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ОД АКТИВНОСТИТЕ НА СЗПМ

Ка ли на С. Ан до но ва 

На 30 ју ни 2015 го ди на се одр жа
тре та та сед ни ца на Из врш ни от од бор
на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја, на ко ја бе ше
разг ле да на на црт-од лу ка та за из ме -
ну ва ње и до пол ну ва ње на ста ту тот на
СЗПМ и се на пра ви де тал на ана ли за
и су ми ра ње на ре зул та ти те по стиг на -
ти во пер и о дот ме ѓу две те сед ни ци.
На сед ни ца та, по крај чле но ви те на Из -
врш ни от од бор при сус тву ваа и Бес -
ник По це ста, пот пре тсе да тел на
Собранието то на СЗПМ, Фи дан чо Сто -
ев, пре тсе да тел на прав но-еко ном -
ски от фо рум, пре тсе да те ли те на ко ми -
си и те за кул тур но-за ба вен жи вот,
спорт и ре кре а ци ја и ко ми си ја та за
ин фор ми ра ње и из да вач ка деј ност.

На сед ни ца та во вед но из ла га ње
за ре зул та ти те и за актив но сти те има -
ше пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, вид но за до во лен од се то
она што бе ше по стиг на то со за ед нич -

ки усил би на си те ра ко водс тва на здру -
же ни ја та-член ки на СЗПМ и на Со ју -
зот во це ли на. Во сво е то из ла га ње тој
осо бе но ја истак на важ но ста на од лу -
ка та за из ме ни во ста ту тот на СЗПМ,
ко ја има цел да би де пот тик на та и за -
јак на та ин те ра ктив но ста во две те на -
со ки, ка ко и да се зго ле ми ком пакт -
но ста и за ед ниш тво то во Со ју зот. 

За на црт-од лу ка та за из ме ну ва ње
и до пол ну ва ње на ста ту тот на СЗПМ
образ ло же ние да де се кре тарот на ИО
на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ко ја истак -
на де ка ма те ри ја лот е пред ло жен од
ста ту тар на та ко ми си ја, а го разг ле дал
и прав но-еко ном ски от фо рум. По
обем на та рас пра ва се до не се зак лу -
чок на цр тот да оди на јав на рас пра ва
во здру же ни ја та до 30 сеп тем ври
2015 го ди на, во ко ја тие ќе да дат свои
мис ле ња и пред ло зи во овој нај ви сок
и нај ва жен акт. 

По тоа се на пра ви де тал на ана ли -
за и су ми ра ње на ре зул та ти те по стиг -
на ти во пер и о дот ме ѓу две те сед ни ци. 

Кра тка ин фор ма ци ја за одр жа ни -
те осум ре ги о нал ни ре вии на пес ни,

му зи ка и игри и на пет та та ју би леј на
ре пуб лич ка фолк лор на ре ви ја, ко ја
оваа го ди на од бе ле жа убав ју би леј,
под не се пре тсе да те лот на ко ми си ја -
та за кул тур но-за ба вен жи вот, Мен до
Ди мов ски. Тој ин фор ми ра де ка си те
осум ре вии се одр жа ни спо ред пла -
нот и на исти те на ста пи ле 45 здру же -
ни ја од 53-те член ки на Со ју зот. Осо -
бе но бе ше истак на та ус пеш но ста на
пет та та ре пуб лич ка фолк лор на ре ви -
ја, ко ја оваа го ди на се одр жа во МОБ
во Скоп је, под по кро ви телс тво на Ми -
ни стерс тво то за кул ту ра. 

На сед ни ца та бе ше пред ло же но и
усво е но на Ме ѓу на род ни от фе сти вал
на тре та до ба во Љуб ља на оваа го ди -
на Со ју зот да го прет ста ву ва ат ЗП-Ра -
до виш и Кон че и ЗП-Ма ке дон ска Ка -
ме ни ца, ка ко нај ус пеш ни, нај о ри ги -
нал ни и нај под го тве ни учес ни ци на
пет та та ју би леј на ре ви ја. Шеф на де -
ле га ци ја та да би де Јор дан Ко ста ди -
нов, а чле но ви на де ле га ци ја та Ви дан
Ко нев ски, Мен до Ди мов ски и Или ја
Гли го ров.

На сед ни ца та, чле но ви те на ИО

беа ин фор ми ра ни од пре тсе да те лот
на ко ми си ја та за спорт и ре кре а ци ја,
Здра вко Пе тков ски, де ка 20-ти те ре -
ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри ус -
пеш но се одр жа ни во си те осум ре ги -
о ни и де ка ве ќе се поз на ти нат пре ва -
ру ва чи те кои ќе учес тву ва ат на 20-та
ју би леј на ре пуб лич ка спорт ска олим -
пи ја да - Скоп је 2015. Овој ре док и зна -
ча ен ју би леј ќе се одр жи во Скоп је, на
4 сеп тем ври, во комп ле ксот „Њу стар“,
а под го то вки те се во тек. Во вр ска со
овој на стан бе ше до не се на и од лу ка
за до де лу ва ње 20 приз на ни ја на здру -
же ни ја на пен зи о не ри, на зас луж ни
учес ни ци и на нат пре ва ру ва чи на пр -
ви те спорт ски нат пре ва ри одр жа ни
пред 20 го ди ни. 

На сед ни ца та бе ше под не сен и из -
ве штај на ко ми си ја та за под др шка на
кул тур ни ма ни фе ста ции и из да вач ка
деј ност за 2015 го ди на, при што бе -
ше истак на то де ка за исти те има го -
лем ин те рес и де ка на ко ми си ја та во -
оп што не < би ло лес но да ги од бе ре
нај до бри те. 

По ди ску си и те на Ѓор ѓи Се ра фи -
мов, Фи дан чо Сто ев, Или ја Ада мо -
ски, Сал тир Ка ров ски, Дан че Да ска -
лов ска, Мен тор Ќо ку, Ри сто Трај ков -
ски, Але ксан дар За ха ри ев, Мир ко
Ма кре шан ски и Ду шко Ри сто ски, бе -
ше зак лу че но де ка из ми на ти от пер -
и од бил бо гат со до бро ор га ни зи ра -
ни актив но сти и ус пе си те се ре зул тат
на упор на ра бо та и ен ту зи ја зам на
ре чи си си те здру же ни ја и на Со ју зот,
и де ка та ка тре ба да се про дол жи и
во ид ни на. 

