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АКТИВНОСТИ НА СЗПМ 

Калина С. Андонова

Ед на од це ли те за цр та ни во про гра -
ма та на Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја е и ме ѓу на -
род на та со ра бо тка со пен зи о нер ски те
асо ци ја ции во зем ји те од на ше то со -
седс тво, но и по ши ро ко. На тој план по -
сто јат ре зул та ти. Со ра бо тка по стои и на
ни во на Со ју зот, но и на ни во на здру -
же ни ја. Во тој кон текст се ре а ли зи раа
три сред би. Пен зи о нер ски де ле га ции
од Швед ска, Сло ве ни ја и Ал ба ни ја се
срет наа со пр ви те лу ѓе на СЗПМ. 

Во март 2015 го ди на, де ле га ци ја на
ед на од нај го ле ми те пен зи о нер ски асо -
ци ја ции од Швед ска, ко ја има над
450.000 пен зи о не ри, во со став Ми лан
Стој чев ски, пре тсе да тел на оп штин ска -
та ор га ни за ци ја „Св.Ки рил“ во Ге те борг
и Ја ни Ди мов ски имаа сред ба со 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. На сред ба та при сус тву -
ва ше и секретаротна из врш ни от од бор
на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ка ко и пре -
тсе да тел ка та на ко ми си ја та за ин фор -
ми ра ње, Ка ли на С. Ан до но ва и уред ни -
кот во вес ни кот „Пен зи о нер плус“, Мен -
до Ди мов ски. Пре тсе да те лот Ар ги ров -

ски нај пр вин им по са ка до бре дој де на
го сти те, а по тоа ги за поз на со ор га ни -
за ци ја та, це ли те и за да чи те на Со ју зот,
кој е нај ма сов на, нев ла ди на и мул ти ет -
нич ка пен зи о нер ска асо ци ја ци ја во Ма -
ке до ни ја. Исто та ка, тој ги ин фор ми ра
го сти те и за актив но сти те што Со ју зот ги
пла ни ра во 2015 го ди на. Гос по ди нот
Ми лан Стој чев ски во сво е то обра ќа ње
ги за поз на до ма ќи ни те де ка нив на та
ор га ни за ци ја ве ќе це ла го ди на ра бо ти
на овој про ект за со ра бо тка со СЗПМ и
де ка са ка ат швед ски те пен зи о не ри да
ги ви дат уба ви ни те на Ма ке до ни ја, но
и да се за поз на ат и да со ра бо ту ва ат со
пен зи о не ри те од на ша та зем ја. На сред -
ба та бе ше до го во ре но две те пен зи о -
нер ски ор га ни за ции во ид ни на да има -
ат со ра бо тка на си те по ли ња, пре ку раз -
ме на на искус тва на си те ни воа. 

Де ле га ци ја на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те од Сло ве ни ја,
пред во де на од пот пре тсе да те лот Дон -
ко Ан тон, во мај пре сто ју ва ше во Ма ке -
до ни ја и ос тва ри сред ба со пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски и со
чле но ви те на ко ми си ја та за ме ѓу на род -
на со ра бо тка, Бес ник По це ста и Или ја
Гли го ров. На сред ба та се раз го ва ра ше
за до се гаш на та по ве ќе го диш на ус пеш -

на со ра бо тка и под др шка, но и за на -
ред ни те за ед нич ки про е кти. Го сти те про -
ја ви ја ин те рес за на ши те за кон ски ре -

гу ла ти ви кои се од не су ва ат на пен зи о -
не ри те и тоа за ви си на та, за ре дов но -
ста и за зго ле му ва ње то на пен зи и те, а

осо бе но за со ра бо тка та со др жав на та
власт и со ло кал на та са мо у пра ва по пра -
ша ња од ин те рес на пен зи о нер ска та
по пу ла ци ја. Осо бе но ги ин те ре си ра ше
на ша та ини ци ја ти ва за до не су ва ње за -
кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње во
Р. Ма ке до ни ја, ка ко но ви на во ле гис ла -
ти ва та. При тоа ста на збор и за спро ве -
ду ва ње на за ед нич ки про е кти за по до -
бру ва ње на стан дар дот и ус ло ви те за
жи вот на пен зи о не ри те, а со фи нан си -
ра ње од Европ ска та Уни ја. И две те стра -
ни се сог ла си ја де ка учес тво то на ма -
ке дон ски те прет став ни ци на Фе сти ва -
лот за тре та жи вот на до ба во Љуб ља на
во из ми на ти те пет го ди ни по ка жа врв -
на со ра бо тка на не кол ку по ли ња, ка ко
што се фолк лор ни те на ста пи, струч но-
на уч ни те ре фе ра ти на акту ел ни те ми за
пен зи о не ри те и оп штес тво то, на са ем -
ска та ма ни фе ста ци ја, на сред би те за
раз ме на на искус тва, на збра ти му ва -
ња по ме ѓу ма ке дон ски и сло ве неч ки
здру же ни ја и дру ги актив но сти. Се до -
би по твр да де ка и оваа го ди на од стра -

на на ЗДУС и на ЕУ ќе се обез бе дат
средс тва за де ле га ци ја та и за фолк лор -
но то друш тво кои ќе учес тву ва ат на поз -
на ти от Фе сти вал за тре та жи вот но до ба
во Љуб ља на. 

Ви со ка др жав на де ле га ци ја од Ал -
ба ни ја, пред во де на од Кол Ни ко лај, пре -
тсе да тел на Кон фе де ра ци ја та на син ди -
ка ти на Ал ба ни ја, во чиј со став се и пен -
зи о не ри те, бе ше при ме на од пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, за -
ед но со ра ко водс тво то во со став Бес -
ник По це ста, пот пре тсе да тел на со бра -
ни е то на СЗПМ и Стан ка Трај ко ва, се -
кре тар ка на из врш ни от од бор на со бра -
ни е то на СЗПМ. За ед но со гос по ди нот
Кол Ни ко лај, на сред ба та во Скоп је од
ал бан ска стра на при сус тву ва ше и На -
зиф Дал ја ни, пре тсе да тел на Кон фе де -
ра ци ја та на Под гра дец. Гос по ди нот Дал -
ја ни е чо ве кот што прв ор га ни зи рал
сред ба на ра ко водс тва та на пен зи о не -
ри те на две те зем ји пред де се ти на го -
ди ни и кој мно гу при до нел оваа со ра -
бо тка да би де плод на и на по са ку ва но -

то ни во. Ви со ки от го стин од Ал ба ни ја
на сред ба та го иска жа сво е то во о ду ше -
ву ва ње од ре зул та ти те и од актив но сти -
те што ги има Со ју зот на здру же ни ја та
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја.

