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ВО ПРЕСРЕТ НА 20-ТАТА ЈУБИЛЕЈНА ПЕНЗИОНЕРСКА СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА

Ка ли на С. Ан до но ва

Ју би ле и те се убав по вод да се при -
се ти ме на по че то ци те, но и на се то
она што по ми на ло низ го ди ни те, на
си те на ста ни во кои сме вгра ди ле дел
од на ши те со ни шта, труд и идеи. И си -
те тие спо ме ни и се ќа ва ња но сат чув -
ство на гор дост, на ис пол не тост и до -
ка жу ва ат де ка за ла га ња та до не ле ре -
зул та ти.

Та ка се чув ству ва ат во пре срет на
20-тата ју би леј на пен зи о нер ска спорт -
ска Олим пи ја да и се гаш ни те пен зи о -
не ри, но и оние кои ги удри ле те ме -
ли те на оваа спорт ска ре пуб лич ка ма -
ни фе ста ци ја. 

Пр ви те пен зи о нер ски спорт ски
нат пре ва ри се одр жа ле во Охрид, во
да леч на та 1996 го ди на, а на нив учес -
тву ва ле са мо де се ти на здру же ни ја,
кои се нат пре ва ру ваа са мо во три
спорт ски дис цип ли ни во при сус тво на
150 учес ни ци. От то гаш на ва му, спор -
тот ка ко глав на пре о ку па ци ја кај пен -
зи о не ри те, од нос но лу ѓе то од тре та та
до ба, ста ну ва важ на актив ност и фа -
ктор за одр жу ва ње и по до бру ва ње на
пси хо фи зич ка та со стој ба кај оваа по -
пу ла ци ја. Низ го ди ни те оваа актив -
ност по сто ја но се збо га ту ва со но ви
спорт ски дис цип ли ни и дру ги об ли ци
на ре кре а ци ја за здра во ста ре е ње.
Ка ко и во си те по че то ци, во пр ви те
го ди ни на одр жу ва ње на пен зи о нер -
ски те спорт ски нат пре ва ри не ма ло
одре де ни пра ви ла и про по зи ции, но
по доц на, бла го да ре ние на стек на ти -
те искус тва и за лож би те и на оние што
се нат пре ва ру ва ле и на оние што ги
ор га ни зи ра ле и под др жу ва ле, бил из -
го твен пра вил ник за спорт ски те нат -
пре ва ри, кој по сто ја но се на до пол ну -
ва и на до гра ду ва сè со цел нат пре ва -

ри те да би дат ре гу лар ни, чес ни и ма -
кси мал но спорт ски, ка ко спо ред мож -
но сти те на нат пре ва ру ва чи те та ка и
спо ред фи нан си ски те мож но сти на
здру же ни ја та и на Со ју зот. При тоа, се -
ко гаш се на сто ју ва ло нат пре ва ри те
да оп фа тат што по ве ќе пен зи о не ри,
а ре ги о нал ни те и ре пуб лич ки те нат -
пре ва ри се одр жу ва ле во раз лич ни
гра до ви, под др жу ва ни и од ло кал на -
та са мо у пра ва и од гра до на чал ни ци -

те на оп шти ни те. Та ка, оваа го ди на
од 8 ре ги о нал ни нат пре ва ри, на 5 од
нив при сус тву ваа и гра до на чал ни ци -
те, а во оп шти ни те Илин ден и Но во
Се ло беа и по кро ви те ли на ма ни фе -
ста ци ја та, а важ но ста на оваа ма сов -
на пен зи о нер ска ма ни фе ста ци ја ја
по твр ду ваа со сво е то при сус тво ми -
ни стри и пре ми е рот на др жа ва та. 

Бла го да ре ние на тоа, пен зи о нер -
ски те спорт ски нат пре ва ри те пре рас -
наа во ви стин ска пен зи о нер ска
Олим пи ја да со си те ка ра кте ри сти ки
и обе леж ја. 

Оваа 20-та ју би леј на пен зи о нер -
ска спорт ска Олим пи ја да ќе се одр -
жи во глав ни от град на на ша та зем -
ја, во комп ле ксот „Нју стар“, на 4 сеп -
тем ври. На иста та и прет хо деа ре ги -
о нал ни те нат пре ва ри на кои не по -
сред но учес тву ваа 52 здру же ни ја на
ста рос ни пен зи о не ри - член ки на
СЗПМ, кои се нат пре ва ру ваа во две -
те ка те го рии (ма жи и же ни) во 11
спорт ски дис цип ли ни. Во нив учес -
тву ваа вкуп но 1.607 нат пре ва ру ва -
чи, од кои 970 во ма шка и 637 во
жен ска кон ку рен ци ја. Спо ред по ка -
за те ли те од из ми на ти те го ди ни, бро -
јот на нат пре ва ру ва чи од го ди на на
го ди на по сто ја но се зго ле му ва, што
по ка жу ва де ка лу ѓе то од тре та та до -
ба са ка ат да се за ни ма ва ат со спорт,
да се ре кре и ра ат и при тоа ме ѓу себ -
но да се дру жат.

На го ди наш ни ве 20-ти по ред ре -
пуб лич ки спорт ски нат пре ва ри ќе на -
ста пат 397 нат пре ва ру ва чи, од кои
208 во ма шка и 189 во жен ска кон -
ку рен ци ја.

Иа ко на овие игри на ста пу ва ат
нат пре ва ру ва чи во по од ми на ти го ди -
ни, тие во си те дис цип ли ни по стиг ну -
ва ат ви со ки ре зул та ти на кои мо жат
да им по за ви дат и пом ла ди актив ни
спор ти сти.

На 20-тата ју би леј на ре пуб лич ка
пен зи о нер ска „Олим пи ја да-Скоп је
2015“ ќе се нат пре ва ру ва ат пен зи о -
не ри те, но по бед ни ци ќе би дат нај -
под го тве ни те, а на не кои со јуз ник ќе
им би де и сре ќа та, по крај уме е ње то
и искус тво то. 

На нат пре ва ри те до се га при -
сус тву ваа и гра до на чал ни ци -

те, а важ но ста на оваа
ма сов на пен зи о нер ска ма -
ни фе ста ци ја ја по твр ду ва ат

со сво е то при сус тво и по кро -
ви телс тво ми ни стри на Вла -

да та и пре ми е рот на
др жа ва та 

Иа ко на овие нат пре ва ри на -
ста пу ва ат нат пре ва ру ва чи
во по од ми на ти го ди ни, тие

во си те дис цип ли ни по стиг ну -
ва ат ви со ки ре зул та ти на кои

мо жат да им по за ви дат и
пом ла ди актив ни спор ти сти

Љил ја на Мла де нов ска

На 19 ју ли 2015 го ди на, Здру же ни -
е то на пен зи о не ри те од Ра до виш и Кон -
че и оваа го ди на бе ше ор га ни за тор на
ма ни фе ста ци ја та „Пик ник на зе ле но“,
што се одр жа во ма на стир ски от комп -
лекс „Све ти Ѓор ѓи ја“ кај се ло то Ора о -
ви ца.

Во овој убав ле тен ден, око лу 9.000
пен зи о не ри од 38 здру же ни ја од це ла -
та на ша зем ја, член ки на Со ју зот на
здру же ни ја та на Ма ке до ни ја, се дру -
жеа и ужи ваа во пре крас на та при ро -
да и во бо га та та кул тур но-умет нич ка
про гра ма.

