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„ФЕСТИВАЛ ЗА ТРЕТА ЖИВОТНА ДОБА 2014“ ВО ЉУБЉАНА, СЛОВЕНИЈА

Или ја Гли го ров

Оваа го ди на во Љуб ља на, Сло ве ни -
ја, се одр жа 14-от „Фе сти вал на тре та жи -
вот на до ба“, а во знак на од бе ле жу ва ње
на 1 октом ври, Ме ѓу на род ни от ден на
ста ри те лу ѓе. При тоа, Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја
бе ше прет ста вен од де ле га ци ја во со -
став: Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел на
СЗПМ, Или ја Ада мо ски, член на ИО на
СЗПМ, Или ја Гли го ров, ко ор ди на тор на
про е ктот, и Ки рил Ѓор ѓи е ски, пре тсе да -
тел на ЗП-При леп. На фе сти ва лот од ова
здру же ние на ста пи ја две те кул тур но-умет -
нич ки друш тва, „Пен зи о нер“ и „Пен ка
Ко те ска“. Све че но то отво ра ње се одр жа
во по не дел ник, 29 сеп тем ври, од 10 ча -
сот, во пре крас на та Лин хар то ва дво ра -
на. На отво ра ње то на при сут ни те им се
обра ти ја: Зо ран Јан ко виќ, гра до на чал -
ник на Љуб ља на, д-р Ма те ја Ко жух Но -
вак, пре тсе да тел ка на Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те на Сло ве ни ја, д-
р Ања Ко пач Мрак, ми ни стер ка за труд,
се мејс тво, со ци јал ни ра бо ти и ед на кви
мож но сти, и При мож Хајнц, пот пре тсе -
да тел на Со бра ни е то на Сло ве ни ја. По
мно гу ква ли тет ни от на стап на Ман до лин -
ски от ор ке стар на Љуб ља на, под водс тво
на ди ри ген тот Ан дреј Жу пан, све че но им
беа до де ле ни се дум приз на ни ја на ор га -
ни за ции за дол го го диш но учес тво и при -
до нес во актив но сти те на фе сти ва лот.
Ме ѓу до бит ни ци те бе ше и СЗПМ. 

ПРВО МЕ ЃУ НА РОД НО 
ПРИЗНАНИЕ ЗА СЗПМ

Приз на ни е то го вра чи ми ни стер ка -
та за труд, се мејс тво, со ци јал ни пра ша -
ња и ед на кви мож но сти д-р Ања Ко пач
Мрак, а го при ми лич но пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. Че сти тки за до -

би е но то приз на ние на СЗПМ упа ти и пре -
тсе да те лот на др жа ва та Бо рут Па хор. Овој
чин бе ше топ ло поз дра вен од пол на та са -
ла со ова ции: Ма ке до ни ја, Ма ке до ни ја.
Пре тсе да те лот Ар ги ров ски истак на де ка
ова е пр во ме ѓу на род но приз на ние за
СЗПМ. За тоа, по крај со ју зот, го лем при -
до нес има ат до се гаш ни те учес ни ци од
здру же ни ја та, и тоа: во 2010 го ди на ЗП-
Ку ма но во со КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“, во
2011 г. ЗП-Про би штип со „Гај да џии“ од
КУД „Ве се ли пен зи о не ри“, во 2012 г. КУД
на ЗП-Ко ча ни, во 2013 г. ЗП-Те то во со
ма ке дон ска фолк лор на гру па и со ал бан -
ска фолк лор на гру па, во 2014 г. ЗП-При -
леп со КУД „Пен зи о нер“ и КУД „Пен ка
Ко те ска“. 

Де ле га ци ја та на СЗПМ при сус тву ва -
ше на све че ни от при ем и де ба та по све -
те на на пра ша ња од ин те рес на пен зи о -
не ри те. По тоа има ше сред ба на ви со ко
ни во по ме ѓу де ле га ци ја та на СЗПМ и ра -
ко водс тво то на сло ве неч ки от со јуз на че -
ло со пре тсе да тел ка та д-р Ма те ја Ко жух
Но вак, пот пре тсе да те лот Ан тон Дон ко,
Мар јан Ши фтар од ме ѓу на род на та со ра -
бо тка, Ан дреј Јус од ин сти ту тот „Хе вре ка“
и Тихомир Ковачиќ, ди ре кто рот на
фестивалот од ин сти ту ци ја та „Про е вент“.
При тоа беа раз ме не ти мис ли за до се -
гаш на та ус пеш на со ра бо тка и идеи за
на та мош но про ши ру ва ње во бал кан ски
кон текст. Беа разг ле да ни мож но сти за
ко ри сте ње средс тва од Европ ска та Уни -
ја пре ку за ед нич ки про е кти за ста ри те
ли ца. На мар ги ни те на оваа сред ба се

одр жа под го тви те лен со ста нок за збра -
ти му ва ње по ме ѓу здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те од При леп и од гра дот Ло га тец
во Сло ве ни ја.

Во рам ки те на струч ни от дел на фе -
сти ва лот на те ма та „Се мејс тво то ка ко ин -
тер ге не ра ци ска за ед ни ца и не го во то вли -
ја ние врз ме ѓу ге не ра ци ски те од но си во
по ши ро ка та за ед ни ца“ бе ше под не се -
но из ла га ње на те ма „Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја
ка ко сти му ла тор на се меј ни те вред но сти
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“ од авто ри те
Дра ги Ар ги ров ски и Или ја Гли го ров. 

СЕ СПОМЕНА И „НОВА МАКЕДОНИЈА“

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски, го во реј -
ќи на оваа те ма, осо бе но бе ше под др -
жан од ау ди то ри у мот за де лот од ре фе ра -
тот во кој па ра фра зи ра но го из не се при -
ме рот од ко лум на та на глав ни от уред ник
на „Но ва Ма ке до ни ја“ во кој се опи шу -
ва случ ка од жи во тот: „Учи тел ка та ги пра -
ша ла уче ни ци те на 1 сеп тем ври што са -
ка ат да би дат ко га ќе по рас нат. Од го во -
ри те со др же ле раз лич ни прив леч ни за -
ни ма ња, ка ко до ктор, ин же нер, глу мец,
про фе сор, но ви нар и сл. Ме ѓу тоа прв пат

не кол ку уче ни ци се из јас ни ле де ка са ка -
ат да би дат пен зи о не ри. На пра ша ње то
зо што, учи тел ка та до би ла мно гу ар гу мен -
ти ран од го вор: „Пред сè, мо јот де до се -
ко гаш има вре ме, а има и па ри по ра ди
зго ле му ва ње то на пен зи и те. Тој ме во ди
и ме вра ќа од учи ли ште, ме ше та во пар -
кот, ме учи да во зам ве ло си пед и со не -
го одам на го ди шен од мор. Ба ба ме во -
ди во му зич ко учи ли ште и на курс за сли -
ка ње. Мај ка ми и та тко ми се ко гаш се за -
фа те ни и нив ги гле дам са мо за до бра
ноќ пред спи е ње. Де до ми се нат пре ва -
ру ва на пен зи о нер ска та олим пи ја да, а
ба ба ми пее на пен зи о нер ски те ре вии.
Тие ко ри стат бесп лат но авто бус во кој и
јас се во зам, има ат по пуст на Ин тер нет,
бесп ла тен те ле фон ски апа рат, бесп лат -
на бањ ска кли мат ска ре кре а ци ја и ме -
се чен ви кенд-пре воз со же лез ни ца, а нај -
а ве но е де ка ќе до би јат и ту ри стич ки ви -
кенд со авто бу си за пен зи о не ри“. 