Ус пе си те се ре зул тат на упор на ра бо та и ен ту зи ја зам
На црт-од лу ка та за из ме ни во
ста ту тот на СЗПМ е со цел да
би де пот тик на та и за јак на та

ин те ра ктив но ста во две те
на со ки, ка ко и да се зго ле ми
ком пакт но ста и за ед ниш тво -

то во Со ју зот

Де тал на та ана ли за по ка жу ва
де ка из ми на ти от пер и од бил
бо гат со до бро ор га ни зи ра ни
актив но сти, де ка ре зул та ти те

се на по са ку ва но то ни во и
де ка та ка тре ба да се про дол -

жи и во ид ни на 

Со фи ја Ми хај ло ва 

Све жи от јун ски ден, по точ но на 20
ју ни го ди на ва, при до не се да се со бе -
рат на ед но ме сто око лу 7.000 пен зи -
о не ри од здру же ни ја та на Штип, Ра -
до виш, Стру ми ца, Ге вге ли ја, Ку ма но -
во, Скоп је, Ве лес, Све ти Ни ко ле и дру -
ги, на ед нод нев но за ед нич ко не за бо -
рав но дру же ње на ре че но „Пик ник на
зе ле но“, на отво ра ње то на лет на та

се зо на во Стар До јран. Прет ход ни те
пет го ди ни по ред, во Стар До јран пен -
зи о не ри те од Ра до виш до а ѓаа во нај -
го лем број, а оваа го ди на беа ре кор -
де ри со 755 лу ѓе. На дру же ње то беа
и пен зи о не ри од Здру же ни е то на ве -
ле шки те ге ми џии, кои по ло жи ја цве -
ќе на спо ме ни кот на До јра на. На го -
ле мо за до волс тво на при сут ни те пен -
зи о не ри, на со би рот бе ше и пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.

Прв на при сут ни те им се обра ти
и им по са ка до бре дој де пре тсе да те -
лот на ЗП-До јран, Бо ри во је Бо ја џев,
кој, во ед но, бе ше и до ма ќин на дру -
же ње то. 

Од име то на при сут ни те здру же -
ни ја, пен зи о не ри те во До јран ги поз -
дра ви и пре тсе да тел ка та на ЗП-Ге вге -
ли ја, Ле на Се ме на ко ва.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, чие обра ќа ње бе ше прос -

ле де но со сил ни и топ ли ап ла у зи, им
се обра ти на го ле ми от број пен зи о -
не ри и им по са ка при ја тен пре стој и
ве се ло дру же ње, по са ку вај ќи им уште
мно гу ва кви ма сов ни сред би, кои се
до бри за нив но то здрав је и актив но
ста ре е ње и ја прог ла си сред ба та за
отво ре на. 

На ли ца та на при сут ни те пен зи о -
не ри се гле да ше за до волс тво и сре -
ќа. На ни жа ни на оро то еден до друг

играа и пе е ја во при друж ба на ре но -
ми ра на пе јач ка и му зич ка гру па, а
дел од нив ка ко ре ка од лу ѓе се дви -
же ше по уба во уре де но то ше та ли ште
по крај езе ро то, во кое има ше во да
ка ко ни ко гаш до се га, а во ко ја по хра -
бри те и се ка пеа. 

Ра дос ни де ка и оваа го ди на се
срет наа, пен зи о не ри те ужи ваа во дру -
же ње то и во уба ви ни те на пре крас -
но то До јран ско Езе ро.

ЗП-ДОЈРАН 

Око лу 7.000 пен зи о не ри на „Пик ник на зе ле но“ на отво ра ње на лет на та се зо на
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Мен до Ди мов ски

Во Ма ке дон ска Ка ме ни ца, со одр -
жу ва ње то на спорт ско то нат пре ва ру ва -
ње на здру же ни ја та на пен зи о не ри од
ос ми от ре ги он, на 27 ју ни за вр ши ја два -
е сет ти те ју би леј ни ре ги о нал ни пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри за оваа
го ди на. Ор га ни за то рот, Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни -
ја, со по мош на здру же ни ја та-до ма ќи -
ни од осум те ре ги о ни: Те то во, До јран,
Ки че во, Кри ва Па лан ка, Но во Се ло, Со -
ли дар ни пен зи о не ри - Илин ден, При леп
и Ма ке дон ска Ка ме ни ца, и во со ра бо -
тка со ло кал на та са мо у пра ва обез бе ди
мош не со лид ни ус ло ви за ус пеш но одр -
жу ва ње на нат пре ва ри те. Учес ни ци те
на овие ју би леј ни ре ги о нал ни пен зи о -
нер ски нат пре ва ри се срет наа на спорт -
ско то по ле и си ги од ме ри ја си ли те во
11 дис цип ли ни: стре лаш тво, шах, пи ка -
до, тег не ње ја же, тр ча ње, фр ла ње ѓу ле,

скок од ме сто, таб ла, до ми но, дво бој и
тро бој и се нат пре ва ру ваа во 21 ка те -
го ри ја во ма шка и во жен ска кон ку рен -
ци ја. Нај до бри те спор ти сти и осво ју ва -
чи на пр ви те ме ста во по е ди неч на и во
екип на кон ку рен ци ја ќе зе мат учес тво
на пен зи о нер ска та спорт ска олим пи ја -
да, што ќе се одр жи на 4 сеп тем ври во
Скоп је.

Поз дра ву вај ќи ги учес ни ци те на овие
нат пре ва ри, пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, од по ве ќе ас пе кти го
истак ну ва ше при до не сот на спор ту ва -
ње то и дру же ње то на овие сред би. По -
крај ди мен зи ја та за за чу ву ва ње и јак не -
ње на здрав је то - здрав дух во здра во те -
ло, го ле ма при до би вка е рас то ва ру ва -
ње то од се којд нев ни те проб ле ми и те -
жи ни што ги но сат го ди ни те. Пре пу шта -
ње то на уба ви те ми го ви и до жи ву ва ња -
та што се слу чу ва ат ток му на ва кви те
сред би се нај го лем при до нес во актив -
но то и здра во ста ре е ње.

Ре чи си во си те ре ги о ни, за ед но со
нат пре ва ру ва чи те беа и пре тсе да те ли -
те на здру же ни ја та на пен зи о не ри и од -
го вор ни те лу ѓе за спорт ски те актив но -
сти, кои не по сред но ги сле деа и ги бо -
дреа сво и те прет став ни ци. До пис ни ци -
те-из ве сту ва чи од сред би те ја до ло ву -
ваа ат мо сфе ра та за те кот на нат пре ва -
ри те и ин фор ми раа за сла ве ње то на ус -
пе си те. 