На по че то кот на дру же ње то го сти -
те ги поз дра ви пре тсе да тел ка та на акти -
вот на пен зи о нер ки, Пав ли на Ча бу ко -
ва, по тоа пре тсе да те лот на ЗП-Ра до -
виш и Кон че, Јор дан Ко ста ди нов им
по са ка ср деч но и топ ло до бре дој де на
си те при сут ни на оваа пен зи о нер ска
сред ба. Ко ста ди нов им упа ти го ле ма
бла го дар ност за ма сов но то при сус тво,
а осо бе но ги по фа ли штип ја ни кои и
оваа го ди на беа најм но гу број ни, со
533 учес ни ци. Пре тсе да те лот Ко ста ди -
нов им се заб ла го да ри и на гра до на -
чал ни кот на оп шти на та Ра до виш, Са -
шко Ни ко лов и на кти то рот на цр ква -
та, Ни ко лај чо Ни ко лов, за нив ни те усил -
би и по мош што се ко ја го ди на се до -
гра ду ва и уре ду ва овој пре кра сен про -
стор што е сè по ве ќе по са ку ва на и по -
се ту ва на де сти на ци ја за си те пен зи о -
не ри од Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

На пен зи о не ри те им се обра ти и
кти то рот на ма на стир ска та цр ква „Све -
ти Ѓор ѓи ја“, Ни ко лај чо Ни ко лов, кој во -
ед но е и спон зор на овој нај ма со вен
пен зи о нер ски со бир. Тој ги поз дра ви
пен зи о не ри те со не скри е но за до волс -
тво, истак ну вај ќи де ка е из не на ден од
нив на та ви тал ност и од до бра та ор га -

ни зи ра ност и ги по ка ни до го ди на да се
ви дат на уште по го ле ма сред ба на овој
про стор, кој по сте пе но, но си гур но ве -
ќе пре рас ну ва во ту ри стич ко-ре кре а -
ти вен цен тар.  

Сред ба та ја отво ри пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. Тој збо -
ру ва ше за зна че ње то на овие сред би
за здрав је то на пен зи о не ри те и истак -
на де ка ва кви те дру же ња прет ста ву -
ва ат мост за гра де ње но ви при ја телс -
тва, за ре ла кса ци ја и за ба ва на лу ѓе то
од тре та та до ба. Пре тсе да те лот Ар ги -
ров ски, исто та ка, ги по фа ли до ма ќи -
ни те за нив на та до бра со ра бо тка со
ло кал на та са мо у пра ва, со СЗПМ и со
дру ги те ор га ни за ции и ин сти ту ции, ка -
ко ре зул тат на што пен зи о не ри те имат
раз ни при до би вки.

Под сен ки те на сто лет ни те да бо ви
и оре о ви дрв ја пен зи о не ри те ужи ваа
во при јат ни от ам би ент. Се за о ри пес -
на, се раз ви оро ма ке дон ско, на за до -
волс тво на си те при сут ни. При јат ни от
ам би ент го на до пол ну ва ше ре но ми -
ра на та пе јач ка и му зич ка гру па „Злат -
ни пр сти“.

Оваа сред ба дол го вре ме ќе им
оста не во се ќа ва ње на пен зи о не ри те
кои оваа го ди на ма сов но дој доа во
Оре о ви ца. 

Ма ни фе ста ци ја та пре рас на 
во пре поз нат лив бренд

Под сен ки те на сто лет ни те
да бо ви и оре о ви дрв ја пен -
зи о не ри те ужи ваа во при -
јат ни от ам би ент. Се за о ри
пес на, се раз ви оро ма ке -
дон ско, на за до волс тво на

си те при сут ни од си те кра и -
шта на Ма ке до ни ја

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ 

Око лу 9.000 пен зи о не ри 
се дру жеа во Ора о ви ца 
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Тоа што се слу чу ва ше во Те тов ско во по не дел ни кот
ве чер, на 3 август, прет ста ву ва ше страш на еле мен тар -
на не по го да. Ва ква при род на ка та стро фа не па ме тат
ни ту нај ста ри те жи те ли од овој крај на на ша та зем ја. Не -
вре ме то бес не е ше не што по ве ќе од по ло ви на час. Најм -
но гу се исту ри дожд по па ди ни те на Шар Пла ни на. По -
ро и те и на дој де ни те во до те ци но сеа сè пред се бе. Шар
Пла ни на ви стин ски се „рас пу ка“, оста вај ќи зад се бе пу -
стош. Најм но гу пос ле ди ци има ше во се ла та Шип ко ви -
ца и во Ма ла и Го ле ма Ре чи ца. Ште ти има ше и во гра -
дот Те то во, ка ко и уште во не кол ку се ла по дол жи на та на
под нож је то на Ша ра. Сти хи ја та што од не се шест жр тви,
оште ти или со се ма раз ур на по ве ќе стан бе ни и де лов ни
об је кти, поп ла ви по вр ши ни за се а ни со раз ни кул ту ри,
не ги од ми на ни ту пен зи о не ри те. Ме ѓу жр тви те во поп -

ла ва та од го ле -
ми от на нос што
се стру по ли врз
не го ва та ку ќа
на стра да и пен -
зи о не рот од
Шип ко ви ца, 83-
го диш ни от Ха -
шим Феј зу лаи.

Ка ко и се ко -
гаш, и овој пат
пен зи о не ри те
со чув ству ва ат и
со на стра да ни те,
со по вре де ни те
и со оние кои из -
гу би ја имот, по се -
ви, жи вот ни... И
овој пат нив на та

ху ма ност и со ли дар ност се по ка жаа на де ло. Прик лу чу -
вај ќи се кон по ви кот на Цр ве ни от крст и на по ве ќе нев -
ла ди ни ор га ни за ции за по мош на на стра да ни те, за оние
што оста наа без до мо ви или со пол ни со би со на но си од
кал и од ка ме ња, кои за миг из гу би ја сè што со го ди ни го
со би ра ле и пе ча ле ле, ЗП-Те то во од лу чи да им до де ли ед -
но крат на па рич на по мош на 18 се мејс тва во кои жи ве -
ат пен зи о не ри. На си те нив им се до де ле ни по 5.000 де -
на ри. Шест од овие се мејс тва се од се ло то Шип ко ви ца,
се дум од Ма ла и пет од Го ле ма Ре чи ца. Спо ред из ја ва та
на Ша бан Ази си, пре тсе да тел на из врш ни от од бор на
Здру же ни е то на пен зи о не ри те од Те то во, па рич ни средс -
тва на пен зи о не ри во Шип ко ви ца им се до де ле ни на: Ха -
зис Ша и ни, Адем Аме ти, Ха шим Феј зу лаи, Ми нир Аме ти,
Ра ма дан Су леј ма ни и Ре си Кам бе ри. Се дум те пен зи о не -
ри од Ма ла Ре чи ца се: Мел ќи Су леј ма ни, Сил бие Ра ма -
да ни, Ќа мил Крас ни ќи, Са фие Крас ни ќи, Ха ни фе Крас -
ни ќи, Џе лил Га ни ја и Рем зи Му ра ти. Во Го ле ма Ре чи ца по -
мош до би ја: Зи би хе те Аје ти, Ну ри Ми ла и ми, Екрем Би ла -
ли, Би ња мин Абе ди ни и На сер Абе ди ни.

Во ЗП-Те то во вни ма тел но ги сле дат со стој би те и слу -
чу ва ња та со пос ле ди ци те од сти хи ја та и по по тре ба ќе
им да дат по мош и на дру ги пен зи о не ри од ова здру же -
ние. Слич но е од не су ва ње то и на дру ги здру же ни ја на
пен зи о не ри - член ки на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи -
о не ри на Ма ке до ни ја.

Г. Ефто ски

ЗП-ТЕТОВО 

Ва сил Па чем ски

Ед на од об вр ски те на из врш ни от од бор на
Здру же ни е то на пен зи о не ри од Ча ир, пла ни ра -
ни во про гра ма та за ра бо та во 2015 го ди на, е
гри жа та за нај ран ли ва та ка те го ри ја и не се бич -
ни от труд на ра ко водс тво то да им по мог не на сво -
и те чле но ви со до де лу ва ње ед но крат на не по -
врат на па рич на по мош. При опре де лу ва ње то на
по мо шта и утвр ду ва ње на ко рис ни ци те, во пр -
ви те шест ме се ци од го ди на та, фи нан си ска по -
мош им е да де на на 60 нај за гро зе ни чле но ви со
ни ски пен зии, бол ни, ста ри и из не мо ште ни ли -
ца, во вку пен из нос од 180.000 де на ри. Ко ми -
си ја та за здрав ство при Здру же ни е то из го тви
пред лог, а из врш ни от од бор до не се од лу ка да им
до де ли па рич на по мош на овие ли ца во из нос од
3.000 де на ри на се кој по е ди неч но.