- Фас ци ни ран сум од по стиг ну ва ња -
та на ва ша та ор га ни за ци ја пред во де -
на од гос по ди нот Дра ги Ар ги ров ски. Вие
не сте при мер са мо за зем ји те од оп -
кру жу ва ње то, ту ку сте при мер за це ли -
от Бал кан и по ши ро ко. Го ле ма сре ќа е
што со ра бо ту ва ме со вас, би деј ќи оваа
со ра бо тка ни да ва мож ност да учи ме
од вас и да ги ко ри сти ме ва ши те зна е -

ња. Се на де вам де ка на ша та со ра бо -
тка во ид ни на ќе би де со уште по до бри
ре зул та ти и де ка раз ме на та на искус -
тва ќе при до не се за што по до бар и по -
ква ли те тен жи вот на пен зи о не ри те во
на ши те две зем ји - истак на Дал ја ни. 

На сред ба та, пре тсе да те лот на
СЗПМ, Ар ги ров ски, при јат но из не на -
ден што ви со ки от го стин од Ал ба ни ја
во тол ка ва ме ра е за поз на ен со мно -
гу те ус пе си и актив но сти на на ша та пен -
зи о нер ска асо ци ја ци ја, во ку си цр ти ги
ела бо ри ра ше иде и те што ги има Со ју -
зот во на со ка на про ши ру ва ње на об -
ла сти те за со ра бо тка со Ал ба ни ја, но и
со дру ги зем ји во ре ги о нот и по ши ро -
ко. Го сти те од Ал ба ни ја при сус тву ваа
на тра ди ци о нал на та мул ти ет нич ка сред -
ба на пен зи о не ри те во Те то во, ка де што
на де ло ви доа ка ко се дру жат ма ке дон -
ски те пен зи о не ри, без раз ли ка на на -
ци ја и ве ра и де ка ус пеш но ко му ни ци -
ра ат на ја зи кот на со жи во тот и дру гарс -
тво то, ка ко при мер за пом ла ди те ге не -
ра ции. 

Ин тен зив на ме ѓу на род на со ра бо тка
Пен зи о нер ски де ле га ции 
од Швед ска, Сло ве ни ја и 

од Ал ба ни ја се срет наа со
пр ви те лу ѓе на Со ју зот. 

Вие сте при мер не са мо за
зем ји те од оп кру жу ва ње то
ту ку и за це ли от Бал кан и 

по ши ро ко, истак на ви со ки от
го стин од Ал ба ни ја



vidici ^etvrtok, 18.6.20152 vidici ^etvrtok, 18.6.20153

ЗП-МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

Мен до Ди мов ски

На 9 ју ни на ша та ме тро по ла бе ше
цен тар на нај ма сов на та пен зи о нер ска
кул тур на ма ни фе ста ци ја - пет та та ју би леј -
на Ре пуб лич ка ре ви ја на пес ни, му зи ка
и игри, што се одр жа во ор га ни за ци ја на
СЗПМ и под по кро ви телс тво на Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја. Са ла та на Ма ке дон ска та опе -
ра и ба лет бе ше пре тес на да ги при ми
учес ни ци те и си те за ин те ре си ра ни гра -
ѓа ни од Скоп је кои дој доа на оваа ју би леј -
на ре пуб лич ка фолк лор на при ред ба на
пен зи о не ри те.

Претседателот на СЗПМ, Драги Арги-
ровски, прв им посака добредојде на
учесниците и гостите, а посебно ги по-
здрави министерот за труд и социјална
политика Диме Спасов, заменик мини-
стерот за култура Драган Недељковиќ и
градоначалникот на Скопје Коце
Трајановски. Во при год ни от го вор тој го
истак на зна че ње то на оваа пен зи о нер -
ска кул тур на ма ни фе ста ци ја ко ја прет -

ста ву ва фи на ле во кое учес тву ва ат 25-
те нај до бри здру же ни ја од вкуп но 43 учес -
ни ци на 13-те ре ги о нал ни ре вии на пес -
ни, му зи ка и игри, што се одр жаа прет -
ход но во осум ре ги о ни, а на кои ус пеш -
ни до ма ќи ни беа здру же ни ја та на пен -

зи о не ри те од Охрид, Де мир Хи сар, Ге вге -
ли ја, Ку ма но во, Стру ми ца, Ви ни ца и Здру -
же ни е то на во е ни те пен зи о не ри, ка ко и
ЗП-Кар пош од Скоп је. 

- Бла го да ре ние на на ши те ре вии низ
из ми на ти те 13 го ди ни се вра ти ја од за -

бо рав мно гу пес ни и му зич ки би се ри. Из -
ле гоа на ви де ли на мно гу под за бо ра ве ни
на род ни ин стру мен ти. Блес наа во сво јот
рас кош ко ло рит ни те на род ни но сии кои
би ле ед но од обе леж ја та на на ши те кра -
и шта и на на ши от иден ти тет. Се по тсе тив -
ме и на на ши те оби чаи и тра ди ции, на на -
ши те ко ре ни, би деј ќи овие ре вии се уште
еден до каз ка ко се чу ва сво е то и ка ко се
по чи ту ва ту ѓо то. Имај ќи ја пред вид оваа

ус пеш на ми си ја на пен зи о не ри те и нив -
ни от при до нес во об но ву ва ње то и не гу -
ва ње то на кул тур ни те тра ди ции, Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра ре ги о нал ни те и оваа
ре пуб лич ка ре ви ја ги прог ла си за ма ни -
фе ста ции од осо бен на ци о на лен ин те рес
на кул ту ра та на на ша та др жа ва - ре че пре -
тсе да те лот Ар ги ров ски.