Та ка, за нај до бри те нат пре ва ру ва чи
од Штип и Кар бин ци, пре тсе да те лот Ми -
ха ил Ва си лев ор га ни зи ра по се бен при -
ем и им че сти та за по стиг на ти те ре зул -
та ти (12 пр ви ме ста), по са ку вај ќи ус пе -
хот да се по вто ри и на ре пуб лич ки те
спорт ски игри. Во о ду ше ве на од ре зул -
та ти те на штип ја ни, до пис нич ка та Цве -
та Спа си ко ва ус пе хот го нас ло ви ка ко
три умф на ЗП-Штип и Кар бин ци на ре -
ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри во стру -
мич ко Но во Се ло. 

За ус пе хот на ка ва дар ча ни на ре ги -

о нал ни те спорт ски нат пре ва ри во До -
јран из ве сту ва ше Мар ти на Јо ва но ва-
Ми тков, ко ја наг ла си де ка ЗП-Ка ва дар -
ци со осво е ни те осум пр ви ме ста е се -
вку пен по бед ник на пен зи о нер ски те нат -
пре ва ри во овој ре ги он. Горд на ус пе хот
на сво и те учес ни ци, пре тсе да те лот Ри -
сто Ан ѓу шев им ја че сти та ше по бе да та
и ус пеш но то прет ста ву ва ње на здру же -
ни е то.

Пет та го ди на по ред сме пр ва ци на
ре ги о нал ни те спорт ски игри, а на ред на -
та го ди на овие игри ќе се одр жат во Ка -
ва дар ци, па за тоа пла ни ра ме по втор но
да би де ме по бед ни ци - ре че Ан ѓу шев.

Цве тан ка Или е ва од ЗП-Цен тар го до -
ло ви ус пе хот на ова здру же ние на нат -
пре ва ри те во оп шти на та Илин ден во
Скоп је, истак ну вај ќи де ка ЗП-Цен тар на
овие нат пре ва ри бе ше со нај до бри ре -
зул та ти во екип на и во по е ди неч на кон -
ку рен ци ја, при што освои 6 пр ви ме ста
екип но во шах во ма шка и ед но во пи -

ка до во жен ска кон ку рен ци ја. На оваа
сред ба, пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Цен -
тар - Скоп је, Пав ле Спа сев, им го че сти -
та ше ус пе хот на спор ти сти те, истак ну вај -
ќи де ка по стиг на ти те ре зул та ти се нај го -
ле ми до се га. 

Са мо на ва ков на чин, со ус пеш на ра -
бо та, до бра вол ја и со упор ност се бра -
нат бо и те на здру же ни е то, се по до бру ва
здрав је то и се од ло жу ва ста ре е ње то -
истак на пре тсе да те лот Спа сев.

На при го ден на чин беа од бе ле жа ни
ус пе си те на нат пре ва ру ва чи те и во дру -
ги те здру же ни ја на пен зи о не ри кои го
по не соа епи те тот по бед ни ци, ме ѓу кои
се нај доа и ЗП-Те то во (12 пр ви ме ста),
При леп (13 пр ви ме ста), Охрид (17 пр ви
ме ста), Ку ма но во (13 пр ви ме ста) и Ко -
ча ни (8 пр ви ме ста). За до вол ни од по -
стиг на то то, си те учес ни ци иска жаа жел -
ба да им се по вто рат ус пе си те на спо ме -
на та та и ве ќе афир ми ра на Ре пуб лич ка
спорт ска олим пи ја да на пен зи о не ри те. 

ЗАВРШИЈА ДВАЕСЕТТИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЈУБИЛЕЈНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ 2015 

Ка ли на С. Ан до но ва 

На не о дам неш на та сед ни ца та на
ко ми си ја та за ин фор ми ра ње и из да -
вач ка деј ност на Со ју зот, пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
истак на де ка ин фор ми ра ње то во Со -
ју зот во пос лед ни те се дум го ди ни е
на по са ку ва но то ни во. За тоа све до -
чи ре дов но то из ле гу ва ње на глас ни -
кот „Пен зи о нер плус“, на под ли сто -
кот во вес ни кот „Но ва Ма ке до ни ја“,
на „Пен зи о нер ски ви ди ци“ и ажу ри -
ра ње то на ин тер нет-стра ни ца та, ко -
ја од ден на ден е с> по по се те на во
зем ја та и над вор од неа. Си те актив -
но сти и ре зул та ти на Со ју зот и на здру -
же ни ја та, си те проб ле ми и по стиг ну -
ва ња се од бе ле жу ва ат и пре зен ти ра -
ат до пен зи о не ри те, но и до по ши ро -
ка та јав ност. Во таа на со ка де но ви -
ве из ле зе од пе чат спе ци јал но то из -
да ние на СЗПМ, бил тен во кој се по -

ме сте ни осум те ре ги о нал ни ре вии
на пес на, му зи ка и игри и пет та та ју -
би леј на ре пуб лич ка фолк лор на ре ви -
ја, со пре у ба ви фо то гра фии за овие
на ста ни. 

Ин фор ми ра ње то е би тен фа ктор
во се вкуп но то жи ве е ње на пен зи о -
не ри те би деј ќи са мо до бро ин фор -
ми ра ни от пен зи о нер е ко ри сен за се -
бе и за оп штес тво то. 

Во ЗП-Охрид и Де бр ца, на све че -
но ста по по вод 65-го диш ни на та на
здру же ни е то бе ше про мо ви ра на мо -
но гра фи ја за слу чу ва ња та и на ста ни -
те во ед но од нај а ктив ни те здру же ни -
ја во СЗПМ во из ми на ти те го ди ни,
глав но на по ле то на кул тур ни те актив -
но сти и спор тот. 

Во здру же ни е то на пен зи о не ри
на Ку ма но во, на 22 ју ни из ле зе од
пе чат нив ни от „Пен зи о нер ски ин фор -
ма тор“, кој по крај тоа што из ле гу ва
на ма ке дон ски ја зик во 550 при ме -
ро ци, се пре ве ду ва и се из да ва и на
ал бан ски ја зик во 150 при ме ро ци.
Ин фор ма то рот да ва пре сек на поз -
на чај ни те актив но сти на здру же ни е -
то и не го ви те ор га ни и те ла во пр ва -
та по ло ви на од 2015 го ди на и се ди -
стри бу и ра во пен зи о нер ски те раз -
гра но ци, но и во стру кту ри те во гра -
дот, со цел ин фор ми ра ње то да би де
што по до бро и по со др жај но. 