- Ние се ко гаш по све ту ва ме вни ма ние на на -
ши те пен зи о не ри. На ва ков на чин, со до де лу ва -
ње по мош, са ка ме да по ка же ме де ка во ди ме
гри жа за оние ли ца кои има ат по тре ба од тоа. Та -
кви те ак ции на Здру же ни е то ќе про дол жат и во
дру га та по ло ви на од го ди на та, а ви си на та на по -
мо шта ќе за ви си од рас по ло жи ви те средс тва.
Пред ви де ни се и дру ги актив но сти, ме ѓу кои и по -
се та и дру же ње со из не мо ште ни и бол ни ли ца,
на кои ќе им би дат до де ле ни при год ни па ке ти, а
ќе би дат по се те ни во нив ни те до мо ви. При по се -
ти те со нив ќе раз го ва ра ме за те шко ти и те со кои
се со о чу ва ат. Овие по се ти за нив се од осо бе но
зна че ње би деј ќи со тоа им по ка жу ва ме де ка не
сме ги за бо ра ви ле - ве ли Мен тор Ќо ку, пре тсе -

да тел на из врш ни от од бор при ЗП-Ча ир. 
- Бла го да рен сум за до де ле на та по мош од на -

ше то здру же ние на пен зи о не ри и овие средс тва
ќе ги иско ри стам за ле ко ви кои ми се нај по треб -
ни, а еден дел ќе по тро шам за на ба вка на пре -
хран бе ни про ду кти - ни ре че Мев љан Али, пен -
зи о нер и член на ова здру же ние.

Бла го дар ност за до де ле на та па рич на по мош
иска жаа и Оли ве ра Спи ров ска и Ис ме та Не зи -
ро ва, кои за прв пат до би ва ат та ква по мош, а па -
ри те ќе ги иско ри стат, ка ко што ни ре коа, за она
што им е нај по треб но.

Мендо Ди мов ски

Јав но то со о бра ќај но прет при ја тие
„Скоп је“, во сог лас ност со европ ски -
те стан дар ди во ве ду ва нов единс твен
та ри фен си стем за си те пре воз ни ци
во гра дот, кој тре ба да се ста ви во функ -
ци ја до кра јот на го ди на та. За по бр зо
акти ви ра ње на си сте мот, ЈСП пре зе -
де ак ци ја за бла го вре ме но обез бе ду -
ва ње еле ктрон ски кар тич ки за си те
за ин те ре си ра ни гра ѓа ни, што ќе би де
ус лов за ко ри сте ње пре воз со авто бу -
си. Бе не фи ции што го има ат пен зи о -
не ри те за бесп ла тен авто бу ски пре воз
во Скоп је во втор ник, пе ток, са бо та и
во не де ла и по на та му оста ну ва ат не -
про ме не ти, со тоа што и оваа ка те го -
ри ја гра ѓа ни мо ра да би де обез бе де -
на со еле ктрон ски кар тич ки што ќе ва -
жат и за при ват ни те авто бу си. 

Имај ќи ја пред вид ва ква та ус ло ве -
ност за ко ри сте ње пре воз со авто бу -
си те на ЈСП, за по бр зо и по лес но вклу -
чу ва ње на пен зи о не ри те во но ви от си -
стем, ра ко водс тво то на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри на град Скоп -

је, на 18 ју ли, во Клу бот на пен зи о не -
ри те на ЗП-Со ли дар ност Ае ро дром, ор -
га ни зи ра со ста нок со пре тсе да те ли те
на здру же ни ја та, член ки на Со ју зот, на
кој при сус тву ваа пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски и трој ца прет -
став ни ци на ЈСП-Скоп је. Со со ста но -
кот ра ко во де ше пре тсе да те лот на ИО
на град ски от со јуз, Ме то ди ја Но вков -

ски, кој во во вед ни те за бе ле шки го
истак на зна че ње то на овој про ект и
изра зи сог лас ност за ор га ни зи ра но
вклу чу ва ње на Со ју зот во под го то вки -
те за не го ва ре а ли за ци ја.

За но ви ни те и за бе не фи ци и те што
ги да ва но ви от си стем за пре воз со
еле ктрон ски кар тич ки збо ру ва ше Не -
над Куз ма нов ски, ди ре кто рот на ИТ-

се кто рот во ЈСП, кој иска жа под го тве -
ност прет при ја ти е то да по мог не во из -
го тву ва ње то кар тич ки за пен зи о не ри -
те со ис пра ќа ње еки пи на пун кто ви во
пен зи о нер ски те клу бо ви и на дру ги
ме ста ка де што ќе се из вр ши ор га ни -
зи ра но сли ка ње и зе ма ње дру ги по -
треб ни по да то ци. Це на та за изра бо -
тка на кар тич ка та ќе би де ед но крат на
(200 де на ри) со важ ност од 10 го ди -
ни, а ќе би де пре поз нат ли ва по име то
„Скоп ска“.

Пен зи о не ри те ќе го по чув ству ва -
ат но ви от ква ли тет што го обез бе ду -
ва си сте мот, би деј ќи во исти от ќе се
ин те гри ра ат и при ват ни те пре воз ни -
ци, та ка што ќе се скра ти вре ме то на
че ка ње и ќе се из бег нат ме ша ни ци -
те на авто бу ски те ста ни ци. Про мо ци -
ја та на но ви от си стем за пре воз во
Скоп је пре диз ви ка ин те рес кај си те
при сут ни на со ста но кот, кои со сво -
и те пред ло зи и мис ле ња да доа при -
до нес во из гра ду ва ње то по зи ти вен
од нос кон при ме на та на овој про ект
што тре ба да за поч не на по че то кот
на 2016 го ди на.

ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ЗА ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ВО СКОПЈЕ

Пен зи о не ри те бесп лат но ќе се во зат 
и во при ват ни те авто бу си

Фи нан си ска по мош за 
на стра да ни те пен зи о не ри 

Ка ли на С.Ан до но ва

Дра ги Ар ги ров ски, поз нат пуб ли цист
и но ви нар, акту е лен пре тсе да тел на Со -
ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја, бе ше го стин во Бел град, во
ин фор ма тив на та еми си ја „Окру же ње“. 

Ова е прв пат по две де це нии еден
те ле ви зи ски се ри јал на ин фор ма тив ни
еми сии да би де при ка жан исто вре ме -
но на де сет те ле ви зи ски ста ни ци и тоа
во: Бос на и Хер це го ви на, Цр на Го ра, Хр -
ват ска, Ма ке до ни ја, Ср би ја, Сло ве ни ја
и во Ко со во. Во тие еми сии, лу ѓе од пет
др жа ви раз го ва ра ат без пре ве ду вач и
уба во се раз би ра ат. Всуш ност, тоа и би -
ла иде ја та на Цен та рот за де мо кра ти ја
и по ми ру ва ње во ју го и сточ на Евро па
(CDRSEE) и на Европ ски от фонд за Бал -
ка нот (EFB) ко га од лу чи ле да за поч нат
те ле ви зи ски про ект што би им овоз мо -
жил на гле да чи те низ це ли от Бал кан да
ви дат де ка проб ле ми те кои ги има ат им
се слич ни. При тоа, про е ктот не ма цел
да го вра ти вре ме то, ту ку на еден про -
фе си о на лен и ори ги на лен, мо же би и
единс твен на чин, да им по мог не на лу -
ѓе то од за па ден Бал кан во ре ша ва ње
на нив ни те проб ле ми и ди ле ми.