Во сво е то обра ќа ње гра до на чал ни -
кот на Скоп је, Ко це Тра ја нов ски, иска -
жа под др шка на ва кви те кул тур ни ма ни -
фе ста ции на пен зи о не ри те и под го тве -
ност за на та мош на по ши ро ка со ра бо -
тка и по мош во по до бру ва ње то на ква -
ли те тот на жи во тот на оваа по пу ла ци ја
гра ѓа ни. По со чу вај ќи ги до се гаш ни те бе -
не фи ции од со ра бо тка та со СЗПМ и со
Град ски от со јуз на ЗП, тој истак на де ка
ќе се за ло жи за на о ѓа ње но ви фор ми и
пре зе ма ње мер ки кои ќе при до не сат за
збо га ту ва ње на се којд нев ни от жи вот на
пен зи о не ри те.

За ме ник-ми ни сте рот за кул ту ра, Дра -

ган Не дељ ко виќ, го изра зи сво е то за до -
волс тво што мо же да се обра ти на све че -
но то отво ра ње на 5-та ју би леј на Ре пуб -
лич ка ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри, за
ко ја ре че де ка во кон ти ну и тет ги афир ми -
ра ма ке дон ска та тра ди ци ја, на ши от фолк -
лор, на ше то из вор но тво реш тво, на ши от
ма ке дон ски кул ту рен иден ти тет.

- Оваа ма ни фе ста ци ја, ко ја е плод на
за лож би те на нај во зрас на та, но и нај му -
дра та ге не ра ци ја за не гу ва ње на на ша -
та бо га та тра ди ци ја, е ре зул тат на сил на -
та жел ба, по све те но ста и дла бо ка та по -
чит на пен зи о не ри те кон трај ни те вред -
но сти на кул ту ра та ка ко на ше на ци о нал -
но обе леж је - ре че, ме ѓу дру го то, за ме -
ник-ми ни сте рот Не дељ ко виќ и ја прог ла -
си Ре ви ја та за отво ре на. 

Че ста прв да се прет ста ви на го ди наш -
на ва ју би леј на ре ви ја со пес на та „Ма ке -
до ни јо мај ко“ му при пад на на хо рот од
ЗП-Би то ла. По тоа на сце на та се ре деа
учес ни ци те од дру ги те здру же ни ја со го -

лем ен ту зи ја зам и жел ба за по до бро прет -
ста ву ва ње и афир ми ра ње. Пе е ја и играа
Ма ке дон ци, Ал бан ци, Тур ци, Вла си, Ро -
ми, Бош ња ци, Ср би, при дру жу ва ни на
ста ри на род ни из вор ни ин стру мен ти и се
при ка жу ваа ка ра кте ри стич ни на ци о нал -
ни и тра ди ци о нал ни обе леж ја. Про гра ма -
та изо би лу ва ше со бо гат ко ло рит на из -
вор но то тво реш тво вко ре не то во тра ди -
ци и те на кул тур но то нас ледс тво, ка ко
израз и одраз на на ше то по сто е ње.

Нај до бри те учес ни ци од здру же ни -
ја та на пен зи о не ри на ста пу ваа под буд -
но то око на се ле кто рот, пен зи о ни ра ни -
от ре жи сер Том че Стој ков, а Ре ви ја та
мош не инс пи ра тив но ја во де ше но ви -
нар ка та Цве тан ка Или е ва, исто та ка пен -
зи о нер ка.

Дру же ње то на пен зи о не ри те про дол -
жи во хо те лот „Њу стар“, ка де што на учес -
ни ци те за ус пеш ни от на стап им че сти та -
ше и им вра чи бла го дар ни ци пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.

ПЕТТА ЈУБИЛЕЈНА РЕПУБЛИЧКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ 2015 

Пес на та и оро то - израз на на ше то
ве ков но оп сто ју ва ње

Не гу ва ње то на на ша та 
бо га та тра ди ци ја е ре зул тат

на сил на та жел ба, 
по све те но ста и дла бо ка та

по чит на пен зи о не ри те 
кон трај ни те вред но сти на

кул ту ра та ка ко на ше 
на ци о нал но обе леж је

К.Ге ра си мов

Во на сел ба та Ори за ри крај Ко ча -
ни се одр жа вто ри от по ред Ме ѓу на ро -
ден фе сти вал на ѓур ѓов ден ски оби чаи,
пес ни, ора и му зи ка, на кој учес тву ваа
фолк лор ни гру пи од по ве ќе ге не ра ции
од Ма ке до ни ја, Бу га ри ја и Ср би ја.

На фе сти ва лот мо жеа да се ви дат
си те оби чаи по вр за ни со вер ски от
праз ник Ѓур ѓов ден, од мол зе ње ов ци,
би е ње мле ко, пра ве ње ма те ни ца и
мас ло до су ка ње зел ник, и тоа она ка
ка ко што го пра ве ле на ши те пред ци
во ми на то то, - ни из ја ви Ко сте Вуч ков,
ор га ни за тор на фе сти ва лот.

Прв пат учес тву вам на овој ме ѓу -

на ро ден фолк ло рен фе сти вал, на кој
ги прос ле див ме оби ча и те по вр за ни
со праз ни кот Ѓур ѓов ден. При сус тву вај -
ќи на фе сти ва лот се вра тив со мис ли -
те го ди ни на на зад, ко га во мо е то род -
но Све ти Ни ко ле и мо ја та мај ка и ба -
ба ва ка го праз ну ваа Ѓур ѓов ден. Се
при се тив на го ди ни те од дет ство то и
се чув ству вам мно гу уба во, со вос хит
се при се ту ва Ми тко Да нев, пен зи о нер
од Кру ше вац, кој е пре тсе да тел на ма -
ке дон ско-срп ско то друш тво на при ја -
телс тво, и на овој фе сти вал дој де со
фолк лор на гру па со ста ве на од во зрас -
ни чле но ви од мес на та за ед ни ца „Кр -
ва ви ца“, од оп шти на та на гра дот Кру -
ше вац од со сед на Ср би ја.

