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ЗП-НЕГОТИНО

Или ја Ем шов

Здру же ни е то на пен зи о не ри те од
Не го ти но на 25.10.2014 го ди на ор га -
ни зи ра ше прос ла ва по по вод 68 го -
ди ни од пен зи о нер ско то ор га ни зи ра -
ње во Ма ке до ни ја, 60 го ди ни од фор -
ми ра ње то на Здру же ни е то на пен зи -
о не ри те во Не го ти но и 10 го ди ни од
фор ми ра ње то на КУД „Рас пе а ни пен -
зи о не ри“. Прос ла ва та ја отво ри пре -
тсе да те лот на ЗП-Не го ти но, Пе тар За -
хар чев.

- Се со брав ме да прос ла ви ме три
зна чај ни и не се којд нев ни ју би леи. Го -
ди на ва се на вр шу ва ат 68 го ди ни од
пен зи о нер ска та ор га ни за ци ја во Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, би деј ќи на 20
сеп тем ври 1946 го ди на е до не сен пр -
ви от за кон за пен зи ско и ин ва лид ско
оси гу ру ва ње на вра бо те ни те во Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја. Овој да тум е прог -
ла се на за Ден на пен зи о не ри те во на -
ша та зем ја.

Вто ри от ју би леј е по вр зан со фор -
ми ра ње то на на ше то здру же ние. На 6
август 1954 го ди на е сви ка но ос но -
вач ко со бра ние на пен зи о не ри те од
Не го ти но. Во по че то кот на ос но ва ње -

то здру же ни е то би ло со мно гу мал број
чле но ви, а со те кот на овие из ми на ти
го ди ни тоа ја до стиг на број ка та од
3.000 пен зи о не ри. Има ме со бра ние
од 21 член и из вр шен од бор од 9 чле -
на, ка ко и дру ги ор га ни и те ла.
Активности здру же ни е то ос тва ру ва и
преку сво и те: ко ми сии за здрав ство,
комисија за спорт, за од мор и ре кре -
а ци ја и комисија за кул тур но-за ба вен
жи вот. Во здру же ни е то има ме и Клуб
на пен зи о не ри те, а во рам ки те на здру -
же ни е то дејс тву ва пе јач ка та гру па
„Рас пе а ни пен зи о не ри“.

За по себ но од бе ле жу ва ње се ра -
бо та та на акти вот на пен зи о нер ки и
гру па та „Рас пе а ни пен зи о не ри“ при
на ше то здру же ние, ко ја сла ви 10-го -
ди шен ју би леј. КУД „Рас пе а ни пен зи -
о не ри“ учес тву ва на си те ре пуб лич ки
и ре ги о нал ни сред би, ка ко и на си те
ма ни фе ста ции што ги ор га ни зи ра ат
цен та рот за кул ту ра „Ацо Ѓор чев“ и ло -
кал на та власт.

По тоа на при сут ни те им се обра ти
пре тсе да те лот на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја,
Дра ги Ар ги ров ски, кој ги поз дра ви при -
сут ни те и истак на де ка со ју зот де нес
пре рас на во нај ма сов на не по ли тич -
ка асо ци ја ци ја, ко ја при до не се мно -
гу број но то членс тво да ги афир ми ра
сво и те проб ле ми и по сти гну ва ња, во
ор га ни за ци ја што се бо ри неј зи ни те
чле но ви да ги ужи ва ат и уна пре ду ва -
ат сво и те пра ва, и се то тоа бла го да ре -
ние на под др шка та на Вла да та на РМ
и дру ги те ин сти ту ции по вр за ни со пен -
зи о нер ска та проб ле ма ти ка. Исто та -
ка, пре тсе да те лот Ар ги ров ски ги поз -
дра ви ва кви те дру же ња, кои при до не -
су ва ат за збли жу ва ње на пен зи о не ри -
те од раз лич ни сре ди ни, за вос по ста -
ву ва ње кон та кти, раз ме ну ва ње искус -
тва, а исто та ка вли ја ат и на рас по ло -
же ни е то и на здрав је то на пен зи о не -
ри те. На кра јот на си те при сут ни им
по са ка уба ва за ба ва, до бро здрав је и
долг и сре ќен пен зи о нер ски жи вот.

За ра бо та та на „Рас пе а ни пен зи -
о не ри“ го во ре ше Ра тка Ива но ва, пре -
тсе да тел ка на ко ми си ја та за на гра ди
и по фал би, ко ја ги по тсе ти при сут ни те
за по че то ци те на друш тво то, за пр ви -
те про би, за ан гаж ма нот на пр ви от пре -
тсе да тел на „Рас пе а ни пен зи о не ри“,
Јо ван Дав чев, и дру го. 

По до де лу ва ње то на бла го дар ни -
ци те, чле но ви те на „Рас пе а ни пен зи -
о не ри“ ис пол ни ја не кол ку пес ни, кои
беа гро мог лас но поз дра ве ни од при -
сут ни те. 

Прос ла ве ни 68 го ди ни од
пен зи о нер ско то ор га ни зи ра -
ње во Ма ке до ни ја, 60 го ди -
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Прос ла ва на три ју би леи

Цве та Спа си ко ва

По по вод Де нот на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја и Де нот на Ма ке -
дон ска та ре во лу ци о нер на бор ба,
на 22.10.2014 го ди на се одр жа дру -
же ње на нај а ктив ни те пен зи о не ри
со ра ко водс тво то во ЗП-Штип и Кар -
бин ци.

На оваа све че на пен зи о нер ска
сред ба при сус тву ваа гра до на чал ни -
кот на Штип, прим. м-р Ил чо За ха ри -
ев, и пот пре тсе да те лот на из врш ни -
от од бор на СЗПМ, Ме то ди ја То шев -
ски, ка ко и дру ги це не ти го сти и прет -
став ни ци на ме ди у ми те. 