Ка ко што е поз на то, др жа ви те од за -
па ден Бал кан по ве ќе од две де це нии се
оби ду ва ат да ги за це лат ра ни те од вој -
ни те, да ги из ле чат дет ски те бо ле сти на
де мо кра ти ја та, да се под го тват за ви стин -
ско при фа ќа ње на европ ски те вред но -
сти, а не са мо да би дат член ки на ЕУ. Жел -
ба та на CDRSEE и на EFB е низ про е ктот
„Окру же ње“ да да дат при до нес во ос тва -
ру ва ње на тие це ли. Зна че ње то на овој
про ект го пре поз на ло и фи нан си ски го
под др жу ва Ми ни стерс тво то за над во -
реш ни ра бо ти на Ре пуб ли ка Гер ма ни ја. 

Авто ри те на про е ктот, охра бре ни од
го ле ма та под др шка на гле да чи те, на го -
сти те кои би ле по ка ну ва ни, ка ко и на ТВ-
парт не ри те, про е ктот го ре а ли зи ра ат
кон ти ну и ра но ве ќе че твр та се зо на. Во
се зо на та 2014/ 2015 го ди на, низ 14
еми сии при сус тву ва ле око лу 60 го сти,
ум ни и ос тва ре ни лич но сти во сво и те
сре ди ни и по ши ро ко, кои отво ре но, ди -
рект но и искре но рас пра ва ле за акту -
ел ни те ми за да им по мог нат на зем ји -
те од оп кру жу ва ње то по до бро да се раз -
бе рат и да го за јак нат ме ѓу себ но то по -
чи ту ва ње, ка ко и да ги иско ри стат ме ѓу -
себ ни те искус тва и зна е ња. 

Во тре та та се зо на, еми си ја та „Окру -
же ње“ се ре а ли зи ра во Бе о град. Уг лед -
ни но ви на ри и уред ни ци од зем ји те во
кои се еми ту ва еми си ја та, да ваа свои
ко мен та ри, ви ду ва ња и су ге стии за по -
ве ќе те ми. За тоа си те те ле ви зи ски ку ќи
кои ги еми ту ва ат овие еми сии и по на -
та му ќе оста нат во про е ктот, а кон нив
се при дру жу ва и Ал ба ни ја. 

Во еми си и те од тре ти от цик лус беа
тре ти ра ни след ни те те ми: со ли дар ност,
ор га ни зи ран кри ми нал и ко руп ци ја, на -
ши от ја зик, со ци јал ни те мре жи, еко ло -
ги ја, не вра бо те ност, обра зо ва ние, гри -
жа за ста ри те, пос ле ди ци те од вој на та,
уче ње де мо кра ти ја, ре ги о нал на со ра -

бо тка, акте рот е актер и со ра бо тка та на
ме ди у ми те во ре ги о нот. 

Во ос ма та еми си ја на „Окру же ње“,
те ма беа ста ри те лу ѓе: ка ко жи ве ат и зо -
што во на ши от ре ги он на ме сто мла ди -
те да се гри жат за нив, нај че сто тие се
гри жат за мла ди те. Ка ко по не кое не пи -
ша но пра ви ло во ре ги о нот, ста ри те се
не сфа те ни, че сто за бо ра ве ни, уште по -
че сто оса ме ни и во тре та та до ба ко га
има ат аку му ли ра но најм но гу зна е ње и
искус тво ре чи си ни кој не са ка да го слуш -
не нив но то мис ле ње. При тоа, ста ри те
најм но гу се пла шат да не би дат не ко му
на то вар. Пра ша ње то во еми си ја та бе -
ше да ли е тоа баш та ка во це ли от ре ги -
он и ако е та ка што тре ба да се пре зе -
ме или да се из ме ни. 

За по лож ба та на лу ѓе то од тре та та до -
ба во оваа мош не гле да на и по пу лар на
еми си ја збо ру ваа: Лу кша Лу ци а но виќ,
пре тсе да тел на Син ди ка тот на пен зи о -
не ри на Ду бров ник, Ми ле на Зу пан чич,
актер ка од Љуб ља на, На деж да Са та риќ
од NVO „AMITЅ - сна га та на при ја телс -
тво то“ од Бел град и Дра ги Ар ги ров ски,
но ви нар и пуб ли цист, пре тсе да тел на Со -
ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја.

Во ди те ли и уред ни ци на еми си ја та
ка ко и се ко гаш беа Звез да на Ко вач и

Не над Ше бек, а во вед ни чар на оваа ос -
ма по ред еми си ја бе ше Бал ша Бр ко -
виќ, пи са тел и ко лум нист од Под го ри ца. 

- Ста ри от и му дар Кон фу чи је ре кол
де ка ста ро ста е ви со ка це на што ја пла -
ќа ме за да по рас не ме. И мо же би е та -
ка. На древ ни те му дре ци тре ба да им се
ве ру ва, но по крај таа би о ло шка ви сти -
на по сто јат и мно гу дру ги фа кто ри и фе -
но ме ни кои се од не су ва ат на ста ро ста
и кои мно гу се ин те рес ни. Од дру га стра -
на, Ви ктор Иго во ед на ре че ни ца ве ли:
„стар е са мо оној кој пре ста нал да учи,
без раз ли ка да ли има два е сет или осум -
де сет го ди ни“. Спо ред Бр ко виќ, тоа е со -
се ма при фат ли ва де фи ни ци ја, но при -
тоа мно гу е бит но и не по мал ку важ но
ка ков е од но сот на оп штес тво то кон ста -
ри те лу ѓе - истак на Бр ко виќ. 

На деж да Са та риќ од „NVO AMITЅ -
сна га та на при ја телс тво то“ од Бел град
ре че де ка ста ро ста, спо ред неа, е лич -
но чув ство, а за оп штес тво то, ста ро ста,
за жал, се све ду ва на број ки и ста ти сти -
ки. Ин те рес ни беа из ла га ња та и на дру -
ги те учес ни ци. 

Во еми си ја, со го ле ма по чит и од -
бра ни збо ро ви бе ше нај а вен го сти нот
од Ма ке до ни ја Дра ги Ар ги ров ски, но -
ви нар и пуб ли цист, пре тсе да тел на Со -
ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на

Ма ке до ни ја и еден од ос но ва чи те на
Ма ке дон ска та те ле ви зи ја, автор на пр -
ви от те ле ви зи ски при лог на ма ке дон -
ски ја зик во 1961 го ди на, кој има об ја -
ве но осум на е сет кни ги, од кои пет од
об ла ста на пен зи о нер ски от жи вот, а
европ ски от ин сти тут „Хе вре ка“ од Љуб -
ља на го прог ла сил за екс перт на тре та -
та до ба. 

- Ко га збо ру ва ме за Бал ка нот, а тоа
ве ро јат но е исто во си те зем ји, тран зи -
ци ја та на пра ви лом кај пен зи о не ри те.
Во тој пер и од им беа од зе ме ни мно гу
при ви ле гии кои до то гаш ги имаа пен зи -
о не ри те. Та ка на при мер, во Ма ке до ни -
ја им бе ше уки на то бесп лат но то бол нич -
ко ле ку ва ње, им беа од зе ме ни го лем
број пен зи о нер ски до мо ви, ле ту ва ли -
шта и од мо ра ли шта. Де нес К-15 е мис -
ле на имен ка, а не ко гаш таа па рич на по -
мош ја до би ваа си те пен зи о не ри. За тоа
бор ба та на си те нас кои актив но ра бо -
ти ме на пен зи о нер ска та проб ле ма ти ка
тре ба да би де да им ги вра ти ме тие ста -
ри пра ва на пен зи о не ри те и да се оби -
де ме исти те и да ги уна пре ди ме. Ду ри
то гаш нив ни от жи вот ќе би де до бар и до -
сто инс твен, од нос но та ков ка ков што
тие и го зас лу жу ва ат. Де нес, во Ма ке до -
ни ја, нај ра дос ни се де ца та кои жи ве ат
со сво и те ба би и де дов ци. Тие де ца се и

нај до бро вос пи та ни. Зна е те ли кој фа -
кул тет е нај до бар? До маш но то вос пи ту -
ва ње. Не ко гаш тоа бе ше за ра ди си ро -
ма шти ја та или тра ди ци ја та. За сре ќа,
де нес тоа по сте пе но се вра ќа во се мејс -
тва та од раз ни при чи ни. 

