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РАЗГОВОР СО ДРАГИ АРГИРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЗПМ, ПО ПОВОД 20 СЕПТЕМВРИ - ДЕНОТ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

По чи ту ван пре тсе да тел Ар ги ров -
ски, по дол го то не во о би ча е но топ ло
ле то, ако ги су ми ра те ре зул та ти те, ка -
ко ги оце ну ва те актив но сти те на пен -
зи о не ри те во овој из ми нат ле тен пер -
и од?

- Пред с�, зго ле ме на е гри жа та за
здрав је то на пен зи о не ри те. Се ор га -
ни зи раа по се ти на ста ри и из не мо ште -
ни ли ца, им се но сеа ле ко ви, пи ја ла -
ци и хра на. Исто та ка, здру же ни ја та на
пен зи о не ри те, член ки на СЗПМ, и ле -
то во ор га ни зи раа ек скур зии и за ед -
нич ки по се ти и груп ни ле ту ва ња во
езер ски и пла нин ски из лет нич ки ме -
ста во зем ја та и во странс тво. На 9 ју -
ни, во пре пол на та са ла на Ма ке дон -
ска та опе ра и ба лет во Скоп је, СЗПМ,
под по кро ви телс тво на Ми ни стерс тво -
то за кул ту ра, мно гу ус пеш но ја ор га -
ни зи ра Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри на ко ја учес тву ваа
25 здру же ни ја на пен зи о не ри. Нај ква -
ли тет ни те ан самб ли од ЗП-Ра до виш и
Кон че и од ЗП-Ма ке дон ска Ка ме ни ца
се здо би ја со пра во на 30 сеп тем ври
да ја прет ста ву ва ат Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја на 15-от ме ѓу на ро ден фе сти -
вал „Тре та жи вот на до ба“ во Љуб ља -
на, Ре пуб ли ка Сло ве ни ја.

На 20 ју ни, во До јран, се одр жа и
тра ди ци о нал ни от пен зи о нер ски пик -
ник на кој при сус тву ваа, се ре ла кси -
раа и дру жеа око лу 7.000 пен зи о не ри
од си те кра и шта на Ма ке до ни ја. Ре -
корд ни око лу 9.000 пен зи о не ри при -
сус тву ваа и на сред ба та на зе ле но што
на 19 ју ли се одр жа под оре о ви те сен -
ки на Ора о ви ца кај Ра до виш. Свес ни
за бла го да ти те од акти вен жи вот врз
здрав је то пен зи о не ри те беа и на сред -
ба та на Еле нец, кај Ма ке дон ска Ка -
ме ни ца, а на 11 август ма сов но при -
сус тву ваа на тра ди ци о нал на та сред -
ба кај ма на стир ски от комп лекс во ко -
чан ско то се ло Пан те леј. Слич но бе ше
и на ме ѓу на род ни от еко хе пе нинг кај
ме мо ри јал ни от комп лекс Пе лин це, кај
Ку ма но во. За од бе ле жу ва ње е и тоа
де ка и во лет ни от пер и од СЗПМ пре ку
при ло гот „Пен зи о нер ски ви ди ци“ во
пр ви от ма ке дон ски дне вен вес ник
„Но ва Ма ке до ни ја“, пре ку сво ја та ин -
тер нет-стра ни ца и пре ку бесп лат ни от
вес ник „Пен зи о нер плус“ на сто ју ва -
ше пен зи о не ри те и јав но ста бла го вре -
ме но и точ но да ги ин фор ми ра за си -
те зна чај ни пра ша ња од ни вен ин те -
рес.

Ка ко што е поз на то, сеп тем ври е
ме сец на праз ну ва ња и све че ни актив -
но сти за пен зи о не ри те во Р. Ма ке до -
ни ја, на чие че ло ед ног лас но бе вте из -
бран по втор пат за ра ди по ка жа ни те
ре зул та ти во прет ход ни те го ди ни. Во
овој ме сец пен зи о не ри те праз ну ва ат
24 го ди ни са мо стој на и не за вис на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, 20 го ди ни на ре -

пуб лич ки те пен зи о нер ски спорт ски
нат пре ва ри и 69 го ди ни од пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње во на ша та зем -
ја. Ка ко ги од бе ле жаа пен зи о не ри те
овие зна чај ни го диш ни ни?