Нај пр во при сут ни те ги поз дра ви
и им ги че сти та праз ни ци те пре тсе -
да те лот на ЗП-Штип и Кар бин ци, Ми -
ха ил Ва си лев. По тоа тој во сво е то
обра ќа ње збо ру ва ше за актив но сти -
те и за ус пе си те на здру же ни е то во
из ми на ти от пер и од, на по ле то: на
спор тот, кул тур но-за бав ни от жи вот,
ек скур зи и те, отво ра ње то клу бо ви за
дру же ње, со ци јал ни те па ке ти и дру -
го. Исто та ка тој збо ру ва ше за из град -
ба та на пен зи о нер ски дом, ко ја е во
тек, за до бра та со ра бо тка со ло кал -
на та са мо у пра ва, со гра до на чал ни -
кот на Штип, со СЗПМ и пре тсе да те -
лот на Со ју зот, Дра ги Ар ги ров ски.

По сво е то обра ќа ње, тој на гра -
до на чал ни кот на Штип, прим. м-р Ил -
чо За ха ри ев, му до де ли бла го дар ни -
ца. Гра до на чал ни кот За ха ри ев се заб -
ла го да ри на ука жа на та чест и изра -
зи за до волс тво од со ра бо тка та и до -
стиг ну ва ња та на пен зи о не ри те. 

Пре тсе да те лот Ва си лев =до де ли
бла го дар ни ци и на жен ска та еки па
во вле че ње ја же, со ста ве на од: Стој -
ка Ша ле ва, Стој на Стој ков ска, Цве -
та Ва си ле ва, Бла га Ар со ва, Це на Сте -
фа но ва и Бран ка Ми те ва, за осво е -
но то тре то ме сто на 19-ти те Ре пуб -
лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат -
пре ва ри во Те то во. 

За осво е но сре бро во тр ча ње -
же ни, бла го дар ни ца до би Га ла ба Ѓор -
ѓи е ва, а за злат ни от ме дал во ма шка
кон ку рен ци ја во тр ча ње во Те то во
бла го дар ни ца до би Ри сте Не тков.

Бла го дар ни ци до би ја и тре не ри те Ни -
ко ла Ива нов-Ас па рух, То дор Не дел -
ков, Ди ми тар Па па ров, а Ма ке дон -
ка Ки та но ва за при до нес во под го -
то вки те. 

Пре тсе да те лот Ва си лев до де ли
бла го дар ни ци и на ТВ Ирис и ТВ Стар
за на вре ме но из ве сту ва ње, а бла -
го дар ни ци до би ја и гра до на чал ни -
кот на оп шти на та Кар бин ци, Зо ран
Ми нов; д-р Вла тко Ми та шов, пре тсе -
да вач на со ве тот на оп шти на та Штип;
Љуп чо Здра вев, ра ко во ди тел на по -
драч на та еди ни ца на ПИОМ во Штип;
и Ме то ди ја То шев ски, пот пре тсе да -
тел на из врш ни от од бор на СЗПМ, за
до бра та со ра бо тка и при до нес во ра -
бо та та на ЗП-Штип и Кар бин ци. По -
крај бла го дар ни ци, беа до де ле ни и
па рич ни на гра ди.

Од име то на на гра де ни те се заб -
ла го да ри пот пре тсе да те лот на из врш -
ни от од бор на СЗПМ, Ме то ди ја То -
шев ски, и при тоа ја истак на до бра -
та со ра бо тка на здру же ни ја та со
СЗПМ. Ка ко ре зул тат на тоа се ре а -
ли зи ра ни мно гу актив но сти, отво ре -
ни се по ве ќе пен зи о нер ски клу бо ви,
поч на та е из град ба на до мо ви за ста -
ри што се по ка жаа ка ко на суш на по -
тре ба на но во то вре ме и дру го.

На кра јот пот пре тсе да те лот на из -
врш ни от од бор на ЗП-Штип и Кар -
бин ци, Ко ста Ште ри ев, во име то на
здру же ни е то, му вра чи бла го дар ни -
ца на пре тсе да те лот Ми ха ил Ва си лев
за ус пеш но то во де ње и по стиг на ти -
те ус пе си на ЗП-Штип и Кар бин ци.
Со дру же ње и оро се прос ла ви ја по -
стиг на ти те ус пе си.

ЗП-ШТИП И КАРБИНЦИ

Свечена
пензионерска средба

До де ле ни бла го дар ни ци
на нај а ктив ни те пен зи о -
не ри, но и на оние што

при до не ле за ус пе си те на
здру же ни е то



Цве тан ка Или е ва

Не о дам на, ед но од нај го ле ми те
скоп ски здру же ние на пен зи о не ри,
ЗП-Цен тар, из бра ра ко водс тво што
ќе ра ко во ди со здру же ни е то во на -
ред ни те че ти ри го ди ни. На кон сти ту -
тив на та сед ни ца на со бра ни е то на
ова скоп ско здру же ние нај пр во бе -
ше из бра но ра бот но то пре тсе да телс -
тво, бе ше до не сен де лов ни кот за ра -
бо та и беа из бра ни ве ри фи ка ци ска -
та и кан ди да ци ска та ко ми си ја. 

За ра бо та та на здру же ни е то во из -
ми на ти от пер и од од че ти ри го ди ни
има ше из ла га ње пре тсе да те лот на
из врш ни от од бор на ЗП-Цен тар, Пав -
ле Спа сев.

Во сво е то из ла га ње пре тсе да те -
лот Спа сев истак на де ка со бра ни е то
со ус пех го во де ше д-р Кр сте Ан ге лов -
ски, а исто то во из ми на ти от пер и од
има одр жа но 12 сед ни ци на кои се
рас пра ва ло по над 55 пра ша ња од
об ла ста на пен зи о нер ска та проб ле -
ма ти ка. На сед ни ци те со бра ни е то до -
не ло ни за зна чај ни од лу ки за ра бо та
на здру же ни е то, ка ко и од лу ка за
збра ти му ва ње на здру же ни е то со ЗП-
Ко ча ни. 