Во пос лед ни те го ди ни, во Ма ке до -
ни ја, по лож ба та на пен зи о не ри те до ста
се из ме ни и тоа на по до бро. Про сеч на -
та пен зи ја во 2006 го ди на бе ше 120
евра, се га е 202 евра. Тоа е по ве ќе
откол ку што е во Ср би ја, а жи вот ни те тро -
шо ци во Ма ке до ни ја се по ма ли. 

И во од нос на Ал ба ни ја, БиХ, Ко со -
во и Бу га ри ја сме по до бри. Исто та ка,
вра тив ме не кои од ста ри те, но до бив -
ме и но ви при ви ле гии. Има ме бесп ла -
тен авто бу ски пре воз. Во ве ден е еден
бесп ла тен ви кенд - пре воз со же лез ни -
ца и уште мно гу дру ги пра ва: бесп лат на
бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја, 50 от сто
по е вти ни би ле ти за кул тур ни на ста ни,
бесп лат но бол нич ко ле ку ва ње за
160.000 пен зи о не ри кои има ат по ни -
ски пен зии од про сеч на та и дру го. Се то
тоа по ма га стан дар дот на пен зи о не ри -
те да ста не по ви сок, а нив ни от жи вот по -
со др жа ен. 

По крај стан дар дот, не по мал ку е важ -
но и пра ша ње то ка ко се ор га ни зи ра ни
пен зи о не ри те. Ние сме ор га ни зи ра ни

во Со јуз на здру же ни ја на пен зи о не ри
на Ма ке до ни ја, би деј ќи сме та ме де ка
тоа е нај до бри от и нај ис пра вен на чин
на ор га ни зи ра ње. Со ју зот е нев ла ди на
ор га ни за ци ја на пен зи о не ри те, здру жу -
ва ње на по ста ри те гра ѓа ни, кое има цел
да се бо ри за нив ни те пра ва. Тој мо дел
на ор га ни зи ра ње се по ка жа по до бар и
по е фи ка сен кај нас откол ку на чи нот на
ор га ни зи ра ње на пен зи о не ри те во Ср -
би ја и во не кои дру ги зем ји од Бал ка нот,
ка де што по стои Пар ти ја на пен зи о не -
ри. Не зна чи де ка ако сте на власт де ка
ќе им би де мно гу до бро на пен зи о не ри -
те и де ка ќе те че мед и мле ко. На пен зи -
о не ри те им тре ба мно гу по ве ќе од хра -
на. Ние со вла ста со ра бо ту ва ме ка ко
рам но прав ни парт не ри и тоа се по ка -
жа ка ко мно гу до бро - ре че, ме ѓу дру го -
то, Ар ги ров ски. 

Из ла га ње то на Ар ги ров ски бе ше сле -
де но со ин те рес и вни ма ние од го сти те,
но и од пуб ли ка та во еми си ја та. 

Ина ку, за си те еми сии е из да де на
кни га ко ја е транс крипт на од бра ни из -
ла га ња на уг лед ни те го сти во тре та та се -
зо на на „Окру же ње“, кои збо ру ва ле на
раз лич ни те ми, од по ве ќе точ ки на гле -
да ње и од ас пект на нив ни те искус тва и
зна е ња. Кни га та е на срп ски и на анг -
ли ски ја зик, а во неа се по ме сте ни и ви -

ду ва ња на учес ни ци те за це ли от про ект.
Ме ѓу нив е и ви ду ва ње то на Дра ги Ар -
ги ров ски. 

- Те ми те во „Окру же ње“ се акту ел ни.
Оваа еми си ја е мно гу се ри оз на и мно -
гу ко рис на за Бал ка нот од по ве ќе ас пе -
кти. Пр во, те ми те што се обра бо ту ва ат
се мно гу ин те рес ни и мно гу акту ел ни,
осо бе но по ра ди фа ктот што и пуб ли ка -
та актив но со ра бо ту ва во еми си ја та. На
овој на чин и кон крет на та те ма „Гри жа
за ста ри те“ има ше до бра со др жи на, осо -
бе но за ме ѓу ге не ра ци ска та со ра бо тка
и од но сот на мла ди те и оп штес тво то кон
по ста ри те жи те ли кои ги има сèпо ве ќе.
Еми си ја та да би де до бра и ин те рес на
мно гу при до не соа и го сти те и во ди те ли -
те. И овој пат се по ка жа де ка со жи во тот
и проб ле ми те на ста ри те се слич ни во
си те зем ји од ре ги о нот. Еми си ја та по ну -
ди ре ше ни ја и на со ки за акту ел ни те
проб ле ми и по на та мо шен раз вој на жи -
во тот на во зрас на та по пу ла ци ја во це -
ли от ре ги он. Во раз го во рот со оние кои
ја гле да ле еми си ја та во Ма ке до ни ја, до -
бив впе ча ток де ка мно гу им се до пад -
на ла, осо бе но и за ра ди про фе си о нал -
но то уре ду ва ње и на чи нот на во де ње на
еми си ја та. Еми си ја та „Окру же ње“ мо -
ра да би де на сце на та уште мно гу го ди -
ни - истак на Дра ги Ар ги ров ски.

ДРАГИ АРГИРОВСКИ ГОСТИН ВО ИНФОРМАТИВНАТА ЕМИСИЈА „ОКРУЖЕЊЕ“ ПОСВЕТЕНА НА БАЛКАНОТ ПЕНЗИОНЕРСКИТЕ ДЕНОВИ
ПОТТИК ЗА ТВОРЕШТВО 

Во се зо на та 2014/2015 го -
ди на, низ 14 еми сии при -
сус тву ва ле око лу 60 го сти,

ум ни и ос тва ре ни лич но сти
во сво и те сре ди ни и по ши -
ро ко, кои отво ре но, ди рект -
но и искре но рас пра ва ле за
акту ел ни те ми за да им по -
мог нат на зем ји те од оп кру -

жу ва ње то по до бро да се
раз бе рат и да го за јак нат
ме ѓу себ но то по чи ту ва ње,
ка ко и да ги иско ри стат 
ме ѓу себ ни те искус тва 

и зна е ња 

До бре То до ров ски 

Факт е де ка е ре тка мож ност да
се срет не ме со лу ѓе кои во тре та та до -
ба ја про наш ле љу бо вта кон пи ша ни -
от збор и кон при ро да та. Но ги има.
Ван де Ган чев ски, член на Здру же ни -
е то на пен зи о не ри од Би то ла е еден
од тие кој со сво ја та кро ткост и не на -
мет ли вост жи вее тво реј ќи и нас ла ду -
вај ќи се на при род ни те уба ви ни.

Би тол ча не цот Ван де Ган чев ски го
за тек нав ме во ти вко ста на зе ле ни ло -
то од куќ ни от двор на кра јот од гра дот
во друш тво со не го ва та љу бов - кни -
га та. Тој од по о дам на е при су тен во
ма ке дон ска та ли те ра ту ра, но не со
ин тен зи тет и перс пе кти ва таа да му
би де оп се си ја. Во пер и од од три е се -
ти на го ди ни ќе из да де са мо че ти ри
ро ма ни и ед на збир ка по е зи ја, кои
кри ти ка та ги за бе ле жу ва ка ко мош -
не ус пеш ни и ква ли тет ни. 

Со пен зи о ни ра ње то од пред шест
го ди ни, по ин тен зив но се по све ту ва на
пи ша ни от збор, а за бе ле жи тел на е не -
го ва та при сут ност на ли те ра тур ни те
сред би во гра дот. До се га не го ви об ја -
ве ни де ла се ро ма ни те: „Сен ки те се не -
ми во су ро во вре ме“, „Ќе го ту жев гос -
под“, „Страч ка“, „Ја пре вр тив суд би на -
та“, „Бев та му и се вра тив“ и збир ка та
по е зи ја „Пар та лав об лак“. Во под го то -
вка за пе чат му е кни га та со кра тки рас -
ка зи и пес ни за де ца ,,Ку че то Ба бо“ во
ком би на ци ја со илу стра ции за де ца.