Во го во рот Ар ги ров ски наг ла си де ка
и во со вре ме ни от жи вот тре ба да се под -
др жат по сто е ње то и соз да ва ње то се мејс -
тва со две и три ге не ра ции за ед но, до тол -
ку по ве ќе што вну ци те има ат го ле ма ко -
рист во вос пи ту ва ње то и при ма ње то етич -
ки осо би ни би деј ќи до маш но то вос пи ту -
ва ње е мно гу по до бро откол ку улич но то.
Осо бен ак цент да де на зна че ње то на
искус тво то, зна е ња та, му дро ста и ху ма -
но ста на пен зи о не ри те и ста ри те лу ѓе и
де ка без спо јот на искус тво то и мла до ста
те шко мо же да се раз ви ва ед на др жа ва.

По се бен ре фе рат за пен зи о нер ско -

то ор га ни зи ра ње во Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја под не се м-р Или ја Ада мо ски, член
на ИО на СЗПМ, при што го истак на прин -
ци пот на со ли дар ност и за ем ност во пен -
зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во ЗП-При -
леп и ја наг ла си ини ци ја ти ва та за до не -
су ва ње по се бен за кон за пен зи о нер ско
ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја.

За бе ле жа ни на ста пи на фе сти ва лот
имаа и две те кул тур но-умет нич ки друш -
тва од ЗП-При леп. Тие пр ви от кон церт го
одр жаа на Отво ре на та сце на во Цан ка -
ре ви от дом и исти от ден имаа на стап на
„Ве чер та на пес ни и игри“, при што беа
на гра де ни со сил ни ап ла у зи од мно гу -
број ни те гле да чи. Во знак на бла го дар -
ност на СЗПМ му бе ше до де ле на умет -
нич ка сли ка, ко ја му ја вра чи пре тсе да -
тел ка та на СЗПС, д-р Ма те ја Ко жух Но -
вак, а ја при ми пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, до де ка за ЗП-При леп
сли ка та ја вра чи пот пре тсе да те лот на
СЗПС, Ан тон Дон ко, а ја при ми пре тсе да -
те лот на ЗП-При леп, Ки рил Ѓор ги о ски. 

Вто ри от ден фолк ло ри сти те од КУД
„Пен зи о нер“ и од КУД „Пен ка Ко те ска“
имаа кон церт во до мот за ста ри лу ѓе „Фу -
жи не“ и нов кон церт во Цан ка ре ви от
дом на Ме ѓу ге не ра ци ска та сце на, при
што ко га го за и граа рам но то ма ке дон -
ско оро им се при дру жи ја си те при сут -
ни од пуб ли ка та и се раз ви ша ре но ли -
ко го ле мо за ед нич ко оро. Тоа дејс тву ва -
ше мно гу им пре сив но за си те при сут ни.
По тоа сле ду ваа из лет и разг ле ду ва ње на
дел од Љуб ља на. 

Вра че но приз на ние за СЗПМ
од „Фе сти ва лот за тре та 

жи вот на до ба 2014“ 
во Љуб ља на, Сло ве ни ја, 

со ова ции од при сут ни те: 
Ма ке до ни ја, Ма ке до ни ја

Но ви ус пе си на пен зи о не ри те од Ма ке до ни ја 
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СВЕ ЧЕ НА СЕД НИ ЦА НА ИО НА СЗПМ ПО ПО ВОД ДЕ НОТ НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ ТЕ 

Ми ле вка Здра вков ска

За Де нот на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја во Лес но во до па ту ваа 35 здру -
же ни ја со над 8.000 пен зи о не ри. Бе ше
тоа со бир за кој и де нес се збо ру ва во
Про би штип, а се на де ва ме и по ши ро ко.

Здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја го од бе ле жаа сво јот праз -
ник, 20 сеп тем ври, со ве ли чес твен и
не за бо ра вен со бир во жи во пис но то
Лес но во, ка де што се на о ѓа на да ле ку
про чу е ни от ма на стир „Св. Га врил Лес -
нов ски“, кој да ти ра од пр ва та по ло ви -
на на 14 век и пле ни со пре крас ни от
фре ско жи во пис, не по втор ли ви от ико -
но стас и уба ва та око ли на.

Ам фи те а трал на та по лож ба на се ло -
то, тај ни те на пе ште ри те, не ко гаш ни руд -
ни ци за во де нич ки ка ме ња, над мор ска -
та ви со чи на од 900 ме три, бо ро ва та шу -
ма, злат но жол та та ко ло рит ност на ли сто -
пад ни те дрв ја и топ ли от сон чев ден беа
пре диз вик на 21 сеп тем ври, во са мо то
пред ве чер је на есен та, да из ма ми го -
лем број пен зи о не ри, вер ни ци и ту ри -
сти да се нај дат во Лес но во, да би дат дел
од еден не за бо ра вен со бир, да се дел
од обе ле жу ва ње то на еден од по го ле -
ми те хри сти јан ски праз ни ци Ма ла Бо -
го ро ди ца-Ра ѓа ње то на мај ка та бож ја.

Не кои во по ве ќе на вра ти се го сти
во Лес но во, а не кои прв пат се нај доа
во пре гра тки те на оваа не до пре на уба -
ви на, ка ко што се Охрид, Стру га, Де бар,
Де мир Хи сар, Ма ке дон ски Брод и дру -
ги. Ги има ше од се вер до југ, од исток до
за пад, што би се рек ло на овој дво ен
праз ник Лес но во бе ше Ма ке до ни ја во
ма ло.

Ко га сме кај ста ти сти ка та, би спо -
ме на ле де ка од не кои здру же ни ја до -
па ту ваа по два, три или че ти ри авто бу -
си, но ре кор дот го по не соа на ши те со -
се ди од Штип, кои дој доа со де сет авто -
бу си и 516 пен зи о не ри. По ли ци ја та има -
ше пол ни ра це ра бо та по ра ди не до стиг
од пар кинг-пла це ви, но, за сре ќа, еки -
па та на Бр за та по мош, ко ја бе ше при -

сут на на те ре нот, не ма ше ра бо та.
До де ка при сут ни те ја разг ле ду ваа

око ли на та, ше таа низ шу ми те или се ве -
се леа со му зи ка, се сла деа со вкус ни
спе ци ја ли те ти на ска ра и тра ди ци о нал -
ни ја де ња, пре тсе да те ли те на здру же -
ни ја та, се кре та ри те или нив ни те прет -
став ни ци одр жаа ра бот на сред ба, на
ко ја раз ме ни ја мис ле ња и искус тва за
ра бо та та и актив но сти те, а по себ но за
ва кви те сред би на зе ле но, кои при до -
не су ва ат за ква ли тет но жи ве е ње и
актив но ста ре е ње, за от трг ну ва ње од
се којд не ви е то и по до бро здрав је. На
со ста но кот, по крај прет став ни ци на
здру же ни ја та од оп шти ни те, при сус тву -
ваа и пр ви от чо век на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, гра до на чал ни кот на оп шти -
на та Про би штип, То ни То нев ски, и прет -
став ни ци од биз нис-се кто рот.