- По по вод на ве де ни те праз ну ва -
ња, Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о -
не ри на Ма ке до ни ја и са мо стој но здру -
же ни ја та во си те кра и шта на на ша та
др жа ва имаа по ве ќе све че ни актив -
но сти. Нај све че но бе ше на 4 сеп тем -
ври, на спорт ски те те ре ни кај хо те лот
„Њу стар“ во Скоп је, при од бе ле жу ва -
ње то на 20-ти те ју би леј ни ре пуб лич ки
пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри.
Пред око лу 1.400 при сут ни се нат пре -
ва ру ваа око лу 400 нат пре ва ру ва чи
во 11 дис цип ли ни, во ма шка и во жен -
ска кон ку рен ци ја. Им беа вра че ни и
приз на ни ја на 13 здру же ни ја и на по -
е дин ци кои  учес тву ваа на пр ви те ре -
пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат -
пре ва ри во 1996 го ди на во Охрид.
Пре од ни от пе хар овој пат зас лу же но
му при пад на на ЗП.......

Во чест на Де нот на пен зи о не ри те
на Ма ке до ни ја, од дел ни све че но сти и
ху ма ни тар ни актив но сти ор га ни зи раа
и по ве ќе здру же ни ја на пен зи о не ри.
Во спорт ски от комп лекс „Са рај“, кај
Скоп је, на 15 сеп тем ври, Град ски от со -
јуз ор га ни зи ра пен зи о нер ска сред ба,
а тра ди ци о нал но ма сов но пен зи о нер -
ско дру же ње ќе има и на 21 сеп тем -
ври, во ма на стир ски от комп лекс во
Лес но во. Дру же ње то и пре сто ју ва ње -
то во при ро да се нај до бар лек про тив
де пре си ја та во тре та та жи вот на до ба,
а ка ко што ве ќе ре ков, Со ју зот осо бе -
но се гри жи за здрав је то на сво и те чле -
но ви.

На што се дол жат овие за вид ни
актив но сти и ре зул та ти ка кви што не -
ма кај оваа по пу ла ци ја во со седс тво -
то, но и по ши ро ко? 

По из бор ни те актив но сти во
СЗПМ, со тим ска и план ска ра бо та е
за бе ле жи тел но но во уште по е динс -
тве но ан га жи ра ње, с� по ве ќе до
израз до а ѓа ат за лож би те и ен ту зи јаз -
мот на си те пен зи о не ри, а ин тен зив -
но про дол жи и тра ди ци о нал на та со -
ра бо тка со др жав ни те ор га ни и со ло -