Мен до Ди мов ски

Сил ни те им пре сии оста ва ат тра -
ги во не за бо ра вот и ни кој со ни што
не мо же да ги из бри ше. Тие не при -
кос но ве но се вре жу ва ат во се ќа ва -
ња та и за се ко гаш оста ну ва ат за па -
ме те ни. Та ков впе ча ток но си и оста -
ва при се ко ја сред ба по кој би ло по -
вод Ли ди ја Луч ко Је ре миќ, афир ми -
ра на по е те са и ед на од по а ктив ни те
пен зи о нер ки од ЗП-Кар пош. Не ко -
гаш на та поз на та ма не кен ка, со сво -
ја та еле ган ци ја во дви же ње, нав ле -
зе и во по ет ски те во ди и ста на поз на -
та по е те са ме ѓу пен зи о нер ска та по -
пу ла ци ја. Ус пе си те поч на да ги ре ди
со по ја ва та на неј зи на та пр ва сти хоз -
бир ка „Да ра га ја“ од пред три го ди ни,
по ко ја, след на та го ди на вед наш из -
ле зе кни га та „Низ тан цот на љу бо вта“,
а оваа го ди на се прет ста ви со уште
две сти хоз бир ки: „Лул ка на ср це то“ и
„Чу до тво рен ко лаж“.

Инс пи ри ра на од веч на та и нај -
прив леч на те ма - љу бо вта, Ли ди ја сво -
и те чув ства ги пре то чу ва во по е зи ја
ко ја ста ну ва осо бе на и пре поз нат ли -
ва. Неј зи ни от по ет ски збор оста ва им -
пре си вен впе ча ток, ка ко ре зул тат на
што таа се афир ми ра и поч на да за -
зе ма свое ме сто во со вре ме на та ма -
ке дон ска ли ри ка. Мо же би Ли ди ја не

мо же да се спо ре ду ва и да се но си со
поз на ти те и приз на е ни по е ти кои на
по ле то на љу бо вта за се ко гаш оста ви -
ле пе чат во не за бо ра вот, но впе ча то -
кот и чув ства та што ги но си таа, са мо
за неа се ка ра кте ри стич ни и са мо на
неа на ли ку ва ат. Из ле зот на неј зи ни -
те сти хо ви из ви ра дла бо ко од ду ша та
и се ко го го до пи ра до ср це то, ка ко ток -
му за не го или пак за не го ва та љу бов
да се соз да де ни.

Де ка ста ну ва збор за мош не до -

бра и прив леч на по е зи ја го во ри и фа -
ктот што сти хоз бир ки те на Ли ди ја беа
вед наш за бе ле жа ни од ком пе тент ни
и струч ни лу ѓе, од кои ус ле ди ја мно гу
приз на ни ја и на гра ди за по е те са та.
Од мно гу број ни те са мо ги спом ну ва -
ме: втора на гра да на Р.М. на кон кур -
сот „Мо јот град - лул ка на мо е то по -
сто е ње“ од ЗП-Ку ма но во 2009, на -
стап на „Стру шки те ве че ри на по е зи -
ја та - Ин тер на ци о нал на ноќ без ин -
тер пунк ци ја 2013, втора на гра да за
сти хоз бир ка та „Низ тан цот на љу бо -
вта“ од Здру же ни е то на про свет ни ра -
бот ни ци и ли те ра тур ни твор ци на Р.М.
на 22-та сред ба 2014, бла го дар ни ци
од Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-
Ку ма но во 2013, од Цр ве ни от крст на
град Скоп је 2015, од здру же ни е то на
умет ни ци „Кул ту рен бран“- Го сти вар
2014, на гра да на кон кур сот за по е -
зи ја по по вод Свет ски от ден на кни -
га та, во 2015г. и дру го.

Мош не го лем при до нес Ли ди ја
има и во ра бо та та на ма тич но то здру -
же ние ка ко член на из врш ни от од бор
и ка ко пре тсе да тел ка на ко ми си ја та
за кул ту ра. Со сво и те на ста пи на кул -
тур ни и дру ги на ста ни по раз ни по во -
ди, таа ги про мо ви ра и афир ми ра ус -
пе си те и на сво е то здру же ние, кое
ста на ед но од по за бе ле жи тел ни те и
по до бри те во Со ју зот.

ЛИДИЈА ЛУЧКО ЈЕРЕМИЌ - АКТИВИСТКА ОД ЗП-КАРПОШ 

КрстеСпа се ски

Ини ци ја ти ва та од пред две го ди ни
за збра ти му ва ње на ЗП-Стру га и ЗП-
Кру ше во се ре а ли зи ра на 3 ју ли го ди -
на ва. Спо год ба та за уна пре ду ва ње на
ме ѓу себ ни те од но си на две те здру же -
ни ја ја пот пи шаа пре тсе да те ли те на
из врш ни те од бо ри на ЗП-Стру га, Ми -
ло рад Тр по ски и на ЗП-Кру ше во, Ни -
ко ла Ни ко ло ски.

Збра ти му ва ње то на две те здру же -
ни ја е израз на тоа што овие два гра -
да има ат мно гу за ед нич ки исто ри ски,
кул тур ни и дру ги вред но сти, а во ед но
се и со мул ти ет нич ки со став. Спо год -
ба та ќе зна чи трај но при ја телс тво, ќе
се те ме ли на мно гу за ед нич ки не шта,
во си те об ла сти на со ра бо тка ме ѓу две -
те здру же ни ја, а пред с>, во раз ме на
на искус тва, уна пре ду ва ње на ме ѓу -
себ ни те од но си и дру ги актив но сти од
за ед нич ки ин те рес на здру же ни ја та -
истак на пре тсе да те лот Тр по ски.

Пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Кру ше -
во, Ни ко ла Ни ко ло ски, во оваа при го -
да ре че де ка од лу ка та за збра ти му ва -

ње на нив но то здру же ние со ЗП-Стру -
га е до не се на на пос лед на та сед ни ца
и таа ед ног лас но е при фа те на од си те
ор га ни на здру же ни е то. Тој истак на де -
ка збра ти му ва ње то уште по ве ќе ќе ги

збли жи со ор га ни зи ра ње кул тур ни и
спорт ски ма ни фе ста ции, ху ма ни тар -
ни актив но сти, из ле ти, за ед нич ки сед -
ни ци и дру ги актив но сти што за ед нич -
ки ќе се ор га ни зи ра ат, а што ќе зна -
чат актив но и до сто инс тве но ста ре е -
ње на пен зи о не ри те од две те здру же -
ни ја. Спо год ба та се ка ко има про стор
за до пол ну ва ње со но ви со др жи ни,
идеи, пред ло зи и раз мис лу ва ња.

На чи нот на пот пи шу ва ње то на спо -
год ба та за збра ти му ва ње ме ѓу ЗП-
Стру га и ЗП-Кру ше во при сус тву ваа и
го сти од ЗП-Охрид и Де бр ца. 

Ко га е во пра ша ње исто ри ја та по -
сто јат мно гу ин те рес ни ре ла ции ме ѓу
овие два гра да чии здру же ни ја се збра -
ти ми ја.