Ли те ра тур ни те кри ти ча ри за не го -
во то тво реш тво ќе ре чат де ка пи са те -
лот Ван де Ган чев ски има из гра де но свој
пре поз нат лив стил на изра зу ва ње со
де тал ни опи си и стег на то фа бу лар но
дејс тво на ро ма неск но то ка жу ва ње.

- Пен зи о нер ски те де но ви на ви сти -
на се уба ва мож ност чо век да се по све -
ти на не ко гаш на та ста ра љу бов - ли те -
ра ту ра та. Иа ко на еден на чин цел жи -
вот сум вклу чен во тво реш тво то, но ка -
ко да не ма ло до вол но вре ме. Се га е не -
што дру го, ко га чо век не е оп то ва рен
со дру ги об вр ски мо же це лос но да се
по све ти на она што најм но гу го са ка.
Имам кон цеп ти за по ве ќе де ла, за кои
се на де вам ќе стиг нам да ги ре а ли зи -
рам. Мо мент но ра бо там на збир ка кра -
тки рас ка зи, ли те ра ту рен жанр кој од
се ко гаш ме во о ду ше ву вал, за тоа што
со мал ку збо ро ви мо же да се ка же мно -
гу по ве ќе - ве ли Ван де Ган чев ски.

Ина ку, ка ко го лем љу би тел на при -
ро да та, уба во то вре ме го ко ри сти, за -
ед но со врс ни ци те, да се про ше та на
Пе ли стер и по окол ни те по шу ме ни ри -
до ви. Оние кои одб ли ску го поз на ва -
ат пи са те лот Ван де Ган чев ски ќе ви
по со чат де ка е го лем поз на вач на ле -
ко ви ти те бил ки. Тој ги знае ими ња та
на си те цве ќи ња и си те ими ња на ед -
но цве ќе и нив ни те ко рис ни својс тва
за здрав је то на чо ве кот. 

Ти ха на Обра до виќ 

На 15 ју ли, во днев ни от цен тар за ста -
ри ли ца во ДХО „Да ре Џам баз“, бе ше ре -
а ли зи ра на по се та од ге не рал ни от ди ре -
ктор на ЕВН за Ма ке до ни ја, Ште фан Пе -
тер, од прет став ни ци од гра дот Скоп је,
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, прет став ни ци од МТСП, прет став ни -
ци од ЗДС и ге не рал ни от се кре тар на
ЦКРМ, Са ит Са и ти. 

На со ста но кот беа пре зен ти ра ни
актив но сти те, ус лу ги те и ре зул та ти те на
про е ктот „Дне вен цен тар за ста ри ли ца
и цен тар за да ва ње по мош во до маш ни
ус ло ви“, при Цр вен крст на град Скоп је,
ка ко и си те ус лу ги што ко рис ни ци те во
до маш ни ус ло ви ги до би ва ат од струч -
ни те со ра бот ни ци и во лон те ри, по тоа раз -
лич ни те ви до ви ху ма ни тар ни, со ци јал -
ни и еду ка тив ни актив но сти во кои учес -
тву ва ат актив ни те ли ца од тре та та до ба,
ка ко и стра те ги ски при стап во раз ви ва -
ње то и уна пре ду ва ње то на про е ктот. На
со ста но кот беа при сут ни и ко рис ни ци те
на ус лу ги те во до маш ни ус ло ви и во днев -
ни те цен три, кои го рас ка жаа сво е то
искус тво и изра зи ја за до волс тво од со -
ци јал ни от сер вис за ста ри ли ца од Цр -
вен крст на град Скоп је.

Ина ку, ова е ед на од пла ни ра ни те
актив но сти на про е ктот „Дне вен цен тар
за ста ри ли ца и цен тар за да ва ње по мош
во до маш ни ус ло ви“, под др жан од ком -
па ни ја та ЕВН-Ма ке до ни ја, од гра дот
Скоп је и од ав стри ски от Цр вен крст, пре -
ку кој до се га се ре а ли зи ра ни 5.760 по -
се ти на ста ри ли ца од ме ди цин ски се -
стри и 2.880 од во лон те ри те.

Вљу бе ник во
пи ша ни от збор
и во при ро да та

ЗП-ЧАИР

По мош за нај загрозените пен зи о не ри

ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА 
ВО ТРЕТАТА ДОБА ВО ДХО 
„ДАРЕ ЏАМБАЗ“ - СКОПЈЕ 

Пре зен та ци ја на 
ус пеш ни те актив но сти

Гри жа та 
за ста ри те
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К.Спа се ски

Стру шка та пен зи о нер ска спорт ска
еки па из ми на ти ве де се ти на го ди ни кон -
ти ну и ра но бе ле жи за до во ли те лен ус пех
бла го да ре ние на не кол ку стан дард ни
спор ти сти, во кои пред ни чат пен зи о нер -
ки те. Ме ѓу нив, ед на од нај до бри те е Шен -
ка Бал то ска, ко ја ус пеш но се нат пре ва -
ру ва во дис цип ли на та шах. Бла го да ре -
ние на неј зи ни от ус пех, ми на та та го ди -
на на 19-те ре пуб лич ки спорт ски нат пре -
ва ри во Те то во, еки па та на ЗП-Стру га во
екип на кон ку рен ци ја го освои тре то то
ме сто, за ед но со неј зи ни те ко ле шки Лил -
ја на Пе трев ска и Љу би ца Јо ва но ска. На
ре пуб лич ка та пен зи о нер ска Олим пи ја -

да, во по е ди неч на кон ку рен ци ја таа до -
се га има осво е но по ве ќе злат ни, сре -
бре ни и брон зе ни ме да ли, а најм но гу
ме да ли има до би е но на ре ги о нал ни те
спорт ски нат пре ва ри од че твр ти от ре ги -
он, ка де што се вбро ју ва ме ѓу нај ус пеш -
ни те по осво е ни те ме да ли.

- Со шах поч нав да се за ни ма вам
уште ка ко ма леч ка. Не знам ни зо што.
Та ка, ед но став но, при пр ва та игра со ша -
хот ка ко да ме прив ле че ма гич но и де -
нес не мо жам да се от трг нам од не го.
Впро чем, ша хот ми пра ви за до волс тво
и ми да ва мир на ду ша та, иа ко за мно -
гу ми на е те жок спорт во кој тре ба да се
вне сеш во си те не го ви пре диз ви ци и по -
те зи. Мо же би има не што и ге нет ски што
го са кам овој вид спорт. Уште во Про би -
штип, во мо ја та фа ми ли ја се игра ше шах.
Ка ко де вој ка ус пеш но на ста пу вав за
еки па та ,,Ру дар“ од Про би штип. Од 1978
го ди на, ко га се ома жив во Стру га, про -
дол жив да играм шах во ша хов ски от клуб

,,Сте во Бал то“. Фа ми ли ја та по мо јот со -
пруг во Стру га е поз на та по ша хот. А тоа
за ме не бе ше до бре дој де но. И по пен -
зи о ни ра ње то про дол жив да играм шах
за ЗП-Стру га. Ре чи си на се кои ре ги о нал -
ни спорт ски нат пре ва ри на пен зи о не -
ри те сум ме ѓу нај до бри те, а не по мал ку
сум ус пеш на и на ре пуб лич ки те спорт -
ски пен зи о нер ски олим пи ја ди. Сè до де -
ка ме др жи пом не ње то ќе играм шах.
Оваа древ на игра са кам да ја пре не сам
и на мо и те најб ли ски, но кол ку ќе ус пе -
ам во тоа ќе за ви си од нив ни от ин те рес
- ве ли поз на та та стру шка ша хис тка, пен -
зи о нер ка та Бал то ска. 

Иа ко скром на и мно гу ти вка по при -
ро да, и не мно гу рас по ло же на за раз го -
вор, изра зу ва го ле мо за до волс тво од од -
но сот и од вни ма ни е то што и го по све ту -
ва ат во стру шко то пен зи о нер ско здру же -
ние, а осо бе но пре тсе да те лот Ми ло рад Тр -
по ски. Тој за неа ве ли де ка Бал то ска им е
нај тро феј на та спор тис тка-пен зи о нер ка. 