Исто та ка, тој ин фор ми ра де ка из -

врш ни от од бор на здру же ни е то во по -
со че ни от пер и од има одр жа но 29
сед ни ци на кои би ле разг ле ду ва ни и
ре ша ва ни мно гу пра ша ња и проб ле -
ми од ин те рес на пен зи о не ри те. Би -
ле до не се ни по ве ќе важ ни од лу ки,
ме ѓу кои и од лу ка та за отво ра ње се -
дум но ви пен зи о нер ски клу ба.

За ра бо та та на здру же ни е то во из -
ми на ти от ман дат, над зор ни от од бор
по де тал но то разг ле ду ва ње на до ку -
мен ти те за ма те ри јал но-фи нан си ско -
то ра бо те ње кон ста ти рал де ка здру -
же ни е то ра бо те ло еко но мич но и до -
ма ќин ски. За бе леж ли ви актив но сти
има ле и си те ко ми сии на здру же ни -
е то, а ра бо та та на раз гра но ци те се
од ви ва ла мно гу по ор га ни зи ра но ка -
ко ре зул тат и на но во о тво ре ни те клу -
бо ви во се дум раз гра но ци, а на ско -
ро ќе би дат отво ре ни уште два клу ба.

Во ди ску си ја та по из ла га ње то
учес тву ваа: Јор дан Ар сов ски, Еле на
Мој со ва, Ри сто Кам чев ски, Ве љан
Стој ков ски, Спи ро Ни ко лов ски, Ана -
ста си ја Сто ја но ва и дру ги. Ме ѓу дру -
го то, бе ше наг ла се но де ка Здру же ни -
е то во из ми на ти от пер и од со се ма ус -
пеш но ги ре а ли зи ра ло про грам ски -
те опре дел би, а при тоа ни ту ед на об -
ласт не би ла за по ста ве на. И учес ни -

ци те во ди ску си ја та ка ко најз на чај -
на актив ност го истак наа отво ра ње -
то на пен зи о нер ски те клу бо ви во со -
ра бо тка со ло кал на та са мо у пра ва.
Бе ше истак на та и до бра та со ра бо тка
со СЗПМ за по до бру ва ње на здрав -
стве на та по лож ба на пен зи о не ри те,
со ци јал на та за шти та, но и за дру ги те
по тре би на пен зи о не ри те. 

По за вр шу ва ње на ди ску си ја та
беа ве ри фи ку ва ни ман да ти те на но -
во из бра ни те чле но ви на со бра ни е -
то. За пре тсе да тел на со бра ни е то на
ЗП-Цен тар по втор но бе ше из бран д-
р Кр сте Ан ге лов ски, за пот пре тсе да -
тел бе ше из бра на Ва сил ка Цве тков -
ска, а за чле но ви на над зор ни от од -
бор: Ди ми тар То дев ски, На деж да Сал -
џи е ва и Лил ја на Ха џис па се ва. За чле -
но ви во со бра ни е то на СЗПМ од ова
здру же ние беа из бра ни: д-р Кр сте Ан -
ге лов ски и Сал тир Ка ров ски, а за чле -
но ви на со бра ни е то на СЗП на гра -
дот Скоп је д-р Кр сте Ан ге лов ски, Пав -
ле Спа сев и Ве љан Стој ков ски. На
кон сти ту тив на та сед ни ца беа из бра -
ни и 10 чле на на ИО на со бра ни е то
на здру же ни е то и три чле на на ко ми -
си ја та за ста ту тар ни и дру ги прав ни
пра ша ња. 

По за вр шу ва ње на кон сти ту тив -
на та сед ни ца на со бра ни е то, се одр -
жа и пр ва та сед ни ца на из врш ни от
од бор на ЗП-Цен тар во но ви от со став,
на ко ја за пре тсе да тел по втор но бе -
ше из бран Пав ле Спа сев.
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ЗП-ЦЕНТАР 

Ки ро Ге ра си мов

И оваа го ди на во ор га ни за ци ја
на ЗП-Ку ма но во се одр жа ма ни фе -
ста ци ја та „Пен зи о не ри те за сво јот
град“, на ко ја, по крај ку ма нов ски -
те пен зи о не ри, при сус тву ваа и пен -
зи о не ри од ЗП-Ко ча ни. На оваа тра -
ди ци о нал на све че ност пре тсе да те -
лот на Со ју зот на здру же ни ја та на

пен зи о не ри те, Дра ги Ар ги ров ски,
на ку ма нов ски те и на ко чан ски те
пен зи о не ри им го вра чи ви со ко то
приз на ние што Ме ѓу на род ни от фе -
сти вал за тре та жи вот на до ба што
се одр жу ва во Љуб ља на, Ре пуб ли ка
Сло ве ни ја, им го до де ли на СЗПМ и
на здру же ни ја та што го прет ста ву -
ваа со ју зот. Приз на ни е то е за дол -
го го диш но учес тво и при до нес во

Кон сти ту тив на сед ни ца на со бра ни е то 
ЗП-КУМАНОВО

Пен зи о не ри те за сво јот град
До бре То до ров ски

По по вод 4 но ем ври, Де нот на
ос ло бо ду ва ње то на Би то ла, Акти вот
на пен зи о нер ки те при ЗП-Би то ла во
ре сто ра нот „Им пе ра тор“ под Тум бе-
ка фе ор га ни зи ра ше за ед нич ко дру -
же ње и чес тву ва ње на праз ни кот,
на кое при сус тву ваа над 400 учес -
ни ци и го сти од че ти ри на е сет акти -
ви на пен зи о нер ки од Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја. 

На оваа ма сов на све че ност прв
на при сут ни те им се обра ти пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
кој го истак на зна че ње то на ва кви те
со би ри по по вод зна ме ни ти да ту ми
и на ста ни, на кои не из беж но се стек -
ну ва ат и но ви при ја телс тва и се зац -
вр сту ва со ра бо тка та по ме ѓу акти ви -
те на пен зи о нер ки и здру же ни ја та. 