На при сут ни те прв им се обра ти пре -
тсе да те лот на ЗП Про би штип, Гру и ца Ма -
на си јев, кој отка ко ги поз дра ви при сут -
ни те и пре о ста на ти те што до па ту ваа во
Лес но во, по са ку вај ќи им мно гу здрав -
је и сре ќа, се на вра ти на ан га жи ра ње -
то на про би штип ско то здру же ние за ре -
а ли зи ра ње на комп лет на та про гра ма

Ка ли на С. Ан до но ва 

По по вод Де нот на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја, 20 сеп тем ври, Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја одр жа све че на сед ни ца на из врш -
ни от од бор. 

Во све че но то из ла га ње на сед ни ца -
та пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, ги истак на актив но сти те и по сти -
га ња та на СЗПМ во из ми на ти те 68 го ди -
ни, со по се бен ак цент на пос лед ни те не -
кол ку го ди ни, по тен ци рај ќи де ка со ју зот
од ма ла ор га ни за ци ја, ка ко дел од Син -
ди ка ти те на Ма ке до ни ја, фор ми ра на во
1946 го ди на, пре рас на во рес пе кта би -
лен фа ктор во оп штес тво то со над 250
ил ја ди чле на, ор га ни зи ра ни во 58 здру -
же ни ја. 

- Де нес СЗПМ е нај го ле ма и нај а -
ктив на нев ла ди на мул ти ет нич ка ор га -
ни за ци ја, ко ја се којд нев но се бо ри пен -
зи о не ри те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
да има ат до сто инс твен жи вот, до бар
стан дард и актив но ста ре е ње. Де нес
СЗПМ е афир ми ра на ор га ни за ци ја во

зем ја та, во оп кру жу ва ње то, но и по ши -
ро ко. Си те актив но сти и ре зул та ти прет -
ста ву ва ат пот тик за уште по го ле мо за -
ла га ње на ра ко водс тво то на СЗПМ, ка -
ко и на ра ко водс тва та на си те здру же -
ни ја, би деј ќи се ко гаш сè мо же да би -
де по до бро - ре че Ар ги ров ски. 

Тој исто та ка се освр на и на прет стој -
ни те из бо ри, на кои тре ба да би дат из -

бра ни нај до бри те во се кое здру же ние, а
при тоа да се во ди сме тка за кон ти ну и тет
во ра бо та та, но и за по ло ва та и за ет нич -
ка та за ста пе ност. 

На кра јот од сво е то из ла га ње тој им
го че сти та праз ни кот на при сут ни те и им
по са ка до бро здрав је и ис пол не ти до сто -
инс тве ни пен зи о нер ски де но ви. 

На све че на та сед ни ца, по крај чле но -
ви те на ИО, при сус тву ва ше и пот пре тсе -
да те лот на со бра ни е то на со ју зот, Бес ник
По це ста, кој исто та ка на при сут ни те им
го че сти та праз ни кот.

Иста та сед ни ца има ше и ра бо тен дел,
на кој се рас пра ва ше за актив но сти те на
со ју зот и за пра ша ња од те ков но то ра бо -
те ње. 

На сед ни ца та бе ше оце не то де ка 19-
те Ре пуб лич ки спорт ски пен зи о нер ски
нат пре ва ри, кои се одр жаа на 6 сеп тем -
ври во мул ти ет нич ко Те то во, беа ус пеш -
но ор га ни зи ра ни бла го да ре ние на СЗПМ,
оп шти на та на гра дот Те то во, ка ко и на
ЗП-Те то во, до ма ќин на оваа пен зи о нер -
ска спорт ска олим пи ја да. 

По по вод 20 сеп тем ври слич ни све -
че ни сед ни ци и прос ла ви има ше и во  ЗП-
Ра до виш, ЗП-Га зи Ба ба, ЗП-Бог дан ци и
дру ги здру же ни ја, член ки на со ју зот.

Од ма ла ор га ни за ци ја до 
рес пе кта би лен фа ктор во оп штес тво то

ЗП-ПРОБИШТИП

Ма со вен со бир во Лес но во 

Васил Пачемски

По по вод од бе ле жу ва ње то на Де -
нот на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја,
Де нот на оп шти на та Ѓор че Пе тров, 20
сеп тем ври, и 23 го ди ни не за вис на и
са мо стој на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја,
здру же ни ја та на пен зи о не ри од оп шти -
на та Ѓор че Пе тров и Са рај, ор га ни зи -
раа пен зи о нер ска сред ба во ре кре а -
тив ни от цен тар Са рај. На оваа сред -
ба, ко ја ве ќе ста ну ва тра ди ци о нал на,
дој доа го лем број пен зи о не ри од два -
е се ти на здру же ни ја од Ма ке до ни ја, да
дру га ру ва ат со при ро да та и со сво и те
ко ле ги од це ла Ма ке до ни ја. 

Нај пр во на при сут ни те им се обра -
ти пр ви от чо век на ЗП-Ѓор че Пе тров,
Ме то ди ја Но вков ски, кој им го че сти -
та Де нот на пен зи о не ри те, по са ку вај -
ќи им топ ло до бре дој де, при ја тен пре -
стој и уба ва за ба ва.

Во поз драв ни от збор, пре тсе да те -
лот на ЗП-Са рај, Ру фат Ра ма да ни, наг -

ла си де ка по себ но за до волс тво му прет -
ста ву ва ва кво то дру же ње и се за ло жи
оваа сред ба да пре рас не во тра ди ци -
о нал на, со што ќе се за јак не мул ти ет -
нич но ста. Тој им по са ка на при сут ни те
овој ден да го по ми нат со му зи ка и оро.

Во име то на оп шти на та Са рај, се -
кре та рот на оп шти на та Џе љаљ Ја ку пи
ги поз дра ви при сут ни те и им по са ка
при ја тен пре стој. Тој по себ но се за др -
жа на до бра та со ра бо тка со здру же ни -
е то на пен зи о не ри те во оп шти на та Са -
рај и изра зи под го тве ност за по на та -
мош на со ра бо тка и по мош.

При сут ни те и го сти те ги поз дра ви
и гра до на чал ни кот на оп шти на та Ѓор -
че Пе тров, Со кол Ми тров ски, кој че сти -
тај ќи им го праз ни кот им по са ка на
при сут ни те ва кви те дру же ња да им би -
дат дел од нив ни от жи вот, а мла ди те да
учат од пен зи о не ри те.

На сред ба та при сут ни те ги поз дра -
ви и им го че сти та ше Де нот на пен зи -
о не ри те, 20 сеп тем ври, пре тсе да те лот

на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. Во сво е -
то обра ќа ње тој се освр на на по сто е -
ње то на пен зи о нер ска та ор га ни за ци -
ја во Ма ке до ни ја од по че то кот, во 1946
го ди на, до де нес, ко га таа пре рас на во
зна чај на ор га ни за ци ја. Тој ги истак на
про е кти те што со ју зот ги ос тва ру ва во
рам ки те на со ра бо тка та со Вла да та и
ги на ве де при до би вки те што ги има ат
пен зи о не ри те.

Во сво е то обра ќа ње гра до на чал -
ни кот на Скоп је, Ко це Тра ја нов ски, ре -
че де ка му е ми ло што ги гле да пен зи о -
не ри те во тол ку го лем број и истак на де -
ка тие зас лу жу ва ат искре на под др шка
во си те нив ни актив но сти. Че сти тај ќи
им го праз ни кот, тој им по са ка мно гу
дру же ња, сре ќа, здрав је и долг жи вот.