ЗП-КОЧАНИ 

Ма не Ма нев

ЗП-Ча ир, во сог лас ност со про гра -
ма та за ра бо та, го ле мо вни ма ние по -
све ту ва на кул тур но-за бав ни от жи вот
и на ре кре а ци ја та на пен зи о не ри те.
Во таа на со ка се од ви ва ат пла ни ра -
ни те актив но сти кои осо бе но за че -
сти ја во мај, ка ко ме сец на сон це то,
на зе ле ни ло то, на уба ви от чист воз -
дух и дру ги те по год но сти што ги ну ди
при ро да та. Ток му во мај бе ше ос тва -
ре но па ту ва ње низ уба ви ни те на за -
пад на Ма ке до ни ја.

Сто пе де сет пен зи о не ри - Ма ке -
дон ци, Ал бан ци, Бош ња ци, Ро ми, Ср -
би и Тур ци, на 9 мај утро то со три авто -
бу си трг наа по пла ни ра на та мар шру -
та. Па ту ва ње то бе ше од Скоп је, пре -
ку Те то во и Го сти вар, и со пр во за ста -
ну ва ње и од мор во Ма вро во, ка де
што при пре сто јот бев ме на гра де ни
со уба во то сон це, езе ро то, со нас ме -
а ни ли ца и ра дост од си те пен зи о не -
ри. По од мо рот про дол жив ме во по -
се та на Би гор ски от ма на стир. По се -
та та на ма на сти рот тра е ше око лу еден
час. Во мо и те мис ли бе ше при сут на
на ша та дру же љу би вост и спло те ност,

иа ко бев ме пен зи о не ри од по ве ќе
ет ни ку ми. Со за до волс тво зак лу чив
де ка на ви сти на во на ша та оп шти на
Ча ир има се којд не вен со жи вот, кој е
при су тен не са мо ме ѓу со се ди те, ту -
ку и ов де, на ова на ше мул ти ет нич ко
па ту ва ње. 

Па ту ва ње то про дол жи со по се та
на Де бар, ка де што про ше тка та низ
гра дот бе ше до бре дој де на за не кои
пен зи о не ри да ја по се тат та вер на та
„Си ма“ на Де бар ско Езе ро. По еден
час про дол жив ме до Стру га и спо ред

пла нот, дво ча сов на та про ше тка низ
цен та рот и по крај ре ка та Дрим и езе -
ро то на ви сти на бе ше им пре сив на и
не за бо рав на. Во ме ѓу вре ме, пре тсе -
да те лот на ЗП-Ча ир, Мен тор Ќо ку и
ди ре кто рот на дет ско то од мо ра ли ште
„Мај ски цвет“ ос тва ри ја сред ба на
ко ја на чел но бе ше до го во рен пре стој
на пен зи о не ри те од ЗП-Ча ир во ова
од мо ра ли ште.

На вра ќа ње за Скоп је, при ро да -
та н? на гра ди со дожд, но и со рас -
кош ни те уба ви ни по крај па тот. 

ЗП-ЧАИР

На 7. ју ни, во се ло то Це ра во бли зи -
на на Ма ке дон ска Ка ме ни ца, во пре -
крас ни от ло ка ли тет Еле нец, што се на о -
ѓа на па ди ни те на Осо гов ски Пла ни ни,
по че твр ти пат оваа го ди на се слу чи Ма -
ке до ни ја во ма ло. До ма ќин на сред ба -
та бе ше Здру же ни е то на пен зи о не ри во
со ра бо тка со оп шти на та Ма ке дон ска
Ка ме ни ца. На сред ба та при сус тву ваа
око лу 6.500 пен зи о не ри од го лем број
здру же ни ја, член ки на СЗПМ. Тој ден на
овој им по зан тен со бир дој доа пен зи о -
не ри од Ку ма но во, Ви ни ца, Ко ча ни, Све -
ти Ни ко ле, Ра до виш, Скоп је...

Во по че то кот на ед на од нај ма сов -
ни те пен зи о нер ски сред би, пен зи о не -
ри те ги поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП-
Ма ке дон ска Ка ме ни ца, Ви дан Ко не ски,
со жел ба и по ка на ид на та го ди на да дој -
дат во уште по го лем број, а Дар ко Ми -
тев ски, гра до на чал ни кот на уба ва та Ма -
ке дон ска Ка ме ни ца, со по се бен пи е тет

им се обра ти на пен зи о не ри те истак ну -
вај ќи ја од лич на та со ра бо тка со нив но -
то здру же ние. На при сут ни те им се обра -
ти и секретаротна СЗПМ, Стан ка Трај ко -
ва, ко ја, ме ѓу дру го то, истак на де ка Со -
ју зот се ко гаш под др жу ва ва кви ма сов -
ни сред би на зе ле но ка ко дел од нај ма -
сов ни те актив но сти на сво и те чле но ви. 

По крај пен зи о не ри, во Еле нец има -

ше и мно гу мла ди лу ѓе од Ма ке дон ска
Ка ме ни ца и око ли на та. На 7 ју ни си те
па ти шта во деа кон Еле нец, кој од го ди -
на на го ди на ста ну ва с? по прив леч на
из лет нич ка де сти на ци ја бла го да ре ние
на ам би ци оз ни от гра до на чал ник Дар -
ко Ми тев ски и на за ла га ња та на пре тсе -
да те лот на ЗП-Ма ке дон ска Ка ме ни ца,
Ви дан Ко не ски. Та ка, 7 ју ни во Еле нец
ста на ден за праз ну ва ње, ден за ра ку -
ва ње, дру же ње и дол го се ќа ва ње.

Пен зи о нер ска та сред ба бе ше со др -
жин ски мно гу бо га та. Има ше од лич на
кул тур но-умет нич ка про гра ма и ку ли нар -
ско нат пре ва ру ва ње во пра ве ње „ба -
би на ба ни ца“, ис пе че на под врш ник. На
сред ба та беа прог ла се ни и по бед ни ци -
те во пра ве ње ба ни ца. Со пр во ме сто се
за ки ти ЗП-Ко ча ни, вто ро то ме сто го
освои Здру же ни е то на ин ва лид ски пен -
зи о не ри од Све ти Ни ко ле, а тре то то ме -
сто му при пад на на ЗП-Ви ни ца.