Во глав ни от штаб на Илин ден ско -
то во ста ние од 1903 го ди на, член бил
и поз на ти от стру шки вој во да Ан то а ген
Ха џо, а то гаш на та свр ше ни ца на вој -
во да та и прв пре тсе да тел на Кру шев -
ска та ре пуб ли ка, Ни ко ла Ка рев, би ла
стру жан ка та Ко ца Аџо ва! Збра ти му ва -
ње то до а ѓа не што ка ко про дол жу ва -
ње на та кви те ре ла ции. 

Не ко гаш поз на та ма не кен ка - се га по е те са 

Во глав ни от штаб на Илин -
ден ско то во ста ние од 1903

го ди на, член бил и поз на ти от
стру шки вој во да Ан то а ген

Ха џо, а то гаш на та свр ше ни -
ца на вој во да та и прв пре тсе -

да тел на Кру шев ска та
ре пуб ли ка, Ни ко ла Ка рев,

би ла стру жан ка та Ко ца Аџо -
ва! Збра ти му ва ње то до а ѓа
не што ка ко про дол жу ва ње

на та кви те ре ла ции 

Се збра ти ми ја ЗП-Стру га и ЗП-Кру ше во

Са мо до бро 
ин фор ми ра ни от 

пен зи о нер е ко ри сен 
за се бе и за оп штес тво то

По крај ди мен зи ја та за за -
чу ву ва ње и јак не ње на

здрав је то, го ле ма при до би -
вка од спор ту ва ње то на

пен зи о не ри те е рас то ва ру -
ва ње то од се којд нев ни те
проб ле ми што ги но сат го -

ди ни те

Пр ва ци те ќе на ста пат на Ре пуб лич ка та спорт ска олим пи ја да 

Со те а тар ски спе ктакл, со пер фор ман -
сот „Зем ја та на Чер но дрин ски“ и со кон -
церт на актер ски те ѕвез ди во ре жи ја на
Де јан Прој ков ски, на пло шта дот „Ме то ди -
ја Ан до нов-Чен то“ во цен та рот на При леп
све че но бе ше оз на чен (на 12 ју ни) по че -
то кот на ју би леј ни от 50. ФМТ. За сво и те
зас лу ги во раз во јот, афир ма ци ја та и не гу -
ва ње то на ма ке дон ска та те а тар ска умет -
ност, Фе сти ва лот е до бит ник на приз на ни -
е то „По вел ба на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“
од пре тсе да те лот на Ма ке до ни ја, Ѓор ге Ива -
нов. На отво ра ње то, пре тсе да те лот Ива -
нов приз на ни е то лич но му го вра чи на пре -
тсе да те лот на со ве тот на фе сти ва лот и умет -
нич ки ди ре ктор, Пе тар Те мел ков ски. 

- Ова приз на ние е за си те. Поч ну вај ќи
од ос но ва чи те на Фе сти ва лот до де нес, а
осо бе но е за но ви те ге не ра ции акте ри на
те а тар ска та умет ност. Приз на ни е то е и за
при леп ска та те а тар ска пуб ли ка - наг ла си
Те мел ков ски.

По тоа на сце на та им беа вра че ни на -
гра ди те за жи вот но де ло на трој ца та го ди -
наш ни до бит ни ци, акте ри те Ме то Јо ва но -
ски и Бла го ја Чо рев ски и на те а тро ло гот
Је ле на Лу жи на, си те пен зи о ни ра ни те а -
тар ски умет ни ци. Приз на ни ја од Фе сти ва -

лот им беа до де ле ни и на Ми ни стерс тво -
то за кул ту ра, што го при ми ми ни стер ка та
Ели за бе та Кан че ска-Ми лев ска и на оп -
шти на та При леп, што го при ми гра до на -
чал ни кот Мар јан Ри сте ски.

Акте рот-пен зи о нер Бла го ја Чо рев ски,
кој с> уште мо же да се за бе ле жи на те а -
тар ска та сце на и во те ле ви зи ски те се рии,
ве ли де ка за акте ри те не ва жи за ко нот за
пен зи о ни ра ње. Тие игра ат до де ка се жи -
ви, од нос но до де ка мо жат тоа да го пра -
ват. 

- Акте ри те без ре зерв но M се да ва ат на
оваа умет ност. За да стиг не те до ка ра кте -
рот, да би де ли кот ваш, ќе по ми не те де сет
пла ни ни, де сет мо ри ња, де сет езе ра. Ли -
кот ин стин ктив но ве но си кон ка ра кте рот
со по мош на ре жи се рот и на ко ле ги те. Те -
а та рот е мо е то се мејс тво, кое има ре чи си
иде ал ни од но си и мо жам M да се пре да -
дам на умет но ста. По мош имам од со пру -
га та и од де ца та, а се га и од вну ка та Га ла.

Ако го не ма те тој ду хо вен мир, не ќе мо -
же те да го нај де те ни ту во те а та рот. По тоа
до а ѓа она, ко га ќе вле зе те во вто ро то се -
мејс тво - пуб ли ка та, кај лу ѓе то што ра бо тат
во те а та рот - ве ли акте рот Чо рев ски. 

Д-р Је ле на Лу жи на е зас луж на за соз -
да ва ње то на но ви от, мо дер ни от те а тар и
при стап, ка ко и за по ста ву ва ње то на ко -
ор ди на ти те на свет ска та те а тро ло ги ја во
зем ја ва. Про фе сор ка та на ФДУ во Скоп је
е ини ци ја тор ка за соз да ва ње на но ва та
со вре ме на те а тро ло шка на у ка. 

- Те а та рот е и на у ка - до да ва Лу жи на.
До бит ник на на гра да е и Ме то Јо ва нов -

ски, еден од нај и стак на ти те ма ке дон ски
акте ри, поз нат по сво јот ори ги на лен при -
стап на актер ска та мај сто ри ја, фо ку си ран
кон откри ва ње то на сво и те по тен ци ја ли и
нив но по сто ја но над гра ду ва ње. Тој соз да -
ва свој пе чат што пуб ли ка та низ ге не ра ци -
и те го пре поз на ва и на гра ду ва.

К. Р.