На кра јот од со би рот, пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, по по -
вод Де нот на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја, при ре ди при ем за пре тсе да те -
ли те и за прет став ни ци те на здру же ни -
ја та, при сут ни на сред ба та. 

до не се на на по че то кот на го ди на та. Го
истак на и го ле мо то раз би ра ње од стра -
на на ло кал на та са мо у пра ва и гра до на -
чал ни кот, кој се ко гаш по ка жу ва раз би -
ра ње за актив но сти те на оваа нај ма сов -
на и нај ор га ни зи ра на ор га ни за ци ја. На
при сут ни те им се обра ти и пр ви от чо век
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, кој нај на -
пред ги поз дра ви при сут ни те на со ста -
но кот и пре о ста на ти те го сти во Лес но во,
по са ку вај ќи им мно гу здрав је и лич на
сре ќа. По тоа тој на пра ви кус пре сек на
раз во јот на пен зи о нер ска та ор га ни за -
ци ја. Ги спо ме на си те актив но сти во де -
лот на кул ту ра та, спор тот, со ци јал на та за -
шти та, гри жа та за стан дар дот на пен зи -
о не ри те и сл. Упа ти го ле ма бла го дар ност
за ва кви те сред би на зе ле но, ка де што
пен зи о не ри те се дру жат, ги за чу ву ва ат
при ја телс тва та, но гра дат и но ви. Сред -
би те прет ста ву ва ат нај у бав мост за гра -
де ње при ја телс тва, за ре ла кса ци ја, опу -
шта ње и за ба ва на пен зи о не ри те. Пре -
ку овие сред би се при до не су ва за здрав
и сре ќен жи вот, ед но став но жи во тот се
про дол жу ва. Важ но е и тоа што се ко ја го -
ди на се с  по ма сов ни, ка ко што е де -
нес во Лес но во. Да не ја за бо ра вам и го -

ле ма та под др шка што им ја да ва ат гра -
до на чал ни ци те на на ши те здру же ни ја,
ре че пре тсе да те лот Ар ги ров ски.

Гра до на чал ни кот То ни То нев ски не
го кри е ше за до волс тво то што на овој дво -
ен праз ник е ме ѓу пен зи о не ри те. Отка -
ко ги упа ти сво и те поз дра ви и нај у ба ви
жел би за мно гу здрав је и без гриж ни пен -
зи о нер ски де но ви, истак на де ка пен зи -
о не ри те со сво и те актив но сти, со дру же -
ње то ка ко што е ова во Лес но во и ор га -
ни зи ра но ста што ја има ат се нај у ба во
учи ли ште и па то каз за пом ла ди те. 

- Јас со гор дост мо жам да ка жам де -
ка вие бе вте и оста на вте гра ди те ли не
са мо во ор га ни за ци и те ка де што ра бо -
те вте, вие ги соз да до вте најц вр сти те мо -
сто ви на при ја телс тва. Не сум ви дел до -
се га тол ку мно гу на род на тол ку мал про -
стор ка ко што е ова де нес. Зна чи, ова
мо же те да го на пра ви те са мо вие, пен -
зи о не ри те. Ток му за тоа со ра бо тка та на
на ша та ло кал на са мо у пра ва и лич но мо -
ја та со на ше то здру же ние е на ви со ко
ни во. Јас и по на та му ќе ги под др жу вам
си те ма сов ни актив но сти, се раз би ра во
гра ни ци те на на ши те мож но сти. Го раз -
би рам проб ле мот со пар кинг-пла цот, тоа
е проб лем и на оп шти на та, па ов де ве -
ту вам де ка ма кси мал но ќе се ан га жи -
ра ме со мо јот тим овој проб лем за на -
ред на та сред ба да би де над ми нат - ре -
че во сво е то из ла га ње гра до на чал ни кот
То ни То нев ски.

По до го вор ни от со ста нок при сут ни -
те за ми наа да ја разг ле да ат око ли на та,
ко ја ед но став но ма ме ше со не до пре на -
та уба ви на, со све жи от воз дух и пре крас -
ни от ма на стир. 

Здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те на Ма ке до ни ја го 

од бе ле жаа сво јот праз ник,
20 сеп тем ври, со ве ли чес -
твен и не за бо ра вен со бир 
во жи во пис но то Лес но во, 

ка де што до па ту ваа 
35 здру же ни ја со над 

8.000 пен зи о не ри

ЗП-ЃОР ЧЕ ПЕ ТРОВ И ЗП-СА РАЈ

Пен зи о нер ска сред ба 
во ре кре а тив ни от цен тар Са рај

Цве тан ка Или е ва

Кон кра јот на сеп тем ври ЗП „Цен тар“
во Скоп је го од бе ле жа го ле ми от ју би леј -
60 го ди ни од сво е то по сто е ње, со све че -
на сед ни ца на Со бра ни е то, на ко ја при -
сус тву ваа: Ан дреј Жер нов ски, гра до на -
чал ник на оп шти на та Цен тар; Дра ги Ар -
ги ров ски, пре тсе да тел на СЗПМ; Бес ник
По це ста, пот пре тсе да тел на со бра ни е то
на СЗПМ и дру ги го сти. При год но обра ќа -
ње има ше д-р Кр сте Ан ге лов ски, во кое
ги по тсе ти при сут ни те на по че то ци те од
пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње, осо бе -
но за пер и о дот на ос но ва ње то на ЗП-Цен -
тар. Ка ко пр во пен зи о нер ско здру же ние
во зем ја ва, ос но вач ко то со бра ние е одр -
жа но на 22 ја ну а ри 1954 го ди на. На не -
го е до не сен пра вил ник за ра бо та, а пр -
ви от ста тут е до не сен во 1956 го ди на. Со
ва ква ор га ни за ци ска стру кту ра ка ко де -
нес здру же ни е то функ ци о ни ра од кра јот
на 1998 го ди на, ко га бе ше до не сен нов
ста тут, со но ва ор га ни за ци ска по ста ве -
ност. Со ма ли из ме ни и усо вр шу ва ња во
ор га ни за ци ска та стру кту ра, здру же ни е -
то функ ци о ни ра и де нес. 

Пре тсе да те лот на ИО, Пав ле Спа сев,
во по че то кот од сво е то обра ќа ње наг ла -
си де ка ова е ју би леј до сто ен за по чит, ју -
би леј што об вр зу ва и на та му да се уна -
пре ду ва ат актив но ста и деј но ста на здру -

же ни е то во ин те рес на пен зи о не ри те, за
што всуш ност е фор ми ра но. Во рам ки те
на тоа се ор га ни зи ра ни ед нод нев ни и
двод нев ни ек скур зии, со по се ти на кул -
тур но-исто ри ски зна ме ни то сти, при род -
ни уба ви ни и дру го.За по ква ли тет но жи -
ве е ње на пен зи о не ри те по себ но ме сто
има кул тур но-за бав ни от жи вот, по тоа гри -
жа та за здрав је то на пен зи о не ри те, за
што збо ру ва ра бо та та на де жур ни от ле -
кар, кој ед наш не дел но до а ѓал во здру же -
ни е то уште во 1980-ти те го ди ни и им ука -
жу вал по мош на пен зи о не ри те, по тоа де -
неш ни те пре да ва ња на акту ел ни те ми на
ле ка ри-спе ци ја ли сти, ка ко и ко ри сте ње -
то на бањ ски те и ре кре а тив ни те цен три.
Пав ле Спа сев се за др жа и на зна че ње то
на ин фор ми ра ње то на пен зи о не ри те и
ги наг ла си при до би вки те од тоа, за кои
ре че де ка се огром ни. Ква ли те тот на ин -
фор ми ра ње то се зго ле ми со из да ва ње -
то на вес ни кот „Пен зи о нер плус“ од ју ли
2008 го ди на, „Пен зи о нер ски те ви ди ци“
во вес ни кот „Но ва Ма ке до ни ја“, ка ко и
на „Пен зи о нер ски ин фор ма тор“, кој по -
вре ме но го из да ва здру же ни е то.