Нов сег мент на оваа пен зи о нер ска
сред ба бе ше ли ков на та ко ло ни ја ка де
што тво реа ли ков ни умет ни ци од ЗП-
При леп и од Ин ва лид ско то здру же ние
од Штип, а се оче ку ва ид на та го ди на во
неа да се вклу чат по ве ќе ли ков ни умет -
ни ци-пен зи о не ри.

За це ло вре ме пен зи о не ри те ги за -
ба ву ваа кул тур но-умет нич ки гру пи од
при сут ни те пен зи о нер ски здру же ни ја,
а на зе ле на та па ди на се играа и мно гу
ора во кои умеш ност во игра ње по ка -
жаа по ве ќе ге не ра ции и ни ко му не му
пре че ше јун ско то сон це.

С.Т. 

Над 6.500 пен зи о не ри се дру жеа во Еле нец

Со жи вот и дру же ње и на ек скур зи ја
ЗП-ПРИЛЕП 

Де нот на за ги ну ва ње то на го ле ми от
ре во лу ци о нер и де ец Го це Дел чев, 4 мај,
го ди на ва бе ше од бе ле жан со по ве ќе ма -
ни фе ста ции. Не кол ку те обра зов ни и дру -
ги ор га ни за ции што го но сат име то на Го -
це Дел чев во При леп, го од бе ле жаа па -
тро нот со при год ни про гра ми. Раз гра но -
кот при ЗП-При леп, кој го но си ток му име -
то на Го це Дел чев, се по тру ди да го од бе -
ле жи со бо га та про гра ма. Сто јан Ѓу ро ски
про чи та ре фе рат за жи во тот и де ло то на
Дел чев, а за па тро нот го во ре ше и пре -
тсе да те лот на овој раз гра нок, Трај че Му -
не ски. Со свои из вед би се прет ста ви ја
и две те КУД „Пен зи о нер“ и „Пен ка Ко те -
ска“. Од бе ле жу ва ње то бе ше збо га те но
и со при сус тво то на пр ви от чо век на При -
леп, гра до на чал ни кот Мар јан Ри сте ски,
ка ко и пре тсе да те лот на ЗП-При леп, Ки -
рил Ѓор ѓи о ски

На 7. ју ни си те па ти шта 
во деа кон Еле нец, ка де што
на им по зан тен со бир дој доа

пен зи о не ри од Ку ма но во,
Ви ни ца, Ко ча ни, Све ти 

Ни ко ле, Ра до виш, Скоп је

Здру же ни е то на пен зи о не ри од
Сме де рев ска Па лан ка, кое бе ше до -
ма ќин на ма ни фе ста ци ја та „Јас имам
та лент“, н? по ка ни да учес тву ва ме и
ние. По ка на та здру же ни е то од Ку ма -
но во ја при фа ти со за до волс тво, со цел
две те здру же ни ја да се за поз на ат по -
до бро и да вос по ста ват поб ли ска со -
ра бо тка. 

Во ди тел ка та на про гра ма та, Сла -
ви ца Лам ба ша, во нај а ва та им се заб -
ла го да ри на до ма ќи ни те за ср деч ни -
от пре чек, им пре не се поз дра ви од си -
те пен зи о не ри на Ку ма но во и ги за -
поз на со актив но сти те на КУД „Ѓо ко
Си мо нов ски“.

Во Сме де рев ска Па лан ка от па ту -
вав ме на 8 мај, ка де што бев ме пре -

че ка ни од го лем број пен зи о не ри со
му зи ка и со по га ча. До бре дој де и при -
јат но да се чув ству ва ме во нив на та
сре ди на ни по са ка пре тсе да те лот на
здру же ни е то, Сло бо дан Пан тиќ. Про -
гра ма та ко ја ја под го твив ме за на стап
бе ше ко лаж на, со цел при сут ни те во
са ла та да се за поз на ат со фолк лор но -
то бо гат ство на Ма ке до ни ја пре ку ора
и пес ни. Це ла та про гра ма бе ше со му -
зич ка при друж ба на на род ни от ор ке -
стар во кој учес тву ваа Сто ле Трај ков -
ски, Мар јан Бо шков ски, Ко ста Ќо се,
Дра ган Пе тров ски и Стев че Ки та нов -
ски, а по за вр шу ва ње то на кон цер тот

при мив ме мно гу по фал би. Вто ри от ден
од пре сто јот се одр жа ма ни фе ста ци -
ја та „Јас имам та лент“, на ко ја учес -
тву ваа кул тур но-умет нич ки те друш тва
на здру же ни ја та на пен зи о не ри од
Вра ње, За е чар, Ле ско вац, Вр њач ка
Ба ња, Кра гу е вац и Мла де но вац. Пред
ма ни фе ста ци ја та, си те учес ни ци об -
ле че ни во из вор ни раз но бој ни на род -
ни но сии од сво јот крај про де фи ли рав -
ме низ ули ци те на гра дот. Пред вод ни -
ци на по вор ка та, ка ко по чес ни го сти,
беа ку ма нов ски те пен зи о не ри. Со раз -
ви о ре но ма ке дон ско зна ме и транс -
па рент со име то на на ше то здру же ние,