При сут ни те ги поз дра ви и пре тсе -
да те лот на здру же ни е то на би тол ски -
те пен зи о не ри То ме Или ов ски, а во
знак на бла го дар ност за учес тво то
на сред ба та, со жел ба и во ид ни на

да про дол жи и да јак не со ра бо тка та,
пре тсе да тел ка та на Акти вот на пен -
зи о нер ки те од Би то ла, Ма ри ка Или -
ев ска, им вра чи по еден ка ран фил
на пре тсе да тел ки те на акти ви те од

го стинс ки те здру же ни ја. 
- Ова е еден од нај у ба ви те мо -

мен ти во го ди на та. По по вод овој
зна ча ен ју би леј, 70 го ди ни од ос ло -
бо ду ва ње то на Би то ла, на ед но ме -
сто се со бра ни тол ку го лем број акти -
ви на пен зи о нер ки и нив ни член ки.
Ова е на ви сти на со бир за па ме те -
ње. Се кој чо век, осо бе но во овие
го ди ни, со се бе но си раз лич ни проб -
ле ми и ова е уба ва мож ност ба рем
за мал ку да се за бо ра ви на нив. Ва -
кви те сред би прет ста ву ва ат и пот -
тик за прод ла бо чу ва ње на со ра бо -
тка та и за раз ме на на ин фор ма ции
за актив но сти, но и за жи во тот на
же на та и во оп што на лу ѓе то од оваа
до ба - ре че пот пре тсе да те лка та на
би тол ски те пен зи о не ри Цве тан ка
Ан гел ков ска.

Сред ба та по ми на во при јат но
рас по ло же ние, со игра и пес на под
Тум бе-ка фе, за ед но со зву ци те на ре -
но ми ра ни от ор ке стар од ре сто ра нот
„Им пе ра тор“. 

актив но сти те на фе сти ва лот, а на кој
СЗПМ учес тву ва ве ќе пет го ди ни по
ред. 

- Осо бе но ми е дра го и се чув ству -
вам гор до и по че сте но што Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја го до би ова приз на ние.
До се гаш но то учес тво на пен зи о не -
ри те од Ку ма но во, Про би штип, Ко -
ча ни, Те то во и го ди на ва од При леп

са мо ја по твр ду ва на ша та за лож ба
де ка и во тре та та жи вот на до ба пен -
зи о не ри те мо жат да би дат актив ни
и кре а тив ни и да ги прет ста ву ва ат
на ши от фолк лор, на ша та кул ту ра и
на ши от иден ти тет и над вор од на ша -
та зем ја - истак на пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.

- На гра да та за нас е од осо бе но
зна че ње би деј ќи ЗП-Ку ма но во бе -
ше прв учес ник на фе сти ва лот од Ма -
ке до ни ја. Ние на фе сти ва лот во Љуб -
ља на пр ви ја прет ста ву вав ме Ма ке -
до ни ја, ма ке дон ски от со јуз, но и на -
ши от град - ре че Спир ко Ни ко лов -
ски, пре тсе да тел на ЗП-Ку ма но во,
при мај ќи го приз на ни е то.

Спо ред Ѓор ги Се ра фи мов, пре -
тсе да тел на ЗП-Ко ча ни, за нив приз -
на ни е то до а ѓа во ви стин ски от мо -
мент, ко га се под го тву ва ат да од бе -
ле жат ју би леј и да го прос ла ват све -
че но де нот ко га е фор ми ра но Здру -
же ни е то на пен зи о не ри те во Ко ча -
ни.

Во чест на на гра ди те и од бе ле жу -
ва ње то на праз ни кот на Ку ма но во,
пен зи о не ри те од Ку ма но во и од Ко -
ча ни при ре ди ја бо га та кул тур но-
умет нич ка про гра ма со ста ро град -
ски пес ни, ора и оби чаи, а во фо а је -
то на до мот на кул ту ра та „Трај ко Про -
ко пи ев“ бе ше отво ре на ли ков на из -
лож ба на де ла соз да де ни од ку ма -
нов ски те пен зи о не ри.

ЗП-БИ ТО ЛА

Се раз леа пес на под Тум бе-ка фе

Прв пат Здру же ни е то на пен зи о не -
ри од Ви ни ца на 13 сеп тем ври 2014
го ди на ор га ни зи ра пен зи о нер ска сред -
ба во при ро да на ло ка ли те тот Све ти
Спас, во се ло то Дра го бра ште. Цр ква та
„Све ти Спас“ е ед на од нај ста ри те во
ви нич ки от крај. Из гра де на e од ре чен
ка мен и мал тер, а се на о ѓа на бла га ви -
со рам ни на, што иск лу чи тел но B од го -
ва ра на пен зи о нер ска та по пу ла ци ја.
На сред ба та учес тву ваа здру же ни ја на
пен зи о не ри од: Ви ни ца, Ра до виш, Ко -
ча ни, Пех че во, Стру ми ца, Бе ро во и дру -
ги, со око лу 1.000 ко рис ни ци на пен зи -
ја. По при стиг ну ва ње то пен зи о не ри те
се сме сти ја под сен ки те на ба гре ми те,
кои гор до се из ди гаа ви со ко око лу дво -
рот на цр ков ни от храм.

На сред ба та со поз драв на реч прв
на при сут ни те им се обра ти пре тсе да -
те лот на ЗП-Ви ни ца, м-р Ми лан Пе тров,
а по не го гра до на чал ни кот Емил Дон -
чев ре че де ка е сре ќен што во Ви ни ца
гле да тол ку го лем број пен зи о не ри и де -
ка се ко гаш ќе се за ла га за до сто инс -
твен жи вот на пен зи о не ри те од не го -
ва та оп шти на.