ПРИЛЕП 

На гра ди за пен зи о ни ра ни те те а тар ски умет ни ци Информирањето битен фактор
во севкупното живеење

На го ди наш ни от ју би ле ен,
пе де сет ти по ред фе сти вал

на ма ке дон ски те те а три
„Вој дан Чер но дрин ски“ во
При леп, три те на гра ди за

жи вот но де ло им беа до де -
ле ни на пен зи о ни ра ни
акте ри и на те а тро лог

Ка ко плод на за ед нич ка та со ра бо -
тка ме ѓу ЗП-Ка ва дар ци и пен зи о не ри те
од Пу стец и Кор ча, ка ва да реч ки те пен -
зи о не ри на 11 мај беа на ед нод нев на
ек скур зи ја во овие два гра да во Ал ба ни -
ја. Оваа по се та бе ше од ху ма ни та рен ка -
ра ктер. Па ке ти со об ле ка, обу вки, те тра -
тки, пен ка ла и слич но, им беа до ни ра ни
на гра ѓа ни те од овие две ме ста. Гра до -
на чал ни кот на Пу стец, Ед монд Те мел ко,
ги при ми пен зи о не ри те и им се заб ла -
го да ри за по се та та и за по мо шта.

Ва ша та по се та е го ле ма чест за си -
те нас. Го ле мо е за до волс тво то ко га ќе
н> по се тат на шин ци од ма тич на та др жа -
ва Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. То гаш чув -
ству ва ме де ка не сме за бо ра ве ни и де -
ка на ши те бра ќа Ма ке дон ци мис лат на
нас. Оп шти на та Пу стец има де вет се ла
со 5.300 жи те ли - глав но Ма ке дон ци. Жи -
те ли те на Пу стец глав но пре жи ву ва ат од
се зон ска ра бо та, од ри бо лов, зем јо делс -
тво и од сто чарс тво. За поз дра ву ва ње е
оваа по мош од пен зи о не ри те од Ка ва -

дар ци, би деј ќи на не кои од лу ѓе то овие
ра бо ти ќе им би дат од го ле мо зна че ње
- истак на гра до на чал ни кот Те мел ко.

Прет ход на та го ди на пен зи о не ри те
го по се ти ја са мо Пу стец, а оваа го ди на
им се ис пол ни жел ба та да ја ви дат и да
ја по се тат и Кор ча, ка де што ја по се ти ја
спо мен-ку ќа та на учи ли ште то на ал бан -
ски ја зик од 1887 го ди на, ко га прв пат
би ле во ве де ни за ед нич ки па ра лел ки за
ма шки и за жен ски де ца. По тоа бе ше
разг ле дан еден дел од гра дот, ше та ли -
ште то, цр ква та, па за рот и дру го. Пен зи -
о не ри те се фо то гра фи раа и се дру жеа. 

На вра ќа ње, се од мо ри ја и про ше -
таа на поз на ти от Ши рок со как во Би то -
ла. Пен зи о не ри те во Би то ла ги ви доа
нај ста ри те ар хи те ктон ски де ла и град -
би на Бал ка нот кои го кра сат гра дот
уште од тур ско вре ме. Ина ку, оваа по -
се та се ор га ни зи ра во рам ки те на про -
гра ма та за од мор и ре кре а ци ја на ЗП-
Ка ва дар ци.

М. Јо ва но ва-Ми тков

По се та на Пу стец и на Кор ча

ЗП-КАВАДАРЦИ 
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ШТО ОТКРИВААТ ИСТРАЖУВАЊАТА НА ВЕЛЕ АЛЕКСОСКИ - ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗП-ВЕЛЕС 

На 24 ју ни го ди на ва, пре тсе да те лот
на ЗП-Ве лес, д-р Ве ле Але ксо ски, по по -
вод трг ну ва ње то на 17-та ме ѓу на род на
вар дар ска ре га та „Ге ми џии“, од име то
на оп шти на та Ве лес одр жа го вор во чест
на ге ми џи и те кои ги из ве доа поз на ти те
Со лун ски атен та ти. 

Тоа бе ше по вод да го пра ша ме ка ко
до шол до но ви по да то ци за ге ми џи и те.

Во Фран ци ја пре сто ју вав че ти ри го -
ди ни ка ко про фе сор во Ма ке дон ско то
до пол ни тел но учи ли ште, а во ед но ма ги -
стри рав и до кто ри рав во Страз бур на
исто рии и ци ви ли за ции на Ју го и сточ на
Евро па. При мо и те истра жу ва ња на и дов
на по да то ци де ка ге ми џи и те не кое вре -
ме пре сто ју ва ле во Па риз и би ле че сти
го сти во ре сто ра нот „Ла Про коп“, кој бил
со би ра ли ште на нај го ле ми те умо ви на
то гаш на Фран ци ја и на по ве ќе европ ски
фи ло зо фи, пи са те ли, по ли ти ча ри и дру ги.
Тие на ова ме сто се сре ќа ва ле, раз го ва -
ра ле и пи шу ва ле за нив ни те де ла.

Ге ми џи и те се со ста ну ва ле на ова ме -
сто за ос тва ру ва ње на нив ни те иде а ли

за сло бод на ма ке дон ска др жа ва во рам -
ки те на обе ди не та Евро па. Пос лед на та
ве чер, пред нив но то за ми ну ва ње за Со -
лун, тие во ре сто ра нот ја ис пе а ле пес на -
та „На леј, на леј“, обра ќај ќи / се на де -
вој ка та што ги слу же ла. Таа во еден мо -
мент ги пра ша ла зо што ја пе ат оваа пес -
на, што зна чи тоа, на што тие / од го во -
ри ле де ка тоа е пос ле ден пат што ги гле -
да, за што тие се ре ше ни да за ги нат за
до бро то на сво јот на род и сво ја та та тко -
ви на. По доц на таа доз на ла за суд би на -
та на ге ми џи и те и по ра ди нив на та тра -
гич на смрт ре ши ла ни ко гаш да не се ома -
жи! Во име на слав но то де ло на ге ми џи -
и те, Свет ски от ма ке дон ски кон грес по
по вод 100-го диш ни на та од го ле ми от на -
стан, во 2003 го ди на, во ре сто ра нот „Ла
Про коп“ по ста ви спо мен-обе леж је на
кое пи шу ва де ка „На ова ме сто во ра ни -
от по че ток на два е сет ти от век пре сто ју -
ва ле ма ке дон ски иде а ли сти - бор ци за
пра ве ден оп штес твен по ре док и де мо -
кра ти ја на Бал ка нот и за ос тва ру ва ње
на не за вис на ма ке дон ска др жа ва ка ко

ци ви ли за ци ска по тре ба за обе ди не та
Евро па“.

Во сво е то обра ќа ње Вие ги ожи ву -
ва те спо ме ни те по слав но то ми на то.