со пес на, му зи ка и игра оста вив ме си -
лен впе ча ток пред на со бра ни те гра -
ѓа ни. Ми ну ва чи те за ед но со нас ја пе -
е ја „Ма ке дон ско де вој че“ и за и граа
оро из ви ку вај ќи „бра во Ма ке дон ци“.
На ви сти на бе ше им пре сив на гле тка -
та ко га си те учес ни ци фа те ни во ед но
го ле мо оро играа на град ски от пло -
штад. Ма ни фе ста ци ја та се одр жа во
са ла та на те а та рот, а имав ме чест пр -
ви да се прет ста ви ме со спле тот „Ку -
ма нов ско по ле“ и да ги пре зен ти ра ме
оби ча и те, пес ни те и игри те од ку ма -
нов ски от крај со бес пре кор на та ко ре -
о граф ска по ста вка на Мар јан Бо шков -
ски. По за вр шу ва ње то на про гра ма -
та се упа тив ме во ре сто ра нот „Ки се -
љак“ на за ед нич ко дру же ње, ка де што
пре тсе да те лот на ЗП, Сло бо дан Пан -
тиќ, им се заб ла го да ри на си те учес -
ни ци на оваа че твр та по ред ма ни фе -
ста ци ја и им до де ли бла го дар ни ци.
Вре ме то бр гу ми ну ва ше во при јат на
и ре ла кси ра на ат мо сфе ра, а на за ми -
ну ва ње до ма ќи ни те, кои беа од лич ни
ор га ни за то ри, н? ис пра ти ја со ве ту ва -
ње де ка во бли ска ид ни на ќе дој дат во
Ку ма но во - рас ка жу ва за пре сто јот во
Сме де рев ска Па лан ка, Лам ба ша.

Л.С.

Ѓур ѓов ден ски оби чаи, 
пес ни, ора и му зи ка

КУМАНОВСКИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ ВО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Ма ке дон ско то зна ме се ве е ше и ма ке дон ска пес на се пе е ше 

Ми ну ва чи те со нас ја пе е ја
„Ма ке дон ско де вој че“ и за и -
граа оро из ви ку вај ќи „бра во
Ма ке дон ци“, ве лат учес ни ци -
те на ма ни фе ста ци ја та „Јас

имам та лент“

До стој но од бе ле жан
па тро ни от праз ник

Драги
Аргировски

Коце 
Трајановски

Драган 
Недељковиќ
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ПРОМОТИВЕН КОНЦЕРТ ЗА ПЕНЗИОНЕРОТ МИЛОРАД ИЛИЌ-РАДЕ СРЕДБА СО КАВАЛЏИЈАТА ШЕФКЕТ ИСМАНИ

Со ка вал џи ја та Ше фкет Ис ма ни
се срет нав ме слу чај но во ед на ка фе -
а на во Са рај. Зна ев де ка одам на се
дру жи со ка ва ли те, но низ раз го во рот
ми рас ка жа по ве ќе за се бе. 

- Ро ден сум во се ло Бу ко виќ, Скоп -
ско, во 1948 го ди на. Од по о дам на жи -
ве ам во на сел ба та Ѓор че Пе тров во
Скоп је. Член сум на Здру же ни е то на
пен зи о не ри те од оваа на сел ба. Сви -
ре ње то на ка ва ли го на у чив од вуј ко
ми уште ка ко де те и от то гаш до де нес
сме не разд вој ни. Со ка ва лот се дру -
жам би деј ќи тој ми ги раз у ба ву ва пен -
зи о нер ски те де но ви, но не са мо мо -
и те ту ку и на си те оние кои го слу ша -
ат мо е то сви ре ње. Ка ко ка вал џи ја
сум учес тву вал на мно гу кул тур но-
умет нич ки ма ни фе ста ции ка ко што
се: ма ни фе ста ци ја та „Кен ге Је хо“ во
Стру га, на ма ни фе ста ци ја та за де нот
на ал бан ска та аз бу ка „Ди тет е На и -
мит“, на фе сти ва лот „Пе це Ата на сов -
ски“ во Дол не ни и дру ги. Ре дов но на -
ста пу вам на ре ви и те на пес на, му зи -
ка и ора во ор га ни за ци ја на Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја. Сум учес тву вал во до ку -
мен тар ни еми сии на ал бан ски ја зик
на МТВ, ка ко и во еми сии на Ма ке -
дон ско то ра дио. Сум на ста пу вал и на
не кол ку кон цер ти во Ре пуб ли ка Ко со -
во. Со мо јот ка вал сви рам и на свад -
би, на про мо ции на кни ги, на про мо -
ции и на ста ни ор га ни зи ра ни од нев -
ла ди ни ор га ни за ции и дру ги. Во мо -
мен тов сум член на кул тур но-умет нич -

ко то друш тво „Фла му ри“ од скоп ски
Кру шо пек - ве ли скром ни от Ше фкет
Ис ма ни. 

Ина ку, Ше фкет Ис ма ни ка ко ус пе -
шен учес ник на мно гу сред би со кул -
тур но-умет нич ки ка ра ктер, има до би -
е но по ве ќе дип ло ми и приз на ни ја. За
учес тво то на фе сти ва лот во Дол не ни
две го ди ни по ред (2012 и 2013) е до -
бит ник на дип ло ма за нај ус пе шен на -
стап со ка ва ли во ду ет со ка вал џи ја -
та Са дри Бе а ди ни, ка де што Ше фкет
е прв ка вал (во ди). Но Ше фкет, по крај
што е та лен ти ран умет ник, тој е и ху -
ман учи тел. Во мо мен тов со за до волс -
тво по ду чу ва две мла ди мом чи ња од
скоп ски Дер вен, на кои са ка да им го
оста ви во нас ледс тво сви ре ње то на
овој на ро ден ин стру мент. 

И уште не што го кра си овој по све -
тен ка вал џи ја. За сво и те на ста пи ре -
тко ко га ба ра на до мест. На ка вал сви -
ри се ко гаш ко га ќе го по ка нат. Сви ри
од ср це за ду ша.

Б.Б.

Дам неш на та иде ја на СЗПМ и на
Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва ње во
на со ка за по го ле ма и по ква ли тет на
здрав стве на за шти та и снаб ду ва ње со
ле карс тва на пен зи о не ри те и на на се -
ле ни е то во ру рал ни те сре ди ни да ва ре -
зул та ти. Со пи лот-про е ктот на Фон дот за
здрав стве но оси гу ру ва ње за отво ра ње
ап те ки во ру рал ни те сре ди ни, ме ѓу пр -
ви те ќе би дат отво ре ни во пет се ла во
оп шти на та Стру га.