Од Со ју зот на здру же ни ја на пен зи -
о не ри те на Ма ке до ни ја на оваа пен зи -
о нер ска та сред ба на при сут ни те им се
обра ти Стан ка Трај ко ва, се кре тар  на

из врш ни от од бор на СЗПМ, ко ја истак -
на де ка со ју зот се ко гаш под др жу ва
сред би во при ро да, би деј ќи тие се во
на со ка за здра во и актив но ста ре е ње
на пен зи о нер ска та по пу ла ци ја. Исто та -
ка, на овие пен зи о нер ски сред би пен -
зи о не ри те се ин фор ми ра ат за ме сто то
што го по се ту ва ат, а без вре мен ска та
Ви ни ца го зас лу жу ва тоа, би деј ќи во неа
е му зеј ска та по ста вка „Те ра ко та“, ка -
де што мо жат да се ви дат ори ги нал ни
те ра кот ни ико ни, ка ко и пра и сто ри ски -
те ала тки и дру го. 

На оваа пре крас на сред ба, ко ја ве -
ро јат но ќе пре рас не во тра ди ци о нал -
на, пен зи о не ри те сле деа и му зич ка про -
гра ма. По тоа се игра ше и се пе е ше, за -
ле а но со пре крас ни те зву ци на гај да -
џи ја та, кој се истак не со сво ја та му зич -
ка дар ба. За ру чек до ма ќи нот ЗП-Ви -
ни ца и ма на стир ски от од бор на пен зи -
о не ри те им обез бе ди ја и грав че, кое
та му, на таа зе ле на ли ва да, бе ше од
вкус но-по вкус но. На кра јот во овој убав
сеп тем ври ски ден пен зи о не ри те ка ко
да не са каа да за ми нат. Дру же ње то за -
вр ши со жел ба и ве ру ва ње де ка ид на -
та го ди на ту ка по втор но ќе дој дат, ка ко
и со комп ли мен ти за иск лу чи тел но до -
бра та ор га ни за ци ја на до ма ќи ни те.

С. Т. 

ЗП-ВИНИЦА

Се ва сти ја Со ти ров ска

Па ту ва ња та при кои се споз на ва -
ат но ви пре де ли и лу ѓе и оста ну ва ат во
ме мо ри ја та збо га ту ва ат се ко го. Зна еј -
ќи го тоа, пен зи о не ри те од здру же ни е -
то на ОВР-Скоп је, по Лу тра ки, Во ден,
Тре ска вец, Зр зе и дру ги ме ста, го ди -
наш ни от есен ски по ход го про дол жи ја
низ вој во дин ски те са ла ши, Но ви Сад и
Бел град.

Пр ва та де сти на ци ја бе ше ма на сти -
рот „По кај ни ца“ и по се та на цр ква та
„Брв на ра“ во Ве ли ка Пла на. НC пре че -
ка све жи от пла нин ски воз дух, а ма на -
стир ска та гра ди на бе ше обо е на со ко -
ло рит од есен ски те бои. Вто ра по пат на
ста ни ца бе ше Ко ва чи ца и по се та на Га -
ле ри ја та на на ив на та умет ност. Ка де
по бр зо да се на со чи пог ле дот? Ли ков -

но то тво ре ње на ко ва чич ки те на ив ни
сли ка ри е единс тве но до жи ву ва ње. Во
сли ки те на овие авто ри е прет ста ве на
сел ска та ре ал ност, но со по ет ски дух.

По не се ни со ва кви те впе ча то ци
при стиг нав ме на „Мај кин-Цвет ни са -
лаш“, по што сле ду ва ше по се та на ви -
нар ни ца та и де гу ста ци ја кај поз на ти от
му зич ки умет ник Звон ко Бог дан.

Пре зен тер ка та - ви стин ска уба ви -
ца бе ше не над мин ли ва во неј зи но то
пре зен ти ра ње на ви на та што се про -
из ве ду ва ат ток му во оваа рас кош на
ви нар ни ца ка ко „пи но бланк“, „ку ве“,
„шар до не“, „со ви њон бланк“ и ви но то
со пре поз нат ли во то име „осам там бу -
ра ша“.

Ов де ми нав ме две уба ви ве че ри,
при што кон ста ти рав ме де ка ста ри от
вој во дин ски са лаш по втор но ста нал

цен тар на жи во тот и со би ра ње на лу ѓе -
то со ча шка до бра до маш на ра ки ја,
там бу ра шка му зи ка и тра ди ци о нал на
хра на.

Дру га ру ва ње то про дол жу ва ше со
по го лем ин тен зи тет, а фо то гра фи и те
пом но гу број ни. По зи тив на та енер ги ја
не нC на пу шта ше и во гра дот на фе сти -
ва ли те Су бо ти ца, а езе ро то Па лиќ, кое,
спо ред ле ген да та, на ста на ло од Па нон -
ско Мо ре, де нес е поз на та ту ри стич ка
де сти на ци ја и за тоа што езер ски те во -
ди има ат ле ко ви ти својс тва про тив кож -
ни и ко ске ни за бо лу ва ња.

Есен ско то сон це бе ше на ши от нај -
го лем со јуз ник што го одр жу ва ше по -
себ но то рас по ло же ние и при по се та та
на Но ви Сад, ка де што во ед но поз на -
то ка фу ле на пра вив ме па у за, со пи ја -
лак или ка фе и груп на фо то гра фи ја за

дол го се ќа ва ње. Да се по се ти Но ви Сад,
а да не се ка чи те на Пе тро ва ра дин ска -
та твр ди на, ка ко да не сте би ле та му.
Оваа твр ди на, спо ред исто ри ски те по -
да то ци, би ла из гра де на од Ав стриј ци -
те, а ова ме сто че сто се на ре ку ва и ка -
ко Ги брал тар на Ду нав.

Ова па ту ва ње не ќе бе ше це ло ако
ја од ми нев ме Фру шка Го ра, со неј зи -
ни те мно гу број ни ма на сти ри. Ги има
во го лем број, а нај поз нат е „Кру ше -
дол“, сме стен во еден дел од рас кош -
на та шу ма на оваа поз на та пла ни на.
По втор но, при по се та та на ова зда ние,
нC об зе де единс тве на та вос хит, со на -
ши те не об јас ни ви мис ли за до жи ву ва -
ње на ду хов но то.