кал ни те са мо у пра ви за по до бру ва ње
на стан дар дот и ква ли те тот на жи во -
тот на си те пен зи о не ри. Го лем број
пен зи о не ри што има ат по ма ла пен -
зи ја од про сеч на та ко ри стат бесп лат -
но бол нич ко ле ку ва ње, по до бре ни се
ус ло ви те за нив на здрав стве на за -
шти та во здрав стве ни те цен три и во
ам бу лан ти те, на ма ле на е це на та на
ле ко ви те, со ус пех про дол жи бесп лат -
на та бањ ска ре кре а ци ја и бесп лат -
ни от же лез нич ки пре воз, а се во ве -
де и бесп ла тен ту ри стич ки ви кенд. Во
овој ме сец се ре а ли зи ра и зго ле му -
ва ње то на пен зи и те во сог лас ност со
из ме ни те на За ко нот на ПИОМ од
октом ври 2014 го ди на, та ка што пен -
зи и те за сеп тем ври ли не ар но се зго -
ле му ва ат за 5 от сто, од нос но по 630
де на ри. На ва ков на чин, си те ко рис -
ни ци на пен зи ја, око лу 220.000, со
пен зи ја до 15.000 де на ри ќе до би јат
зго ле му ва ње од над 4, 5, 6, 7 и 8 от -
сто, до де ка оние 1.750 со нај ви со ки
пен зии од над 35.000 ќе има ат зго -
ле му ва ње од 1,8 от сто, што е не кол -
ку па ти по ве ќе од она што би го до би -
ле со ре дов но усог ла су ва ње на пен -
зи и те. За ви сти на та да би де уште по -
јас на тре ба да се ука же де ка глав но
по ра ди ни ска та инф ла ци ја усог ла су -
ва ње то на пен зи и те во 2001 г. би ло
1,79 от сто, во 2004 - 1,2 от сто, во
2005 са мо 0,40, во 2007 - 1,69, 2010
- 1,40 и во 2012- 1,71 про цент. Во
2013 го ди на, вкуп но то ре дов но усог -
ла су ва ње из не су ва ше 1,90 от сто и
до пол ни тел но 5 про цен ти, а во 2014
го ди на зго ле му ва ње то бе ше са мо 5
от сто, би деј ќи ре дов но то усог ла су ва -
ње бе ше мно гу ни ско, око лу 0,15 от -
сто. Спо ред из ве шта јот на Фон дот на
ПИОМ, во пер и о дот од 2001 до 2014
го ди на нај го ле мо зго ле му ва ње на
пен зи и те од 21,66 от сто има ше во
2008 го ди на по ра ди до пол ни тел но то
усог ла су ва ње на пен зи и те со од лу ка
на Вла да та на РМ и во 2013 го ди на
од 7 от сто, што при до не се да се зго -
ле ми ре ал на та вред ност на пен зи и те
и да се по до бри ма те ри јал на та и со -
ци јал на та си гур ност на ко рис ни ци те
на пен зи ја. Во 2010 го ди на учес тво -
то на пен зи и те во про сеч на та не то-
пла та из не су ва ше 47,9 от сто, а ми на -
та та го ди на се зго ле ми на 55,6 от сто,

па та ка со од но сот про сеч на пен зи ја
со про сеч на пла та из не су ва 1 спре -
ма 5, што е да ле ку од не ка ква усог ла -
се ност.

Уште еден зна ча ен по да ток. Со се -
гаш но то зго ле му ва ње на пен зи и те,
про сеч на та пен зи ја до стиг на до
13.100 де на ри или над 211 евра, што
е нај ви сок про сек во од нос на дру ги -
те зем ји од на ше то оп кру жу ва ње. (Ср -
би ја 190, Бу га ри ја 150, Ал ба ни ја 140,
Ко со во 120).

Де но ви ве се акту ел ни и из ме ни те
и до пол ну ва ња та на ста ту тот на СЗПМ?

Точ но, во на ши те здру же ни ја ве ќе
е на јав на ди ску си ја пред лог-ста ту тар -
на та од лу ка за из ме ни и до пол ну ва ње
на ста ту тот на СЗПМ, што бе ше усво -
е на на сед ни ца та на ста ту тар на та ко -
ми си ја, а по тоа и на из врш ни от од бор
на со ју зот. Се пред ла га ат ста ту тар ни
ре ше ни ја кои има ат цел да го уна пре -
дат пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње без
да се на ру ши авто ном но ста на на ши -
те 53 здру же ни ја на пен зи о не ри ка ко
са мо стој ни прав ни суб је кти. Со за вр -
шу ва ње то на јав на та ди ску си ја, до кра -
јот на овој ме сец си те за бе ле шки и су -
ге стии ќе ги разг ле да ста ту тар на та ко -
ми си ја на СЗПМ и ќе го пред ло жи тек -
стот на пред лог-ста ту тот што тре ба да
го усво јат из врш ни от од бор и со бра -
ни е то на СЗПМ. Овој до ку мент се ка ко
тре ба да при до не се за уште по го ле мо
ин те ра ктив но дејс тву ва ње на на ша та
нај ма сов на и нај а ктив на нев ла ди на,
не по ли тич ка, мул ти ет нич ка ор га ни за -
ци ја со сво и те член ки.