Лет но то сон ли во утро ве се ло ги
поз дра ву ва ше зра ци те на сон це то
кои вред но ја по сте лаа сво ја та топ -
ли на на го ве сту вај ќи уште еден то пол
ден. Во стар ски от дом се слу шаа гла -
со ви на ба би те и на де дов ци те кои,
на вик на ти уште од нив на та мла дост,
бр заа да го поз дра ват де нот. Во сво -
ја та мла дост го гра бе ле утро то за да
ја на по јат ни ва та со кап ки те пот или,
пак, да стиг нат пред да се ог ла си фа -
брич ко то ѕво но, сме ло вле гу вај ќи во
ко стец во бор ба та за ег зи стен ци ја, а
се га со сво и те под гр ба ве ни пле ќи и
со на брч ка ни ли ца со ра дост му се
заб ла го да ру ваа на но ви от по да рен
ден. 

Уште во утрин ски те ча со ви дој де
од Ве лес ќер ка та на Да рин ка, ко ја
ве ќе не кол ку го ди ни е во До мот за
ста ри ли ца во Ку ма но во. Дој де за ро -
ден де нот на мај ка си. Во очи те на
ќер ка та се гле да ше из ме ша но чув -
ство на жал и на ра дост, до де ка бр -
за ше кон со ба та на ге ри ја три ско то
од де ле ние, ка де што пре сто ју ва ше
неј зи на та мај ка. Ако си ли на та на пре -
гра тка та се ме ри со не кои мер ки,
оваа пре гра тка ќе ги над ми не ше си -
те, мо же би за тоа што во неа на теж -
ну ва ше мно гу бла го дар ност, та га што

не жи ве ат за ед но и се раз де ле ни, бо -
ле ста на дра ги от ро ди тел, но и ра дост
што, ете, ќе го прос ла ват 88-от ро ден -
ден за ед но. Ќе се пре гр нат и не кол -
ку ча са ќе би дат за ед но. По но ва та
ро ден ден ска ко шу ла, што ја до би Да -
рин ка од сво ја та ќер ка, се то пеа сол -
зи те кои мол ча ли во се тр ка лаа по
нив ни те ли ца. Да рин ка не мо же ше
да ја ви ди ќер ка си, но го чув ству ва -
ше сво е то че до до де ка со сво и те тен -
ки тре пер ли ви пр сти ја ми лу ва ше по
ко са та. Со нас ме вка на ли це то се по -
мрд ну ва ше во кре ве тот, оби ду вај ќи
се да ста не за да ја пре че ка ќер ка си
ка ко не ко гаш ко га ја че ка ше пред
пор та та од сво јот дом. 

На ѕи дот до неј зи ни от кре вет, иа -
ко зна е ше де ка не мо же да ги ви ди,
ќер ка та на Да рин ка за ка чи три ли ста
од блок на кои со круп ни бу кви пи шу -
ва ше: Сре ќен 88-ми ро ден ден дра -

га ба бо, а цр ве ни те ср цен ца на цр та -
ни од ра чи ња та на неј зи ни те прав ну -
ци ја отс ли ку ваа нив на та го ле ма дет -
ска љу бов. По тоа сед на до мај ка си
на кре ве тот и по сто ја но го ми лу ва ше
неј зи но то на брч ка но ли це ше по теј -
ќи и: „мај чич ке мо ја“ и рас ка жу вај -
ќи и но во сти за бли ски те, за род ни -
ни те, за со се ди те. По тоа Да рин ка не -
ве што го ја де ше сво е то ро ден ден ско
пар че тор та, кое ед вај го гол та ше од
чув ства та на со бра ни во неа. Неј зи -
на та ци мер ка, ка ко и не кол ку те ба -
би од со сед ни те со би кои ед вај дој -
доа, ја де леа оваа ро ден ден ска ра -
дост со неа, а по тоа си те за ед но се
фо то гра фи раа. Не изо ста на ни по да -
ро кот од служ ба та од До мот за ста ри
ли ца. 

Ќер ка та на Да рин ка оста на до ру -
чек, за до вол на што неј зи на та мај ка
е до бро згри же на во до мот, а по тоа
со те шки че ко ри и со не жен, но та -
жен пог лед ја гуш на сил но, ка ко да
са ка ше да ги по не се неј зи ни те до пи -
ри и за ми на со ве ту ва ње де ка по -
втор но ќе дој де. Да рин ка бе ше мно -
гу среќ на иа ко не ја ви де сво ја та ќер -
ка, но бе ше за до вол на што ја гуш на,
што ја по чув ству ва до се бе...

Р.Ми тиќ 

Сто јан Ку ку не шо ски

Охрид ски от исто ри чар Пав ле Ми тре -
ски бе ше од ли ку ван со ме дал „Ми хај ло
Пу пин“ за ра ди не го ви от истра жу вач ки
труд по све тен на по тек ло то и тво реш тво -
то на свет ски поз на ти от на уч ник Ми хај -
ло Пу пин. Ме да лот „Ми хај ло Пу пин“ е
нај ви со ко то од ли ку ва ње на фон да ци ја -
та „Мла ден Се лак“ од Ср би ја, во ста но -
ве на уште во 1979 го ди на.

Приз на ни е то му го вра чи Ми лан Бо -
жиќ од „Здру же ние за по чи ту ва ње на
ли кот и де ло то на Пу пин“ од Бел град, кој,
ме ѓу дру го то, при до де лу ва ње то истак -
на де ка го ле мо е за до волс тво то што се
на о ѓа во оваа сре ди на, во гра дот за кој
Ми хај ло Пу пин ве лел де ка е цен тар на
хри сти јанс тво то и цен тар на бал кан ска -
та кул ту ра. Тој истак на и  де ка е за до -
волс тво да се би де во сре ди на ко ја да -
ла мно гу поз на ти лу ѓе, а ме ѓу нив се
вбро ју ва и про фе со рот Пав ле Ми тре -
ски. 

Пре ку сво и те истра жу ва ња Ми тре -
ски по со чи де ка до шол до зак лу чок де -
ка ко ре ни те на Пу пин по тек ну ва ат од ед -
но се ло по крај Прес пан ско Езе ро, по да -
ток што бил за чу ван ка ко за пис во тур -
ски те фтер од 1568 го ди на. По тоа по том -
ци те од Прес пан ско се се лат во Ни ча,
Ал ба ни ја, а от та му во Стру шко, во Гор -
на Бе ли ца и во Вев ча ни и на крај се за -
др жу ва ат во Ид вор, Ба нат, кај Пан че во.

Спо ред Ми тре ски, Пу пин бил при ја -
тел со аме ри кан ски от пре тсе да тел Ву -
дро Вил сон. Ток му од пре тсе да те лот Вил -
сон и од то гаш ни от пре ми ер на срп ска -
та вла да, Ми лан Па шиќ, бил ан га жи ран
да на пи ше дек ла ра ци ја та за за шти та та
на пра ва та на ма ли те на ро ди. На Па ри -
ска та ми ров на кон фе рен ци ја, ве ли Ми -
тре ски, Пу пин ба рал по се ко ја це на Ма -
ке до ни ја да до бие авто но ми ја. Во 1941
го ди на ја фор ми ра фон да ци ја та „Олим -
пи ја Пу пин“ и да ва го ле ма по мош на си -
ро маш ни те де ца од то гаш на Вар дар ска
Ма ке до ни ја, ме ѓу кои има ло и уче ни ци
од Охрид. Исто та ка, по мог нал во из град -
ба та на учи ли ште то во ста ри от дел на
Охрид, ка де што де не ска е сме сте на му -
зеј ска та ад ми ни стра ци ја, а по да рил и
го ле мо ѕво но за кам ба на ри ја та во цр -
ква та „Све та Бо го ро ди ца Пе рив леп та“,
поз на та ка ко „Стар Све ти Кли мент“.