Сво е то из ла га ње пре тсе да те лот Спа -
сев го за вр ши со оце на за мно гу до бра -
та со ра бо тка што здру же ни е то на пен зи -
о не ри те од Цен тар ја има со Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја и на Скоп је изра зе на пре ку пра -

ктич ни до го во ри по од дел ни проб ле ми и
пра ша ња. На за вид но ни во е и со ра бо -
тка та со дру ги те здру же ни ја на пен зи о не -
ри во Скоп је, осо бе но за пра ша ња и за
проб ле ми што се од за ед нич ки ин те рес.
Ин тен зив на е со ра бо тка та со оп штин ски -
те здру же ни ја од Ве лес, Ку ма но во, Охрид,
Штип, Све ти Ни ко ле, При леп, Кри ва Па -
лан ка, Те то во и осо бе но со збра ти ме но -
то здру же ние од Ко ча ни.

Со би рот го поз дра ви и гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Цен тар, Ан дреј Жер -
нов ски, кој ме ѓу дру го то истак на де ка пре -
го ле ма е че ста да се би де по кро ви тел на
еден ва ков ју би леј, кој прет ста ву ва се ри -
оз на ра бо та. Вра та та на оп шти на та се -
кој пат е отво ре на за пен зи о не ри те, а оп -

шти на та и на та му ќе ра бо ти на зго ле му -
ва ње то на бро јот на пен зи о нер ски те клу -
бо ви, кои се по ка жаа ка ко од лич ни кат -
чи ња за дру га ру ва ње на пен зи о не ри те
и за по пол ну ва ње на нив но то сло бод но
вре ме.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, че сти тај ќи им го ју би ле јот на пен -
зи о не ри те и из ле гу ва ње то од пе чат на
Мо но гра фи ја та, по тсе ти на мно гу број но -
то членс тво на нај го ле ма та нев ла ди на и
не пар ти ска пен зи о нер ска ор га ни за ци -
ја, при што ин фор ми ра де ка во Ма ке до -
ни ја се ре ги стри ра ни 291.000 ко рис ни -
ци на пен зи ја, од кои 250.000 се чле но -
ви на со ју зот, а дру ги те се чле но ви на 3
со ју зи на ин ва лид ски пен зи о не ри. Во Ма -

ке до ни ја ста нав ме зна чај на си ла, ко ја се
бо ри за по до бру ва ње на жи во тот на пен -
зи о не ри те, на нив ни от жи во тен стан дард.
Пре тсе да те лот Ар ги ров ски по тсе ти де ка
зна чи тел но се зго ле ме ни пен зи и те, осо -
бе но оние нај ни ски те, по до бре ни се
здрав стве на та за шти та, снаб ду ва ње то
со ле ко ви, бањ ско-кли мат ска та ре кре а -
ци ја за пен зи о не ри те со по ни ски пен зии,
кул тур но-за бав ни от жи вот, спорт ски те
актив но сти и слич но. На све че на та сед -
ни ца че сти тки упа ти ја и пот пре тсе да те лот
Бес ник По це ста и мно гу дру ги го сти.

Кру на на це ла та прос ла ва на го ле ми -
от ју би леј се ка ко бе ше и Мо но гра фи ја та
на здру же ни е то на пен зи о не ри те на оп -
шти на та Цен тар-Скоп је, чие из ле гу ва ње
од пе чат при год но се вкло пи во прос ла -
ва та на зна чај ни от ју би леј. 

Раз вој ни от пат на здру же ни е то со си -
те ка ра кте ри сти ки прет ста ву ва при мер
на ор га ни зи ра ност и стру кту ра на пен зи -
о нер ска та ор га ни за ци ја во гра дот, па и
во др жа ва та.

ШЕЕСЕТ ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ПРВОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ ВО МАКЕДОНИЈА 

Ју би леј до сто ен за по чит Во Ма ке до ни ја ста нав ме
зна чај на си ла што се бо ри за
по до бру ва ње на жи во тот на
пен зи о не ри те и на нив ни от
жи во тен стан дард, истак на

пре тсе да те лот на СЗПМ, 
Дра ги Ар ги ров ски

Кр сте Спа се ски

По по вод осво ју ва ње то на пр во то ме сто на 19-та спорт -
ска олим пи ја да на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, гра до на -
чал ни кот на Охрид, д-р Ни ко ла Ба кра че ски, и за ме ник-гра -
до на чал ни кот Ан гел Ја нев ор га ни зи раа при ем за охрид ски -
те пен зи о не ри-спор ти сти. На при е мот нај пр во на при сут ни -
те им се обра ти пре тсе да те лот на из врш ни от од бор на ЗП-
Охрид и Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, кој упа ти бла го дар ност за
при е мот, по мо шта и за под др шка та што ја да доа оп шти на та
и ло кал на та са мо у пра ва во сог лас ност со ме мо ран ду мот за
со ра бо тка за на ста пот на спорт ски те нат пре ва ри да би де што
по ус пе шен. Тој из ја ви де ка тре ба да би де ме со се ма за до вол -
ни од по стиг на ти от ус пех на спор ти сти те, кои че твр ти пат се
ре пуб лич ки пр ва ци, и на по ме на де ка и во на ред на та го ди -
на здру же ни е то ќе се за ла га за ва ков ус пех, кој не е са мо
афир ма ци ја за пен зи о не ри те ту ку и за оп шти на та Охрид. 

Пре тсе да те лот Трп че ски ин фор ми ра ше и за те ков ни те
актив но сти, ка ко и за  те шко ти и те со кои се со о чу ва здру же -
ни е то. На кра јот тој на гра до на чал ни кот Ба кра че ски му ги
пре не се поз дра ви те од пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, кој и по крај жел ба та, не ус пеа да при сус тву ва на при -
е мот, по ра ди вре мен ски от тес нец.

За ор га ни за ци ја та на под го то вки те и ус пе си те што ги по -
стиг наа охрид ски те пен зи о не ри-спор ти сти на при е мот ин -
фор ми ра ше се кре та рот на ЗП-Охрид и Де бр ца, Сте фан Вла -
ди ми ров, а де ка по бе да та и на оваа че твр та по ред спорт ска
олим пи ја да не е слу чај на збо ру ва ше за ме нич ка та на пре -
тсе да те лот на из врш ни от од бор До бри ла Та ле ва. За кон крет -
ни те ре зул та ти во по е ди неч на и во екип на кон ку рен ци ја ре -
фе ри ра ше пре тсе да те лот на Ко ми си ја та за спорт и кул ту ра,
Ри сто Трај ко ски. 

- Чув ство то е уште по го ле мо што има те ус пеш но и хо мо -
ге но ра ко водс тво, кое има ви зи ја, а уште по ве ќе што и ва -
ши от пре тсе да тел на СЗПМ, гос по ди нот Ар ги ров ски, го це -
ни она што вие го по стиг ну ва те ка ко член ка на со ју зот. Искре -
но бла го да рам за не го ви те поз дра ви и жел ба та за сред ба
во Охрид, за што ве ру вам де ка бр зо ќе се ос тва ри - наг ла -
си гра до на чал ни кот д-р Ни ко ла Ба кра че ски.