Исто ри ја та ја пи шу ва ат хра бри те, а
ме ѓу нај хра бри те пи шу ва чи на ма ке дон -
ска та исто ри ја се ге ми џи и те, мла ди мом -
чи ња кои пред 112 го ди ни ги ор га ни зи -
раа поз на ти те Со лун ски атен та ти. По ве -
ќе то би ле ин те ле кту ал ци, мла дин ци на
во зраст од 18 до 22 го ди ни. Од Ве лес би -
ле Јор дан Поп Јор да нов-Ор це то, На чо
Сто ја нов, Го це Ча нев, Ун гар ка та Ана Ша -
пец и дру ги ра ко во ди те ли на кру жо кот,
по тоа Ди ми тар Ме чев-Ме че то, Кон стан -
тин Кир ков, Или ја Трч ков, Вла ди мир Пин -
гов, Ге ор ги Бог да нов, Ми лан Ар сов, То -
дор Ор ган џи ев, То дор Бог да нов, Или ја
Поп Јор да нов и Але ксо Ми нов. По крај
нив во кру жо кот би ле и Па вел Ша тев од
Кра то во и Мар ко Бош на ков од Охрид.

Со акти ви ра ње на ди на ми тот по ста -
вен на фран цу ски от брод „Гва дал хи вир“
за поч ну ва ат ак ци и те на ге ми џи и те, кои
тра ат до 30 мај 1903 го ди на. 

И де нес, по тол ку по ми на ти го ди ни,
нив на та мис ла „Се ар чи ме за Ма ке до -
ни ја“ е во дил ка за се кој ро до љу бец. Се
истра жу ва нив но то де ло, за да се рас вет -
ли се ко ја по стап ка ко ја хра бри те ма ке -
дон ски си но ви ги во де ла кон цел та: сло -
бод на Ма ке до ни ја. Тие се за кол на ле да
не оста ва ат свои пор тре ти, за тоа што са -

ка ле да би дат слу жи те ли на иде ја та, но
не и на сла ва та. 

Се ка ко, исто ри ја та не па ме ти за ве -
ти?

Од мо мен тот ко га Ор це го за па лил
фи ти лот, што тре ба ло во ли це то на Ото -
ман ска та бан ка да го фр ли во воз дух
европ ски от ка пи тал, што ги кра сел гра -
ди те на дес по тот Ха мид - од тој мо мент
ими ња та на тие скром ни мом чи ња ста -
ну ва ат сим бол на ма ке дон ски от хе ро и -
зам, на ма ке дон ска та по све те ност, за -
што де ло то што дош ло до нај свет ла та точ -
ка не мо же да умре. Тоа би ло де ло на 12
хе рои, што де нес, по 112 го ди ни, нè те -
ра вос хи те но да се об ѕр не ме на зад и да
им ја оста ви ме ле ген да та за нив на ге -
не ра ци и те што до а ѓа ат.                            Н.А.

„На леј, на леј“ би ла пос лед на та пес на на ге ми џи и те
Ге ми џи и те пре сто ју ва ле и во
Фран ци ја, глав но во Па риз, а
во ре сто ра нот „Ла Про коп“,
кој бил со би ра ли ште на нај -

го ле ми те фран цу ски и европ -
ски умо ви, се сре ќа ва ле,

раз го ва ра ле и се до го ва ра ле
ка ко да ги ос тва рат сво и те

иде а ли за сло бод на ма ке дон -
ска др жа ва. И де нес, по тол ку

по ми на ти го ди ни, нив на та
мис ла „Се ар чи ме за Ма ке -
до ни ја“ е во дил ка за се кој

ро до љу бец

Ре ви ја та за кни жев ност „Бра ну -
ва ња“ од Стру га, го ди на ва ме ѓу на -
род на та на гра да „Стру шко сло во“
во рам ки те на ма ни фе ста ци ја та
„Стру шки кни жев ни сред би - 2015
“ им ја до де ли на ма ке дон ски от про -
фе сор Ва сил То ци нов ски и на хр ват -
ски от писател Ва ле рио Ор лиќ. На -
гра да та прв пат се до де лу ва на еден
до ма шен и на еден стран ски автор
за до стиг ну ва ња во об ла ста на ја -
зи кот, ли те ра ту ра та и кул ту ра та.

Во образ ло же ни е то, ме ѓу дру го -
то, стои де ка То ци нов ски на гра да -
та ја до би ва „за лич ни от при до нес
во при ме на та, раз во јот и афир ма -
ци ја та на ма ке дон ски от ли те ра ту -
рен ја зик во Ма ке до ни ја и во све -
тот“, а Ор лиќ приз на ни е то го до би -
ва „за осо бе ни зас лу ги во раз во јот
на ма ке дон ско-хр ват ски те кни жев -
ни ре ла ции“.

Ва сил То ци нов ски е по ет, рас -
ка жу вач, ро ман си ер, автор за де -

ца и за мла ди, кри ти чар и есе ист,
кни же вен исто ри чар, ан то ло ги чар
и пре ве ду вач. Автор е на по ве ќе од
ше е сет кни ги бе ле три сти ка и кни -
жев на исто ри ја, а при ре дил 80 кни -
ги од ма ке дон ско то пуб ли ци стич ко
и кни жев но нас ледс тво. Пуб ли ку -
вал по ве ќе од 350 сту дии во до -
маш ни и во стран ски спи са ни ја. 

На гра да та „Стру шко сло во“, на
Ва сил То ци нов ски, член на СЗПМ
и на Ва ле рио Ор лиќ им бе ше вра -
че на во рам ки те на „Стру шки те кни -
жев ни сред би – 2015“, што се одр -
жаа од 2 до 4 ју ли. На ма ни фе ста -
ци ја та, на пи са те лот До бре То до -
ров ски, до пис ник од Би то ла на
„Пен зи о нер плус“, му бе ше вра че -
на на гра да та „Кр сте Ча чан ски“ за
кни га та рас ка зи „По мен за ед но
вре ме“, а на бу гар ска та по е те са
Ва ња Ан ге ло ва / бе ше до де ле на
на гра да та „Кни жев на дал га“.                                           

С.К.

„Струшките книжевни средби“
наградени  и автори – пензионери

Да ру ва ње то крв е го ле мо ду хов но ис -
пол ну ва ње, тоа е слич но ка ко да от ста пу -
ваш дел од се бе и то гаш се чув ству ваш
де ка мо жеш да по ле таш. Ва ка на ши от со -
гра ѓа нин Зо ре Гру ев ски (64), кој е ре кор -
дер во да ру ва ње крв во Де мир Хи сар, го
опи шу ва мо ти вот да се би де кр во да ри -
тел. Со сво ја та не се бич ност и ху ма ност
тој до се га по да рил 104 па ти од оваа ска -
по це на теч ност, со што се вбро ју ва ме ѓу
нај про ду ктив ни те кр во да ри те ли во Ма -
ке до ни ја. Ро ден е во се ло то Ку тре ти но во
1951 го ди на, а це ли от свој ра бо тен век
го по ми нал ка ко го твач во Пси хи ја три ска -
та бол ни ца во Де мир Хи сар. Овој иск лу -
чи тел но скро мен чо век, пен зи о нер, ве -
ли де ка иа ко не знае кол ку жи во ти спа -

сил до се га, важ но му е што знае де ка по -
мог нал не ко му.