Бел град и Де ди ње беа пос лед ни те
де сти на ции. Со ра дост во ср ца та, со
уба ви спо ме ни и, се ка ко, со спо ме ни -
те за ова на ше пре у ба во па ту ва ње, при -
стиг нав ме до ма, не стрп ли ви да им ги
пре не се ме си те им пре сии на на ши те
најб ли ски и на мно гу број ни те чи та те -
ли на „Но ва Ма ке до ни ја“ и на „Пен зи -
о нер ски ви ди ци“. 

А. Ри сто ска 

Во ор га ни за ци ја на Со ју зот на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја и Фон дот за
здрав ство на РМ, за ед но со Здру же -
ни е то на пен зи о не ри те и Оп штин ска -
та ор га ни за ци ја на Цр ве ни от крст од
Ки че во, во про сто ри и те на хо те лот „Ки -
че во“ се одр жа ра бо тил ни ца по све те -
на на за шти та та на здрав је то и пра ва -
та на пен зи о не ри те.

Ра бо тил ни ца та ја отво ри се кре та -
рот на ЗП-Ки че во, До бре Ла за ре ски.
Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -

ров ски, ги поз дра ви при сут ни те пен -
зи о не ри, кои беа дој де ни во го лем број,
истак ну вај ќи де ка СЗПМ се ко гаш ќе
се за ла га за здрав је то и пра ва та на
пен зи о не ри те и за тоа ова ра бо тил ни -
ца е по све те на ток му на оваа те ма.

На ра бо тил ни ца та го во ре ше и ди -
ре кто рот на ФЗОМ, На зим Џе ма и ли,
кој пред пен зи о не ри те ја образ ло жи
це ло куп на та про гра ма на ФЗОМ, со
ко ја е пред ви де но да се одр жат по ве -
ќе ва кви ра бо тил ни ци со единс тве на
цел - Фон дот да би де поб ли ску до пен -
зи о не ри те, во за шти та на нив но то

здрав је , но и на нив ни те пра ва што им
при па ѓа ат. 

Во струч ни от дел на ра бо тил ни ца -
та со свои из ла га ња учес тву ваа д-р
Аме ла Ца на, ра ко во ди тел ка при
ФЗОМ, ко ја го во ре ше за здрав стве на -
та за шти та од раз ни бо ле сти, за ле ку -
ва ње на ше ќер на та бо лест, кар ди о ва -
ску лар ни те за бо лу ва ња, за здра ва та
ис хра на и фи зич ка та актив ност, за пре -
вен ти ва та во суз би ва ње то бо ле сти и
дру го. На ра бо тил ни ца та во име на
ФЗОМ за пра ва та на пен зи о не ри те
свое из ла га ње има ше и Ива на Ата на -
со ска, ко ја ги прет ста ви си те пра ва на
пен зи о не ри те од об ла ста на здрав -
стве на та за шти та.

Во ди ску си ја та при сут ни те пен зи -
о не ри учес тву ваа со свои пра ша ња,

ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗП ПРИ ОВР-СКОПЈЕ НЕУМОРНИ ПАТНИЦИЗдрав је то и пра ва та на пен зи о не ри те - при о ри тет за ФЗОМ и за СЗПМ

Во но вото ра ко водс тво на
здру же ни е то избрани се чле -
но ви што се до ка жа ле со сво -

и те актив но сти во
из ми на ти те че ти ри го ди ни 

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, на ку ма нов -

ски те и на ко чан ски те
пен зи о не ри им го вра чи ви -
со ко то ме ѓу на род но приз на -
ние од Фе сти ва лот за тре та
жи вот на до ба што се одр жу -

ва во Љуб ља на 

Пен зи о нер ска сред ба 
за па ме те ње

ЗП-КИЧЕВО

осо бе но за во ве ду ва ње то на „Мој тер -
мин“, кој, иа ко со ма ли про пу сти, се -
пак се по ка жа ка ко до ста ко ри сен, со
што се из бег ну ва ат мно гу те че ка ња
во здрав стве ни те уста но ви во РМ. Пен -
зи о не ри те пра шу ваа и за зго ле му ва -
ње то на по зи тив на та ли ста на ле ко ви,
бол нич ки те ус лу ги и дру го. Во од го во -
ри те на мно гу број ни те пра ша ња учес -
тву ва ше и ра ко во ди те лот на Фон дот
за здрав ство од Ки че во, Ла зе Гру јо ски,
ка ко и прет став ни ци на ОО на Цр ве -
ни от крст во Ки че во.

По ис црп на та ди ску си ја до ма ќи ни -
те од Ки че во им се заб ла го да ри ја на
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, и на ди ре кто рот на ФЗОМ, На -
зим Џе ма и ли, што овоз мо жи ја оваа
ра бо тил ни ца да се одр жи во Ки че во.

Пен зи о не ри-глоб тро те ри
Па ту ва ња та при кои се споз -
на ва ат но ви пре де ли и лу ѓе и

оста ну ва ат во ме мо ри ја та
збо га ту ва ат се ко го



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

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

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

vidici 4 ^etvrtok, 13.11.2014

ЗП-ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ 

НАГРАДАТА „8 СЕПТЕМВРИ“ ЗА БОКСЕРСКИОТ ТРЕНЕР МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЌ 

Спир ко Ни ко лов ски 

По по вод Де нот на ма ке дон ска -
та др жав ност, ме ѓу дру ги те до бит ни -
ци, со др жав на та на гра да „8 Сеп тем -
ври“ за 2014 го ди на, ко ја ја до де лу -
ва Аген ци ја та за мла ди и спорт на
РМ, се стек на и на ши от со гра ѓа нин,
пен зи о не рот Ми рос лав Пе тро виќ.
Ова ви со ко приз на ние му бе ше до -
де ле но за не го ви от при до нес во раз -

во јот на бо ксот во Ма ке до ни ја. 
Не го ва та жи вот на при каз на поч -

на ла во Кра гу е вац, ка де што е ро ден
пред 68 го ди ни и ка де што се шко лу -
вал. Не прет по ста ву вал де ка ед но
при сус тво со дру га ри те на бо ксер -
ска ре ви ја ќе го тра си ра не го ви от
жи во тен пат во бо ксер ска ка ри е ра.
Ра ка ви ци те прв пат ги вкр стил ка ко
мла до мом че во бо ксер ски от клуб
Рад нич ки од Кра гу е вац, а по тоа овој

иск лу чи тел но бла го ро ден спорт го
усо вр шу вал во Пу ла, за ед но со бо -
ксер ска та ле ген да Ма те Пар лов. 