Гра до на чал ни кот Ба кра че ски исто та ка по тсе ти на ме -
мо ран ду мот за со ра бо тка ме ѓу ЗП и ло кал на та са мо у пра ва
и нај а ви де ка нив на та по мош во се кој об лик на де јству ва -
ње не ма да изо ста не. При тоа ве ти де ка со за до волс тво ќе
би де про дол же на со ра бо тка та, а во тој кон текст го спом на и
ве ту ва ње то за из град ба та на до мот за ста ри ли ца во Охрид. 

Пен зи о не ри те-спор ти сти ги поз дра ви и им упа ти че сти -
тки и за ме ник-гра до на чал ни кот Ан гел Ја нев, кој упа ти нај -
по фал ни збо ро ви не са мо за ус пе си те на спорт ски план ту -
ку и за се вкуп ни те ан га жи ра ња што ги ре а ли зи ра охрид ско -
то здру же ние во со ра бо тка со ло кал на та са мо у пра ва и гра -
дот Охрид.

Вјол ца Са ди ку

Де но ви ве пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, пре сто ју ва ше во оп -
шти на та Цен тар Жу па, при
што за ед но со пот пре тсе да -
те лот на со бра ни е то на Со -
ју зот, кој е и пре тсе да тел на
здру же ни е то на Де бар и
Цен тар Жу па, Бес ник По це -
ста, имаа раз го вор со гра -
до на чал ни кот на оп шти на -
та Цен тар Жу па, Ар јан Ибра им, и со не -
кол ку пен зи о не ри. При тоа е по стиг на та
сог лас ност во но ви от об јект на оп шти на -
та, ка де што се га функ ци о ни ра ло кал на -
та власт, да се до де ли ед на са ла за актив -
но сти те на пен зи о нер ски от клуб. Пр ви -
от чо век на пен зи о не ри те во на ша ва
зем ја, Дра ги Ар ги ров ски, оце ни де ка
здру же ни е то Де бар и Цен тар Жу па е ед -
но од нај а ктив ни те во Ма ке до ни ја што
го сим бо ли зи ра мул ти ет нич ка та актив -
ност. Тој го иска жа за до волс тво од од лу -
ка та на ло кал на та власт во оп шти на та
Цен тар Жу па да обез бе дат про сто рии за
око лу 400 пен зи о не ри од оваа оп шти -
на, што ќе овоз мо жи да се збо га тат нив -
ни те актив но сти.Во Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја мо мен тал но има око лу 400 пен зи -
о нер ски клу ба и пра ват на по ри да се
отво ра ат но ви во ру рал ни те сре ди ни. 

Гра до на чал ни кот на оп шти на та Цен -

тар Жу па, Ар јан Ибра им, оце ни де ка на -
се ле ни е то од тре та та до ба и во оваа оп -
шти на зас лу жу ва да има свој клуб. Тој
истак на де ка за по тре би те на гра ѓа ни -
те, на пен зи о не ри те и ста ри те лу ѓе, ка -
ко до на ци ја од Тур ци ја, до би е но е спе -
ци јал но во зи ло за пр ва по мош. 

- Со отво ра ње то на но ви от клуб го -
ди на ва ќе се соз да дат мно гу до бри ус -
ло ви за пен зи о нер ски актив но сти, но и
ре кре а ци ја и дру же ње, она ка ка ко што
ги има ат и де бар ски те пен зи о не ри во
До мот на пен зи о не ри те во Де бар - наг -
ла си пре тсе да те лот на здру же ни е то Бес -
ник По це ста. 

На сред ба та во Цен тар Жу па пен зи -
о нер ски те акти ви сти од оваа оп шти на
Али Ис ла мов ски и Ла тиф Ла ти фо ски наг -
ла си ја де ка со отво ра ње то на клу бот се
соз да ва ат од лич ни ус ло ви за си те пен -
зи о не ри од оваа оп шти на. 

Охрид ски те пен зи о не ри на при ем 
кај гра до на чал ни кот Ба кра че ски

Пен зи о нер ски клуб 
и во оп шти на та Цен тар Жу па
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Ни ко ла Та лев ски 

Ако сте слу чај ни на мер ни ци или ту -
ри сти, а са ка те по ве ќе да раз бе ре те за
гра дот, име то на осум де се тго диш ни от,
проф. д-р Але ксан дар Стер јев ски, ќе ви
би де пре по ра ча но ка ко чо век-хро ни -
чар на Би то ла. Во сред ба та со не го не
са мо што ќе чу е те мно гу де та ли и пи кан -
те рии за „нај град ски от град во Ма ке до -
ни ја“, ка ко што ја на ре ку ва ат Би то ла, ту -
ку пен зи о ни ра ни от про фе сор ќе ве пле -
ни со не ве ро јат на та ело квент ност и со
фа кти те што ви ги ка жу ва, за што до нив
до шол со при ме на на на у чен ме тод.

- Со истра жу вач ка ра бо та се за ни -
ма вам од се дум де сет ти те го ди ни на ми -
на ти от век, но со хро ни ка та на Би то ла
до ста ин тен зив но сум ан га жи ран отка -
ко за ми нав во пен зи ја. Ка ко уни вер зи -
тет ски про фе сор имав свој пред мет и
истра жу ва ње, но ка ко пен зи о нер ме
пле ни ми на то то на Би то ла. Раз мис лу -
вам са ми от, ко га ги ана ли зи рам мо ти -
ви те, гле дам де ка таа „сла бост“ за Би -
то ла се ја ву ва уште во пр ви те на пи си во
1970-ти те го ди ни - ве ли Стер јов ски.

До ктор ска та ди сер та ци ја му бе ше
од об ла ста на фолк ло рот. Ре тка те ма за
на ши ус ло ви - сле пи те гус ла ри! Та му го -
лем про стор има Би то ла, но и це ла Ма -
ке до ни ја, за што и во ова под неб је важ -
на уло га во на род но то тво реш тво имаа
сле пи те гус ла ри, а тоа не бе ше афир ми -
ра но. Тоа соз на ние тре ба ше да се вгра -
ди во на у ка та, и тоа се га е факт.

- Се се ќа вам, при кра јот на ми на ти -
от век, ко га се приб ли жу ва ше пен зи ја -
та, раз го ва рав со не кои би тол ча ни од
јав ни от жи вот за по ве ду ва ње ини ци ја -
ти ва за ор га ни зи ра ње се ден ки за гра -
дот. И ги на пра вив ме. Се со би рав ме ед -
наш ме сеч но во клу бот „Стив На у мов“
и во ед на ле жер на ат мо сфе ра, со му -
зич ки пес ни, го тре ти рав ме ми на то то

на Би то ла… Тоа го прив ле че вни ма ни -
е то и на Ра дио Би то ла и на „Би тол ски
вес ник“, па се ден ки те ста наа са ка ни. 

Ова бе ше мо ти вот да се ор га ни зи -
ра ат и на уч ни сред би по све те ни на ми -
на то то на Би то ла. Етап но, по ве ко ви, по
раз лич ни пер и о ди... Об ја ве ни се 13 све -
ски од та кви те сред би.