Пен зи о не рот Пав ле Ми тре ски 
од ли ку ван со ме да лот „Ми хај ло Пу пин“

Ми ли ца Тр пе ска е пен -
зи о ни ран про све тен ра -
бот ник од Ко ча ни, ко ја,
освен што пи шу ва по е зи -
ја, за ЗП-Ко ча ни се нат -
пре ва ру ва и во пи ка до. Со
ко чан ска та еки па оваа го -
ди на на ста пи на ре ги о нал -
ни те 20-ти пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри во
Ма ке дон ска Ка ме ни ца. Оваа по е те -
са со спорт ски дух пи шу ва и за де ца
и за во зрас ни. Сво ја та љу бов кон
најм ла ди те ја пре то чи ла во 3 кни ги
по е зи ја по све те ни на де ца та. Од пес -
ни те за во зрас ни во кои таа ги иска -
жу ва сво и те по ет ски ви ду ва ња за сè
што ја оп кру жу ва, ре зул тат се че ти ри
збир ки по е зи ја. Со свои пес ни Ми ли -
ца на ста пи ла на мно гу те ле ви зи ски
еми сии, а при сут на е на мно гу ли те -
рар ни чи та ња што ги ор га ни зи ра ат

биб ли о те ка та „Искра“ и
кул тур ни от дом „Бе ли му -
гри“. Не по стои кул тур на
ма ни фе ста ци ја во гра дот
Ко ча ни, на ко ја не е учес -
ник Ми ли ца. Оваа актив -
на пен зи о нер ка е до бит -
нич ка и на мно гу приз на -
ни ја и на гра ди. Це ли че ти -
ри е сет го ди ни е член на ли -

те ра тур ни от клуб „Коп неж“. Но иа ко
е актив на и дру же љу би ва, во неј зи ни -
те пес ни про ве ју ва и но стал ги ја, се -
ќа ва ње за ми на то то и за спо ме ни те
што се на тру па ле со го ди ни те. Ва кви -
те чув ства што по не ко гаш се при сут -
ни кај мно гу ми на во тре та та до ба се
со се ма нор мал ни и оче ку ва ни, би деј -
ќи спо ме ни те не се се ко гаш ро зо ви,
а мно гу од нив по не ко гаш бу дат во
нас и по не ко ја сол за. Та ква е и оваа
пес на та на Ми ли ца:

Се гаш но ста ка ко да не по стои
ту ка чи ниш е са мо ми на то то
оста на ле са мо спо ме ни те да збо -

ру ва ат. 
Се гаш но ста ка ко да не по стои
чи ниш ка ко да си оди.
Во ман га лот во кој жа рот цр ве нее
сре де со ба ги ре ди спо ме ни те 
и се ќа ва ња та од ми на то то.
Пог лед ну вам на о ко лу жи во тот јав -

нат на коњ
по па те ки те ги брои спо ме ни те за

лу ѓе то 
кои одам на за ми на ле.
Зур ли те не сви рат, а на ме сто нив 
ве те рот сви ри низ ве тки те на дрв -

ја та
и ја уди ра вра та та ко ја ни кој ве ќе

не ја за тво ра.
По не ко гаш са мо по не ко ја сол за 
ги по кри ва оста на ти те тра ги.

К.С.А.

Ми лан Аџи ев ски

За мно гу ми на за ми ну ва ње то во пен -
зи ја не зна чи де ка актив ни от жи вот за вр -
шил. На про тив. Еден од мно гу те при ме -
ри што го до ка жу ва ат тоа е и Але ксан дар
Шум ков ски. Ко га раз го ва рав ме со не го
во ова же шко ле то, наг ла си де ка ве ќе е
нав ле зен во де сет та та де це ни ја од жи во -
тот, но сè уште е акти вен ка ко гла вен со -
вет ник во фир ма та „Ел бит“, во сопс тве -
ност на не го ви от син Гра ди мир. 

Не го ва та жи вот на та при каз на поч на -
ла во да леч на та 1927 го ди на, ка ко нај -
стар син во се дум дет но то се мејс тво на
кро ја чот Шум ков ски. Ка ко де те раз не су -
вал ка фе и чај низ ду ќа ни те на скоп ска та
чар ши ја, а на 17-го диш на во зраст ста нал
са мо сто ен тр гов ски прет став ник. По тоа
бил мо би ли зи ран од бу гар ски от фа ши -
стич ки оку па тор во Вто ра та свет ска вој -
на, од ка де што де зер ти рал и се вклу чил
во пар ти зан ски те еди ни ци во не го ва та
Ма ке до ни ја. По ос ло бо ду ва ње то се вклу -
чил во об но ва та на опу сто ше на та зем ја,
израс ну вај ќи во вр вен сто панс тве ник,
ре че но со де не шен реч ник - биз нис мен.

Пр во то вра бо ту ва ње му би ло во фа -
бри ка та за са пун, во по ра неш на та „Цве -
тан Ди мов“. До то гаш ни от сопс тве ник, То -
дор Сто ја но виќ, се прик лу чил кон но ва та
на род на власт и бил по ста вен за ра ко во -
ди тел, а тој го зел мла ди от Ацо за свој по -
мош ник, во што не по гре шил. Тоа би ло
пр во то ска ли ло во ус пеш на та ка ри е ра на
мла ди от Шум ков ски. 

- Тоа бе ше вто ри от чо век што ме упа -
ти во тај ни те на жи вот ни те па те ки. Пр ви -
от бе ше Оскар Да нон, во чи ја кан це ла ри -
ја, пред оку па ци ја та, ги на у чив тај ни те на
ус пеш но то тр гов ско прет ста ву ва ње. Во
„Цве тан Ди мов“ ја за поз нав и мо ја та со -
пру га, ра бо тев ме не кое вре ме за ед но, а
по тоа, по пар ти ска ди ре кти ва, бев пре -

фр лен во Зем ска та упра ва за хе ми ска ин -
ду стри ја, со што бе ше тра си ра на мо ја та
про фе си о нал на ка ри е ра - се се ќа ва Шум -
ков ски

По тоа, Шу мов ски до бил за да ча да ра -
ко во ди со из град ба та и да го ста ви во по -
гон тек стил ни от ком би нат „Нон ча Ка ми -
шо ва“ во Ве лес, а по тоа иста та за да ча ја
до бил и за не ко гаш ни от хе ми ски ги гант
„На ум На у мов ски-Бор че“, по поз нат ка ко
ОХИС.

На ре ден пре диз вик е соз да ва ње то
на „Ма ко текс“, фир ма та што бе ше еден
од дви га те ли те на еко ном ски от раз вој
на прет ход ни от си стем. По гор но то ска -
ли ло е прет ста ву ва ње то на то гаш на та ју -
гос ло вен ска хе ми ско-тек стил на ин ду -
стри ја во странс тво: во САД, Ин до не зи -
ја, Ин ди ја..., а по оса мо сто ју ва ње то на
Ма ке до ни ја, со не го ви от син Гра ди мир
ги за ста пу ва ат еко ном ски те ин те ре си
на ја пон ски от ги гант СУМИТОМО, чии до -
на ции во ма ке дон ско то здрав ство беа
од из во нред но зна че ње при не го во то
оса мо сто ју ва ње.

Ка ко што поч на оваа ски ца за пор -
трет, та ка и за вр шу ва. Во сво ја та 93-та
го ди на од жи во тот, Але ксан дар Шум ков -
ски е гла вен со вет ник во фир ма та „Ел -
бит“, ко ја ги за ста пу ва ин те ре си те на во -
деч ки те изра ел ски, ја пон ски и ки не ски
фир ми во Ма ке до ни ја, на Бал ка нот и во
Евро па.

СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ - АЛЕКСАНДАР ШУМКОВСКИ

Акти вен и во де сет та та де це ни ја

88-от ро ден ден на Да рин ка прославен во Домот

ЗП-КОЧАНИ  Сред ба со по е те са та Ми ли ца Тр пе ска

Ша хис тка та Бал то ска - нај тро феј на та 
стру шка спор тис тка-пен зи о нер ка

ЗП-СТРУГА 
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