Спо ред збо ро ви те на пре тсе да те лот
на ЗП-Стру га, Ми ло рад Тр по ски, жи те ли -
те на се ла та Окти си, Мис ле ше во, Ве ле -
шта, Ра до ли шта и Бо ро вец се пр ви те пет
се ла кои на ско ро ќе мо жат да на ба ву ва -
ат ле ко ви од по зи тив на та ли ста на Фон -
дот за здрав стве но оси гу ру ва ње пре ку
ап те кар ски ста ни ци, во сог лас ност со
мре жа та на здрав стве ни те уста но ви на
Ми ни стерс тво то за здрав ство и со бро -
јот на жи те ли во на се ле ни те ме ста, ка ко
и нив на та од да ле че ност и до стап ност до
по го ле ми те на се ле ни ме ста. Овие пет
сел ски на сел би се опре де ле ни по ра ди
го ле ма та број ност на мес но то на се ле -

ние ка де што до ми ни ра ат пен зи о не ри,
но и дру ги оси гу ре ни ци, а кои за еден ле -
кар ски ре цепт мо раа да па ту ва ат до оп -
штин ски от цен тар по 10 и 20 ки ло ме три.
Со овој по тег на Фон дот и на СЗПМ зна -
чи тел но ќе се по до бри со стој ба та со обез -
бе ду ва ње ле карс тва, осо бе но за пен зи -
о не ри те кои од здрав стве ни, но и од дру -
ги при чи ни не мо жат да па ту ва ат по че -
сто во гра дот за на ба вка на ле карс тва,
а кои, ка ко што е поз на то, се и нај го ле -
ми по тро шу ва чи. 

- Са кам да им изра зам го ле ма бла -
го дар ност на СЗПМ и на Фон дот за здрав -
стве но оси гу ру ва ње за ре а ли за ци ја та
на оваа по о дам неш на на ша за лож ба.
Оче ку вам во на ред ни от пер и од ва кви
ап те кар ски ста ни ци да би дат отво ре ни
и во дру ги те ру рал ни сре ди ни - истак на
пре тсе да те лот Тр по ски.

По крај Стру га, ва кви ап те кар ски
ста ни ци ќе би дат отво ре ни уште во че -
ти ри е се ти на се ла во си те ре ги о ни на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. За овој про ект
Фон дот ќе од во ју ва 31,4 ми ли о ни де -
на ри го диш но.                                          К.С.

Ка вал џи ја од де те до пен зи о нер

Бо жо Ми љов ски од Ре сен е аме ри -
кан ски пен зи о нер чи ја про фе си о нал на
ка ри е ра ка ко ус пе шен гра деж ник се од -
ви ва ла во три оп штес тве ни си сте ми и
на два кон ти нен ти. Овие де но ви, во мир -
на пен зи о нер ска ат мо сфе ра, ни ја рас -
ка жа сво ја та жи вот на и про фе си о нал -
на при каз на.

- По за вр шу ва ње то на сту ди и те во
За греб, пр во вра бо ту ва ње му би ло во
ГП „Ма вро во“. Пе ри о дот на со ци ја ли -
стич ка та об но ва овоз мо жи мно гу ин -
ве сти ции и ус пеш ни гра деж ни по тфа ти,
ка ко што беа бра на та и хи дро цен тра -
ла та „Гло бо чи ца“, по тоа „Глаж ња“ кај
Ку ма но во, мо сто ви, ви ја ду кти и дру го.
На вр вот на ус пе хот во ГП „Ма вро во“,
му ста на ло „тес но“, па пре зел ак ци ја за
фор ми ра ње на ин сти ту тот за гра деж -
ниш тво „Ма ке до ни ја“. Поч на ле со трој -
ца вра бо те ни и со лич ни фи нан си ски
средс тва. Кон та кти те од вре ме то на сту -
ди ра ње то по мог на ле да се при ме нат
ко рис ни искус тва, по што гра деж ни от
ин сти тут „Ма ке до ни ја“ ста нал ус пеш на
при каз на. Се пак Бо жо, од оправ да ни
при чи ни, го на пу шта Ин сти ту тот и са мо
со 100 до ла ри во џе бот от па ту вал во
Њу јорк.

Ка ри е ра та ка ко гра деж ник во Аме -
ри ка ја поч нав „од по че ток“! Ра бо тев на
ба гер, а по тоа до бив пре по ра ка од Лу -
ис Бер џер, сопс тве ник на нај го ле ма та
гра деж на ком па ни ја во Аме ри ка, по што
ши ро ко ми беа отво ре ни вра ти те во нај -

го ле ми те гра деж ни фир ми. Ре ше ни ја та
што ги пред ло жив за не кои гра деж ни по -
тфа ти беа по е фект ни од пред ло же ни те
на тен де ри те и тоа бе ше мо јот „па сош“
за ре а ли за ци ја на мо ја та ус пеш на „аме -
ри кан ска при каз на“. Ко га ме при тис -
наа го ди ни те, по ба рав да се пен зи о ни -
рам, но мо ја та фир ма тоа не го доз во -
ли: се дев до ма и да вав со ве ти и пре по -
ра ки на по вик и до би вав це ла ме сеч на
пла та - рас ка жу ва Бо жо. 

Де не ска Бо жо Ми љов ски по го ле ми -
от дел од де нот го ми ну ва во сво ја та ра -
бот на со ба ка де што ги раз ра бо ту ва но -
ви те идеи што му на ви ра ат се којд нев -
но. По ра ди тоа што ги жи вее сво и те 80-
ти го ди ни, ка ко ве ли, мо же би не ма да
до жи вее да се ре а ли зи ра ат, иа ко не кол -
ку се па тен ти ра ни, а дру ги те че ка ат раз -
ра бо тка и фи на ли за ци ја. Та ка, не гов
пред лог е да се про бие ту нел под Вод но
и гра дот „да из ле зе“ на сон че ва та стра -
на на пла ни на та, по тоа под Ка ле да се

из гра ди под зем но пар ки ра ли ште за
2.000 во зи ла, го ле ми те со о бра ќај ни ци
да се про ши рат, а над нив да се из гра -
дат кон струк ции од спе ци ја лен бе тон, ле -
сен и цврст, на кои мо же и тре ба да се
од ви ва ат си те со др жи ни на се којд нев -
ни от жи вот: про дав ни ци, дет ски пар ко -
ви и игра ли шта, пен зи о нер ски клу бо ви...