- Во 2006 го ди на, ток му врз соз на -
ни ја та што ги стек нав, да дов ини ци ја ти -
ва во 2016 го ди на да се од бе ле жи ил -
ја да го диш ни на та од пло ча та на ко ја е
за бе ле жа но име то Би то ла. Се га ја че -
ка ме таа го ди на и да ви ди ме што ќе се
слу чи, а еден ми ле ни ум во исто ри ја та
на кој би ло град не е мал пер и од - ве ли
Стер јов ски. Про фе со рот пред за ми ну -
ва ње во пен зи ја да де јав но ве ту ва ње,
за да прет ста ву ва тоа не го ва об вр ска,
да под го тви би тол ско де сетк ни жие.

- Пр ва та кни га ја фи нан си ра, не ка
ми про сти за изра зот, ре ла тив но стег -
на ти от за па ри, бан ка рот Ја ким Ива нов -
ски. Та ка из ле зе кни га та „Ру ска та ко ло -
ни ја во Би то ла“. Вто ра та кни га во тоа
де сетк ни жие бе ше по по вод 60-го диш -
ни на та на Би тол ски от на ро ден те а тар,
ка ко „Ка ри е ти ди на те а та рот“, тре та та
е „Ре ка та Дра гор“ - при тоа Стер јов ски
на пра ви ма ла ди гре си ја со ед на анег -
до та. Ко га на не кој при ја тел му ре кол
де ка го за вр шу ва ра ко пи сот за би тол -
ска та ре ка, тој го пра шал да ли на шол
ма те ри јал за три е се ти на стра ни ци. Стер -

јов ски му ре кол де ка на шол 450 стра -
ни ци! „Што збо раш, бре?! Па, Дра го рот
не е Ми си си пи?!”.

- Че твр та та кни га бе ше по све те на
на зла та и не сре ќи те што ја има ат снај -
де но Би то ла во те кот на ми на то то. Ту ка
се раз ни бо ле сти, гла ду ва ње, бом бар -
ди ра ња итн. Пет та та кни га, ко ја е ре чи -
си го то ва, се од не су ва на би тол ски от
спорт.

Стер јов ски, пра ви ди гре сии, рас ка -
жу ва од дел ни слу чу ва ња што му оста -
ви ле впе ча ток, подв ле ку вај ќи де ка с 
што е вред но мо ра да би де за бе ле жа -
но, за што, ка ко што сам твр ди, ако не -
што не е за бе ле жа но ка ко и да не се слу -
чи ло.

А во Би то ла се слу чи ле мно гу не шта.
Има вред ни де та ли во ото ман ски от пер -
и од, има во вре ме то на Бал кан ски те
вој ни, во вре ме то на Пр ва та свет ска
вој на ко га гра дот и најм но гу на стра да.
Вре ме то ка де што ќе се за ста не со тоа
про у чу ва ње е ос ло бо ду ва ње то на Би -
то ла, од нос но 4 но ем ври 1944 го ди на.
Но тој приз на ва де ка во про у чу ва ње то
на ед на те ма пра ви бе ле шки и за след -
на и ве ру ва де ка ќе го ос тва ри сво е то
ве ту ва ње.

- Мо рам да приз на ам де ка ко га ќе
го за вр шам се то она што сум го ве тил,
са мо сум срк нал со ед но ма ло лај че од
оке а нот. Ми на то то на Би то ла е тол ку го -
ле мо, хро но ло шки вр за но за суд би на -
та на лу ѓе то што жи ве е ле во не го, вр за -
но за исто ри ја та на ма ке дон ско то би -
тие, што би би ло илу зи ја де ка мо же кој
би ло до крај да го ис цр пи. И, да приз на -
ам, нај го ле ма та на гра да за тоа е бит ни -
от мо тив што по сто ја но се ра ѓа во мо -
јот жи вот да соз да вам и да соз да вам.

Пог лед на на ча сов ни кот, по ба ра да
му про стам и ка жа де ка тре ба да се срет -
не не ка де со не ко го. За ми на про фе со -
рот-хро ни чар на Би то ла, по те ми, ве ро -

Све то Ди мов ски

Пен зи о не рот од Те то во Си ме он Зла -
тев-Мо не нај ве ро јат но е нај го ле ми от со -
би рач на ет но ста ри ни. Рас по ла га со ко -
лек ци ја од над 2.000 екс по на ти. По ве ќе
од по ло ви на се сме сте ни во 7,2 ква драт -
ни ме три, што прет ста ву ва сво е ви ден ре -
корд. Со овој мо мент тој сво јот му зеј во
те тов ско Џеп чи ште го пре зен ти ра ка ко
нај мал ет но му зеј во све тот, со што кон ку -
ри ра ше и за Ги ни со ва та кни га на ре кор -
ди. Пре о ста на ти те ет но екс по на ти се на
вле зот во не го ва та при ват на ку ќа, не по -
сред но до про сто ри ја та на му зе јот. Екс -
по на ти те се изра бо те ни од 30 раз лич ни
ма те ри ја ли, ка ко пред ме ти за до маш на
по тре ба и ме бел, оруж је, ста ри мер ни са -
до ви, ре ли квии, ала ти, на род ни но сии,
мо не ти и дру ги пред ме ти. Не кои од нив
има ат сво е ви ден ре корд со по тек ло од
над 8.000 го ди ни пред но ва та ера. Во ко -
лек ци ја та се на о ѓа ат пред ме ти во си те до -
се гаш ни пер и о ди до два е сет ти от век.
Најм но гу од нив се по да рок од гра ѓа ни.
Мо не гриж ли во ги со би ра, об ла го ро ду ва,
вни ма тел но ги сме сту ва на до фат на пог -
ле ди те од мно гу број ни те по се ти те ли.

На ту ку што за вр ше ни те Европ ски де -

но ви на кул тур но то нас ледс тво, што го ди -
на ва се одр жу ваа ка ко „Ру рал но кул тур -
но нас ледс тво“, под по кро ви телс тво на
Со ве тот на Евро па и Европ ска та Уни ја, а
во на ша та зем ја беа под др жа ни од Ми -
ни стерс тво то за кул ту ра и Му зе јот на Ма -
ке до ни ја, џеп чи шки от ет но му зеј се прет -
ста ви со из лож ба та „Бе ло крп ки-но си ја на
те тов ски от Под гор“. Освен тоа, Мо не под -
го тви и се прет ста ви и со из лож би: „Ста -
ри фо то гра фии што не блед не ат“, „На ки -
тот - кру на на уба ва та Ма ке дон ка“, „Ар -
шин, ока, ока ник, ра буш, ши ник... мер -
ни еди ни ци на за бо ра вот“ и „Во кар ти те
е ама не тот“.

Во спо мен-кни га та на му зе јот сто јат
ис пи ша ни мно гу ими ња на на уч ни ци,
про фе со ри, сту ден ти, гра ѓа ни... По себ но
за од бе ле жу ва ње е што еден по се ти тел
се стек нал со ти ту ла та до ктор на на у ки
про у чу вај ќи ги екс по на ти те во џеп чи шки -
от при ва тен ет но му зеј, еден ма ги стри рал,
а двај ца сту ден ти на При род но-ма те ма -
тич ки от фа кул тет сво и те дип лом ски те ми
ги по све ти ле ток му на со др жи ни те од екс -
по на ти те. Ме ѓу по се ти те ли те го за бе ле -
жу ва ме име то на но ви на рот од ја пон ска -
та но вин ска аген ци ја Мо ри о ка Та на ши,
нај ни ски от актер на све тот Вор вик Деј -

вис, поз нат по уло ги те во фил мо ви те „Ха -
ри По тер“ и „Гос по дар на пр сте ни те“. Со
овој актер во нај ма ли от му зеј на све тот
во Џеп чи ште е сни ме на ед на епи зо да од
се ри ја лот „По па те ки те на Мар ко По ло“.
Ва ле рио Ми ле фол је, автор од Ита ли ја и
не го ва та кни жев на аген тка Мо ни ка Ма -
ле те ста во нив на кни га во ко ја по ме сту -
ва ат нај ин те рес ни не шта во све тот што

тие ги за бе ле жа ле џеп чи шки от му зеј е
прет ста вен со по ве ќе ста ри ни, а по себ -
но со нај ма ли от екс по нат - гу ме но гла сач -
ко топ че.