По актив но то бо ксу ва ње, ка ри е -
ра та ја про дол жил во Ку ма но во, ка -
де што го поч нал тре ни ра ње то на то -
гаш го ло бра ди те мом чи ња во БК Ку -
ма но во. За пер и од од 32 го ди ни, Пе -
тро виќ ра бо тел со над 120 бо ксе ри
и од Ку ма но во на пра вил цен тар на
бо ксот во Ма ке до ни ја. Под не го во то
буд но око израс наа де се ти на врв ни
бо ксе ри, кои се за ки ти ја со мно гу
приз на ни ја на др жав ни, бал кан ски,
ме ди те ран ски, европ ски и олим пи -
ски нат пре ва ри и игри. 

Ко га ќе го пра ша те кои бо ксе ри
му се нај дра ги, ве ли де ка си те му се
ми ли, но од си те нив го изд во ју ва Аце
Ру сев ски, кој по стиг на најм но гу со
осво ју ва ње то сре брен ме дал на
Олим пи ски те игри во Мон тре ал, Ка -
на да. Во дол ги от спи сок не го ви уче -
ни ци се ими ња та на Ре џеп Ја ку пи,
Ре џеп Ре џе пи, Са ми Ли ма нов ски,
Ми ле Ги ев ски, Му ха мед Али ја, Са мет
Са ли ев ски, Се фе дин Са ли ев ски и
мно гу дру ги. 

На раз дел ба од на ша та сред ба не
го кри е ше за до волс тво то и ре че: - Бо -
ксер ски от клуб бе ше мој дом, а бо -
ксе ри те мои ми ле ни ци. Јас им бев и
мај ка и та тко. Со чле ну ва ње то во клу -
бот тие се раз ви ваа ка ко гра ѓа ни, се
со ци ја ли зи раа. На си те им бла го да -
рам. И тие не ме за бо ра ви ја. Ме по -
чи ту ва ат и де нес, ме ка нат на нив ни
свад би, ро ден де ни и дру ги ве сел би.

Ина ку, по крај оваа на гра да Ми -
рос лав Пе тро виќ, има до би е но и Но -
ем ври ска на гра да на гра дот Ку ма -
но во, ка ко и мно гу на гра ди од дру ги
бо ксер ски фе де ра ции и со ју зи. 

Здру же ни е то на пен зи о не ри
Ѓор че Пе тров со нес ма лен ин тен -
зи тет  про дол жу ва да ги ос тва ру -
ва сво и те актив но сти од го диш на -
та про гра ма. Ед на од нив е и про -
дол жу ва ње то со актив на ра бо та

на фолк лор на та сек ци ја, ко ја оп -
фа ќа игро ор на гру па и со ло-пе ја -
чи. За по до бро да се под го тви,
здру же ни е то ан га жи ра ко ре о граф
што ќе на сто ју ва оваа гру па за
вре ме на на ста пи те да се прет ста -

ви со но ви ора и уба ви пес ни од
на ши те кра и шта. Актив но сти те на
оваа сек ци ја се од ви ва ат во Цен -
та рот за кул ту ра во Ѓор че Пе тров,
во про сто рии без на до ме сток, бла -
го да ре ние на под др шка та од гра -
до на чал ни кот на оп шти на та Ѓор -
че Пе тров, Со кол Ми тров ски.

По по вод „Не де ла та за гри жа
на ста ри ли ца“ и Про гра ма та за
од бе ле жу ва ње на „Го ди на та на со -
ли дар ност“, Акти вот на пен зи о нер -
ки ја по се ти ге ри ја три ска та бол -
ни ца „13 Но ем ври“ во на сел ба та
Де кси он, ка де што на ста на ри те
им бе ше одр жа на ед но ча сов на
кул тур но-умет нич ка про гра ма.
Ста на ри те и пер со на лот беа пре -
за до вол ни од по се та та на пен зи -
о не ри те, ко ја им го раз у ба ви де -
нот, и по са каа ва кви сред би да
има што по че сто. 

Здру же ни е то на пен зи о не ри
Ѓор че Пе тров и оваа го ди на вр ше -
ше ор га ни зи ра но снаб ду ва ње со
огрев но др во на ра ти за сво и те
чле но ви. Иа ко ис по ра ка та се вр -
ши за ба ве но и отеж на то, од го вор -
ни те се на де ва ат де ка за не кол ку
де на це лос но ќе се из вр ши ис по -
ра ка та и пен зи о не ри те од ова
здру же ние под го тве но ќе ја до че -
ка ат зи ма та. 

Љ. Р.

За 32 го ди ни ра бо тел со над 120 бо ксе ри
ЗП-ПРИЛЕП

Ки рил Ри сте ски

Се опре де лив кни га та да би де
прет ста ве на во род но то ме сто на Бла -
го ја Го ве дар че то, та му ка де што жи -
ве ел и го поз на ва ле, та му ка де што се
бо рел и за ги нал. Са кав на одре ден
на чин кни га та да ја доб ли жам до обич -
ни от чо век - се ла не цот, зем јо де ле цот.
Се пра ват про мо ции во цен три те за
кул ту ра, му зеи, биб ли о те ки, но јас се
од лу чив за овој на чин и ме сто, ве ли
Ба ше ски.

Ба шев ски се га е пен зи о нер, но
со сво ја та се којд нев на актив ност се
до ка жу ва во пуб ли ци сти ка та. Иа ко е
во сво ја та 74-та го ди на, пи шу ва ње то
кни ги, цр та ње то ка ри ка ту ри и пи шу -
ва ње то ху мо ре ски се не го ви не раз -
дел ни жи вот ни опре дел би. 