Не кои пен зи о не ри вре ме то го ми -
ну ва ат во дру же ње, дру ги во па ту ва ње,
тре ти во игра ње таб ла или да ма, ако е
уба во вре ме то одат на из ле ти во при ро -
да....а оние ка ко Бо жо Ми љов ски, во ра -
бот на та со ба и во по сто ја но раз мис лу -
ва ње за но ви те гра деж ни про е кти што
на ви ра ат ка ко поп ла ва, а го ди ни те за -
ми на ле над ос ма та де це ни ја.

М.А.

Не гов пред лог е да се про бие
ту нел под Вод но и гра дот „да
из ле зе“ на сон че ва та стра на
на пла ни на та, по тоа под Ка -
ле да се из гра ди под зем но
пар ки ра ли ште за 2.000 во -
зи ла, го ле ми те со о бра ќај ни -
ци да се про ши рат, а над нив
да се из гра дат кон струк ции

од спе ци ја лен бе тон, ле сен и
цврст, на кои мо же и тре ба
да се од ви ва ат си те со др жи -
ни на се којд нев ни от жи вот:

про дав ни ци, дет ски пар ко ви
и игра ли шта, пен зи о нер ски

клу бо ви...

Уште од мал, Ми ло рад Илиќ-Ра де
сфа тил де ка жи вот ни от пат му е пре до -
дре ден со му зи ка та и за тоа не са кал да
скрш не од не го и да го свр ти во друг пра -
вец. По за вр шу ва ње на ос нов но то учи -
ли ште во род но то ме сто Ма теј че, Ку ма -
нов ско, жи вот ни от пат го во ди во Бел -
град, ка де што за вр шу ва сред но во е но
му зич ко учи ли ште и му зич ка ака де ми -
ја, за по тоа, два е сет и пет го ди ни да ра -
бо ти во во е ни те му зич ки ор ке стри во
мно гу гра до ви во по ра неш на Ју гос ла -
ви ја, а пос лед ни те го ди ни до пен зи о ни -
ра ње то ра бо ти ка ко на чал ник за чо веч -
ки ре сур си во по ве ќе гра до ви во Ма ке -
до ни ја, но и то гаш не ја оста вил му зи ка -
та. Се га ги ужи ва пло до ви те од сво е то
ра бо те ње. 

Та ка, по не кол ку ме се ци од пен зи -
о ни ра ње то, сил ни от стре меж кон му -
зи ка та го во ди да би де ви стин ски акти -
вен пен зи о нер и да се акти ви ра по втор -
но ка ко му зи чар. Но се га, ка ко што ве -
ли, да ра бо ти со лу ѓе од не го ва та до ба.
Искус тво то го до ве ду ва на че ло на по -
ве ќе пен зи о нер ски хо ро ви, ка ко што
се: хо рот „Ва ња Ла за ро ва“ при оп штин -
ска та ор га ни за ци ја на Цр вен крст-Ча -
ир, хо рот „Пен зи о нер“ при ЗП-Га зи Ба -
ба, хо рот при во е ни те пен зи о не ри и хо -
рот при ЗП-Бу тел. 

Са ла та при ЖКУД „Вла до Та сев ски“
од Скоп је, на 13 мај бе ше пре тес на за
да ги при ми си те оние пен зи о не ри, род -
ни ни и при ја те ли кои имаа жел ба да при -
сус тву ва ат на про мо тив ни от кон церт за

50 го ди ни актив на ра бо та на Ми ло рад
Илиќ-Ра де ка ко му зи чар, да ги слуш нат
не го ви те пес ни ка ко автор, но и не го ви -
те обра бо тки ис пол не ти од пен зи о не ри -
те-хо ри сти. На кон цер тот, по крај пен зи -
о нер ски те хо ро ви учес тву ваа и ре но ми -
ра ни ма ке дон ски пе ја чи, кои ис пол ни -
ја пес ни на кои ка ко автор се ја ву ва Ра -
де или се во не го ва обра бо тка. Пуб ли -
ка та, од по че то кот до кра јот, со сил но ра -
коп ле ска ње и ова ции ги на гра ду ва ше
сла ве ни кот и го сти те.

- Ко га поч нав да ра бо там со овие хо -
ро ви, хо ри сти те не маа ни ка кво му зич -
ко поз на ва ње. Нај пр во на пра вив ау ди -
ци ја и фор ми рав до бри со ста ви по мој
ме рак. По сте пе но ус пе си те поч наа да
се ни жат, а до каз за тоа е што со не кои
од овие пен зи о нер ски хо ро ви ја пре зен -
ти рав ме ма ке дон ска та пес на и над вор
од гра ни ци те на на ша та зем ја, во Шпа -
ни ја и во Тур ци ја. Ус пе си те ги по стиг нав -
ме со на пор на ра бо та, дис цип ли на и
жел ба - ни ре че Ми ло рад Илиќ-Ра де.

Се ка ко еден од го ле ми те ус пе си на
овие хо ро ви е нив но то учес тво на ре ги -
о нал ни те и на ре пуб лич ки те пен зи о нер -
ски фолк лор ни ре вии. 

- Дру же ње то и му зи ка та ја уби ва -
ат мо но то ни ја та и ги пра ват пен зи о не -
ри те по ве се ли и по среќ ни - ве ли не у -
мор ни от Ра де.

В.П.

Актив на ра бо та со му зи ка та 50 го ди ни

Ту нел под Вод но, про дав ни ци 
и пар ко ви над бу ле ва ри те

БОЖО МИЉОВСКИ, 80-ГОДИШЕН ПЕНЗИОНЕР ОД РЕСЕН, СО ИДЕИ ЗА НОВИ ГРАДЕЖНИ ПОТФАТИ

Ап те кар ски ста ни ци во пет стру шки се ла 

ЗП-СТРУГА 

Дру же ње то и му зи ка та ја
уби ва ат мо но то ни ја та и 
ги пра ват пен зи о не ри те

по ве се ли и по среќ ни
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