Му зе јот се за ни ма ва и со из да вач ка
деј ност. По крај по ве ќе то ка та ло зи, разг -
лед ни ци и слич но, сопс тве ни кот Си ме он
Зла тев има из да де но и пет кни ги, од кои
че ти ри се по све те ни и инс пи ри ра ни од
екс по на ти те. „Ет но број ни ца“, „Мо не гра -
фи ја“, „Ет но риз ни ца“ се из да де ни во прет -
ход ни те не кол ку го ди ни. Овие три кни ги,
за ед но со „365 ама не ти“, ко ја што ту ку се
по ја ви ме ѓу чи та те ли те, беа во со др жи -
на та на Са е мот на кни ги те што не о дам -
на се одр жа во Ге те борг, Швед ска. Освен
спо ме на ти те, ја има из да де но и кни га та
„У ка та ком бе те на Те то`о“.

Во пос лед на та „365 ама не ти“, Мо не
тво ри ха и ку-по е зи ја, во ко ја ја иска жу ва
без гра нич на та љу бов кон ко ре ни те на
Ма ке до ни ја. Кни га та за поч ну ва со тек -
стот „Мај ко ви но пор ти отво ри, Ма ке до -
ни јо слав на искон по ка жи“ за да за вр ши
со по ра ка та: „Тој што е ро ден во сон че -
ва та зем ја - веч но жи вее“. Во пред го во -
рот нас ло вен ка ко „По да рок од учи те лот“
Ва ско Мар ков ски пи шу ва: „... Кни га та е
ка та лог на не о бич ни и под за бо ра ве ни

пред ме ти, кои сме ги гле да ле по до мо ви -
те на на ши те де дов ци и ба би. По се ду ва
365 ми ни ја тур ни ин тим ни при каз ни - хе -
рој ски, мо мин ски, дам неш ни, веч ни, за
ве ра та, за љу бо вта, за на деж та. Со оваа
кни га Мо не ни оста ва 365 ама не ти, по
еден за се кој ден од го ди на та...“

- Ка ко пен зи о нер имам мож ност це -
лос но да се по све там и на на та мош но со -
би ра ње ста ри пред ме ти, да ги за чу вам
од за бо ра вот, да им ги прет ста вам на по -
се ти те ли те. За ме не се ко ја по се та на му -
зе јот е при каз на по ра ди што це лос но се
по све ту вам. Ќе про дол жам да со би рам
и да тво рам, пред с  по е зи ја, по све те -
на на мо ја та жи вот на пре о ку па ци ја - ве -
ли Мо не.

Ми на то то на Би то ла ка ко оп се си ја 
„Рач на же тва“ на ориз со
ко чан ски те пен зи о не ри

Киро Ге ра си мов

Бе ше ви стин ско за до волс тво да се
би де во се ло то Мо јан ци, Ко чан ско, на 5
октом ври, на за врш ни от ден од сто пан -
ско-кул тур на та ма ни фе ста ци ја „Де но ви
на ко чан ски от ориз“. Ори зо ви те по ли -
ња со жол тоз ла те сти те клас је со браа го -
лем број по се ти те ли од це ла Ма ке до ни -
ја и од странс тво, на де мон стра ци ја та
на рач на та же тва на ориз со срп.

Це ли от ри ту ал на же тва на ориз, со -
би ра ње и вр зу ва ње по ло зи, ка ко и же -
тва на ориз на гум но со ѕе вгар, го де -
мон стри раа чле но ви те на фолк лор на та
гру па при здру же ни е то на пен зи о не ри -
те од Ко ча ни.

- Да се жи ви и здра ви же тва ри те, газ -
ди те, да има бе ри ќет на ни ви те. Со лес -
но да се со бе ре ро дот од по ли ња та и да
до не се ра дост во се мејс тва та - бе ше бла -
гос ло вот на Бо ро На у мов, пен зи о нер од
Ко ча ни, кој за ед но со го ди неш на та же -
твар ска уба ви ца Ју ли ја Кр сте ва го оз на -
чи по че то кот на рач на та же тва на ориз
во Ко чан ско.

Се пе е ја же твар ски пес ни, се кр ше -
ше зел ни кот на ни ва, се ка жу ваа бла -
гос ло ви за бе ри ќет на го ди на, и се то тоа
низ гр ло то на фолк ло ри сти те од ко чан -
ско то пен зи о нер ско здру же ние.

- И го ди на ва се вклу чив ме во прос -
ла ва та на „Де но ви те на ори зот“. Под го -
твив ме бо га та про гра ма и нам ни е чест
што мо же ме ка ко пен зи о не ри да им по -
ка же ме на пом ла ди те ге не ра ции ка ко
се жне ел и со би рал ори зот низ ми на ти -
те го ди ни - истак на Ѓор ги Се ра фи мов,
пре тсе да тел на ЗП-Ко ча ни.

- Ме не ми е осо бе но дра го што на
овој ден се по тсе тив на мла до ста ко га
сле гу вав ме од пла ни на та да ра бо ти ме
на по ле и да го со би ра ме ори зот. Јас сум
од се ло то По ла ки, Ко чан ско, и се га сум
пен зи о нер ка во Је се ни це, Сло ве ни ја -
ни из ја ви Сто јан ка Кр сто ва. 

Вид но воз бу де на од на ста нот, об ле -
че на во на род на но си ја, и таа вле зе ме -
ѓу ко чан ски те пен зи о не ри да заж нее
клас ориз, по тсе ту вај ќи се на мла до ста
ко га ра бо те ла на ни ва да спе ча ли не кој
де нар за жи вот.

Ма ни фе ста ци ја та „Де но ви на ко чан -
ски от ориз“ по ну ди и бо га та фолк лор на
про гра ма, со кон цер ти во не кол ку на -
се ле ни ме ста во оп шти на та, пред Цен -
та рот за кул ту ра во Ко ча ни и во се ло то
Мо јан ци. По крај фолк лор ни гру пи од Ун -
га ри ја, Сло ве ни ја, Хр ват ска, Ср би ја, Бу -
га ри ја и од Тур ци ја, со сво ја про гра ма
на ста пи и фолк лор на та гру па при ЗП-Ко -
ча ни.

Нај ма ли от ет но му зеј на све тот е во се ло то Џеп чи ште Еден по се ти тел се стек нал
со ти ту ла та до ктор на 
на у ки про у чу вај ќи ги 

екс по на ти те во џеп чи шки -
от при ва тен ет но му зеј,

еден ма ги стри рал, а двај -
ца сту ден ти на При род но-
ма те ма тич ки от фа кул тет
сво и те дип лом ски те ми 

ги по све ти ле ток му на со -
др жи ни те од екс по на ти те
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