то отво ра ње збо ру ва -
ше и пре тсе да те лот на ЗП-Штип и Кар -
бин ци Ми ха ил Ва си лев, кој истак на де -
ка овој пен зи о нер ски клуб се из гра ди
од пен зи о нер ски средс тва и ќе би де во
трај на сопс тве ност на пен зи о не ри те од
Штип.

- Ние ка ко здру же ние са ка ме да има
клу бо ви се ка де ка де што има ус ло ви за
тоа, а осо бе но во при град ски те и ру рал -
ни те сре ди ни, би деј ќи тие не се во мож -
ност да до а ѓа ат по сто ја но во гра дот. Пре -
ку овие клу бо ви се вр шат еду ка ци ја,
дру же ње и дру ги актив но сти од ин те -
рес на пен зи о не ри те.

По тоа пред при сут ни те збо ру ва ше
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, кој изра зи за до волс тво што се -
којд нев но се гра дат и пу шта ат во упо -
тре ба ва кви об је кти, кои слу жат за по -
до бру ва ње на ус ло ви те на жи во тот на
пен зи о не ри те.

- Поз на то е де ка ре чи си тре ти на од
на се ле ни е то е во тре та та до ба и за тоа
долж ни сме да им соз да де ме ус ло ви за
до сто инс тве на ста рост.

Тој се освр на и на до бра та со ра бо -
тка на Со ју зот со ЗП-Штип. До ма ќи нот
на овој пен зи о нер ски клуб Ни ко ла Ива -
нов-Ас па рух не го кри е ше за до волс тво -
то де ка иде ја та се пре то чи во ре ал ност
и де ка пен зи о не ри те ко неч но има ат
кат че ка де што ќе се дру жат со ка фе и
со чај, ќе гле да ат те ле ви зи ја, ќе игра ат
шах и до ми но и ќе се под го тву ва ат за
сво и те актив но сти. 

ЗП-ШТИП И КАР БИН ЦИ

Све че но пу штен но во из гра де ни от
пен зи о нер ски клуб во Штип
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