- Соз на ни е то де ка сум по мог нал не -
ко му ме ис пол ну ва и за тоа са кам да да -
ру вам крв. Но по крај ду хов на та при до би -
вка, да ру ва ње то крв по зи тив но вли јае и
на мо е то здрав је, би деј ќи ко га ќе да дам
крв чув ству вам еден вид про чи сту ва ње
на ор га низ мот, ед но об но ву ва ње на те -
ло то и на ду ша та. Ко га ќе да дам крв се
чув ству вам по ле сен, со по ве ќе енер ги ја
и имам по го лем апе тит - ве ли Зо ре.

Ина ку, Зо ре прв пат да ру вал крв уште
ко га бил ма ло ле тен, на 17 го ди ни, а ре -
до вен кр во да ри тел ста нал од 1970 го ди -
на. На Зо ре де нес му е жал што по ра ди
во зра ста по ве ќе не мо же да би де ре до -

вен да ри тел, иа ко сL уште се чув ству ва
здрав. Од де мир хи сар ски от Цр вен крст
ве лат де ка при ме рот на Зо ре за поч на ле
да го сле дат мно гу ху ма ни де мир хи сар -
ци, па од го ди на на го ди на кр во да ри телс -
тво то рас те и по бро јот на со бра ни еди -
ни ци крв и по бро јот на ак ции што ту ка се
ор га ни зи ра ат.

За Де нот на здрав је то, на при год на
све че ност, ЗП-Де мир Хи сар на Зо ре Гру -
ев ски му до де ли бла го дар ни ца и при го -
ден по да рок за не го ва та ху ма ност. З.С.

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Зоре Гру ев ски 104 па ти да ру вал крв 

Пе труш Ви до ев ски ве ќе осум го ди -
ни е пен зи о нер. Дру же ње то со лу ѓе то од
тре та та до ба го пра ви горд, би деј ќи умеш -
но „го по пол ну ва“ сло бод но то вре ме,
глав но ка ко спорт ски ре кре а ти вец. Ве -
ли де ка уште по при е мот на пр ва та пен -
зи ја, во 2006-та го ди на, се вклу чил во
ра бо та та на пен зи о нер ска та ор га ни за -
ци ја, но глав но ка ко акти вист во раз гра -
но кот „Ма ла ста ни ца“ во Те то во, ста вај -
ќи им се на рас по ла га ње на оние што се
гри жат за спор тот на пен зи о не ри те, ко -
га за тоа ќе по чув ству ва ат по тре ба да го
ан га жи ра ат. До то гаш, спор ту ва и се ре -
кре и ра за ра ди одр жу ва ње на сопс тве -
на та кон ди ци ја и здрав је то, и да го по -
пол ни сло бод но то вре ме што го има на
рас по ла га ње.

Пен зи о ни ра ње то не смее да се сфа -
ти ка ко пов ле ку ва ње во па сив ност. На -
про тив, јас тоа го раз би рам ка ко уште
по го ле ма мож ност за ре кре а ци ја, дру -
же ње со ко ле ги-пен зи о не ри, што сL за -
ед но ме пра ви ви та лен и здрав - ве ли Ви -
до ев ски.

Овој те тов ски пен зи о нер днев но ми -
ну ва по де се ти на ки ло ме три во пе ша че -
ње. Не го ва оми ле на де сти на ци ја му се
оние 4-5 ки ло ме три до мес но ста Ба њи -
че над Те то во. Се кое утро око лу два ча -
са е по асфалт на та па те ка што ми ну ва

по дес ни от брег на ре ка та Пе на, ко ја,
спо ред не го, е ка ко из мис ле на за ре кре -
а ци ја.

Во мес но ста Ба њи че има не кол ку
из во ри на ми не рал на во да. Исте ку ва на
по ве ќе ме ста. Неј зи на та ле ко ви тост ја
по твр ду ва ат мно гу ми на кои се којд нев -
но се во им про ви зи ра ни от ба зен. На у -
тро, очиг лед но е ка ко од дно то на овој
ба зен из ви ра во да. Ка жу ва ат де ка мно -
гу по ма га ко га се во пра ша ње кож ни те
за бо лу ва ња. Има по ве ќе ре кре а тив ци,
пре теж но пен зи о не ри, кои се којд нев но
се на о ѓа ат по крај из во ри те и пол нат ши -
ши ња во да, ко ја е со при род на ки се лост
и со не о би чен вкус. Јас, лич но, не пол -
нам ши ши ња, но на из во ри те пи јам од
оваа во да и се ми јам, тоа ми е до вол но
- до да ва Пе труш Ви до ев ски. 

Ка ко и мно гу дру ги, и пен зи о не рот
Пе труш има свој авто мо бил, но спо ред
не го во ка жу ва ње, тој го диш но со во зи -
ло то ми ну ва по око лу 1.000 ки ло ме три,
а во ист пер и од про пе ша чу ва 3.000 ки -
ло ме три!

Оние што до бро го поз на ва ат ве лат
де ка Пе труш е и оста ну ва „со не ми рен
дух“. Умеш но ја од брал стру ка та ге о дет -
ски тех ни чар, со ко ја по сто ја но во ра бот -
ни от век бил во дви же ње. Под не гов над -
зор и не по сред но ан га жи ра ње се из гра -
де ни или се мо дер ни зи ра ни по ве ќе то
бу ле ва ри низ Те то во, со уре де на дру га
по треб на ин фра стру кту ра, вр шел мно -
гу сни ма ња на те ре ни и па ти шта, а ра -
ко во дел и со из град ба та на пат на та мре -
жа во по ве ќе то од 92-те се ла во те тов -
ски от крај. 

И не са мо тоа. Над 30 го ди ни бил
акти вен во фуд ба лот. Глав но бил фуд ба -
лер во Љу бо тен, се ко гаш ка ко на па ѓач.

Не ги бро ев да де ни те го ло ви, но си -
гур но сум стре лец ба рем на 150 - истак -
ну ва Пе труш.

Ко га му за вр ши ла актив на та фуд -
бал ска ка ри е ра, ра бо тел ка ко тре нер,
пред сL во Љу бо тен, но во дел еки пи и во
дру ги ме ста во Те тов ско, се ка де оста вај -
ќи од ли чен впе ча ток за не го во то ан га -
жи ра ње и учи нок.                                         Г.Е.

ЗП-ТЕТОВО Пен зи о ни ра ње то е мож ност за дру же ње и за ре кре а ци ја 
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