- По дол го вре ме бев оп то ва рен со
те ми те што ми ле жеа и ка ко да че каа
да ви дат бе ло ви де ло. И та ка, по мно -
гу те ка ри ка ту ри и ху мо ре ски што ги
об ја ву вав во „Но ва Ма ке до ни ја“, „На -
ро ден глас“, „Остен“, „Трој ка“, „Ко при -
ва“, „Ма ке дон ски спорт“, „Сло бод на
Дал ма ци ја“, „Поб је да“ и дру ги, дој доа
на ред и кни ги те. Та ка, во 1991 го ди -
на со свој труд учес тву вав на тр ка лез -

на та ма са „Чен то, чо век, ре во лу ци о -
нер, др жав ник“, во кој го истра жу вав
и го опи шав не го ви от при до нес во
спорт ски от жи вот во При леп, ме ѓу две -
те свет ски вој ни - ве ли авто рот.

Ина ку Ба шев ски, поз на ти от при -
леп ски но ви нар и ра ди о ко мен та тор
на спорт ски на ста ни, во 2005 го ди на
ја об ја ви кни га та „Пра пор чи ња“, а
две го ди ни по доц на и кни га та „Пан -
де Чес но ска, уби е на или ли кви ди ра -
на“. Во 2009 го ди на ја об ја ви кни га -
та „Пре да де ни“, а го ди на по доц на и
„Ро дот Ба ше ски од Ва рош“. Иста та го -
ди на со би ра обе мен ма те ри јал за но -
ви нарс тво то и при леп ски те но ви на -
ри и ја из да ва кни га та „Пе ро то на при -
леп ски те но ви на ри“. 

Овој не у мо рен пен зи о нер и по не -
го ва та нај но ва кни га што де но ви ве
бе ше про мо ви ра на ни ре че де ка не -
ма да за пре со пи шу ва ње то сD до де -
ка мо же и го слу жи здрав је то. 

На кра јот да спо ме не ме де ка љу -
би те ли те на спор тот се ка ко се се ќа -
ва ат на не го ви те ра ди о пре но си за Ра -
дио При леп и Ма ке дон ско то ра дио од
по ве ќе гра до ви од Ма ке до ни ја, Ко -
со во, Хр ват ска, та му ка де што игра -
ше ФК По бе да од При леп.

Дра ги Ба ше ски 
- но ви нар, 
ка ри ка ту рист, 
ра ди о ре пор тер

При не о дам неш на та сред ба со 75-го диш -
на та пен зи о нер ка Ве ра Цве та нов ска од Ве -
лес ја доз нав ме неј зи на та жи вот на при каз -
на за про фе си о нал на та опре дел ба - це ли от
ра бо тен век да го ми не во зеј ќи ка ми он.

Ко га се ома жи ла има ла са мо 16 го ди ни.
Неј зи но то мом че би ло тр го вец и ра бо те ло во
Ве лес, а таа се де ла до ма и по цел ден си пот -
пев ну ва ла. Де ка има ла та лент по ка жа ла и на
ау ди ци ја та за „Ми кро фо нот е ваш“ во Ве лес,
ко га H по ну ди ле да пее и за Ра дио Скоп је. 

- За жал, мо јот со пруг, то гаш, не ми доз во -
ли да се за ни ма вам со пе е ње. Ми ре че: „Се -
ди си до ма, не ве сто, јас ќе ра бо там за двај -
ца та“. Ар но ама се мејс тво то се нам но жи и
ко га се пре се лив ме во Скоп је, ве ќе имав ме
три де ца, кои не мо жев ме да ги из др жу ва ме
са мо со ед на пла та. Ба рај ќи ре ше ние за да
го зго ле ми ме се меј ни от бу џет, се при ја вив
да по ла гам за во зач од Б-ка те го ри ја. По ло -
жив без не га тив ни по е ни и вед наш сед нав
во но во ку пе но то „там че“. Та ка поч нав и јас
да за ра бо ту вам, пре ве зу вај ќи низ Скоп је и
во вна треш но ста. По две го ди ни во зач ко
искус тво, си ку пив ка ми он „за ста ва 645“. Со -
пру гот, кој сD уште не ве ру ва ше во мо и те спо -
соб но сти, глас но раз мис лу ва ше: „Ка ко, мо -
ри же но, ќе се сна о ѓаш по па ти шта на са ма?!“.

Јас, пак, раз мис лу вав ка ко ќе по ло жам за Ц-
ка те го ри ја. Во зе ње то и те сто ви те не ми беа
проб лем, ту ку мо то ри сти ка та! Но на ис пи тот
по ка жав ма шко во зе ње, та ка што ус пеш но
ја по ло жив и мо то ри сти ка та.

Отка ко до би ла доз во ла за Ц-ка те го ри ја,
ка ми он џи ка Ве ра поч на ла да кр сто су ва по
па ти шта та, на кои H се слу чу ва ле ин те рес ни
случ ки и до жи ву ва ња. Еве ед но од нив. 

- Ед наш со о бра ќа ен по ли ца ец со вклу че -
ни си ре ни и свет ла ми да де знак да за ста нам
и ко га ме ви де ми ре че: „Во зи, мај сто ре! Не
ми се ве ру ва ше, па са кав да се уве рам де ка
на ви сти на во за чот е же на!“.

Ина ку, ба ба Ве ра е ед на од нај а ктив ни -
те член ки во ЗП-Ве лес и со свои те се стри-ба -
бич ки е поз на та по пе е ње то ста ри ма ке дон -
ски пес ни во трио. Ка ко по твр да на тоа на
кра јот на сред ба та ни ја от пеа уба ва та на род -
на пес на „Јо ва но, Јо ван ке“.                          В. А.

Во зев со пес на 

ВЕРА ЦВЕТАНОВСКА,
ПРВАТА КАМИОНЏИКА ВО МАКЕДОНИЈААктив но сти те се од ви ва ат 

со нес ма лен ин тен зи тет
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