На ред на та го ди на ќе би дат од бе -
ле жа ни 70 го ди ни од пен зи о нер ско то

ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја. Ка кви
се ва ши те и пла но ви те на СЗПМ по тој
по вод? 

Пред с�, и во но ва та 2016 го ди на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те на Ма ке до ни ја пла ни ра ин тен зив -
на актив ност на си те по ли ња од про -
грам ски те за да чи. Се то тоа ќе би де и
во ду хот на мно гу зна чај но то од бе ле -
жу ва ње на 70-го диш ни на та од фор ми -
ра ње то на пен зи о нер ска та ор га ни за -
ци ја во на ша та др жа ва. По по вод ју би -
ле јот ќе се под го тви мо но гра фи ја за се -
дум де це ни ски от раз вој, се пла ни ра ат
по ве ќе актив но сти ка ко одр жу ва ње
све че на ака де ми ја, ре пуб лич ка ре ви -
ја на пес ни, му зи ка и игри, пен зи о нер -
ска спорт ска олим пи ја да по мож ност
со учес тво и на пен зи о не ри-спор ти сти
од зем ји те на Бал ка нот и слич но. Не -
ма да изо ста нат и на ши те за лож би за
ос тва ру ва ње на про е кти кои би го на -
пра ви ле жи во тот на пен зи о не ри те по -
ква ли те тен и по до бар, ка ко што е из -
град ба на стар ски и пен зи о нер ски до -
мо ви, но ви клу бо ви и цен три за дне -
вен пре стој, ос ло бо ду ва ње на пен зи -
о не ри те и ста ри те лу ѓе од над 75 го ди -
ни од пар ти ци па ци ја за ле ку ва ње и за
ле ко ви, на та мош но зго ле му ва ње на
пен зи и те и дру ги бе не фи ции што оваа
ма сов на по пу ла ци ја ги зас лу жу ва. Пла -
ни рам да ја под го твам и мо ја та нај но -
ва, 19-та по ред пуб ли ци стич ка кни га
„Ар гу мен ти те се свет ли на на ви сти на -
та“, а се ка ко до сто инс тве но тре ба да
се од бе ле жи и из ле гу ва ње то на сто ти -
от број на вес ни кот „Пен зи о нер плус“,
еден од мо и те оми ле ни про е кти.

Раз го во рот го во де ше
Ка ли на Сли вов ска-Ан до но ва

И во лет ни от пер и од СЗПМ, пре ку при ло гот „Пен зи о нер ски
ви ди ци“ во пр ви от ма ке дон ски дне вен вес ник 

„Но ва Ма ке до ни ја“, пре ку сво ја та ин тер нет-стра ни ца 
и пре ку бесп лат ни от вес ник „Пен зи о нер плус“ 

на сто ју ва пен зи о не ри те и јав но ста бла го вре ме но 
и точ но да ги ин фор ми ра за си те зна чај ни пра ша ња 

од ни вен ин те рес

Ар гу мен ти те се 
свет ли на на ви сти на та
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Кни га та „Глу ва ре ка“ од Ана стас Ќу шко ски
со др жи пет на е сет рас ка зи, кои тој ги на ре ку -
ва ми гов ни сли ки. Ра ска зи те се по де ле ни во
два де ла. Во пр ви от дел се по ме сте ни рас ка -
зи од кои про из ле гу ва и нас ло вот на кни га та.
Спо ред Ќу шко ски, овие рас ка зи „се при то ки
на ед на ‘глу ва ре ка’ чиј што источ ник е во дла -
би ни те на би гор ни те кар пи на чо ве ко ва та ду -
ша, а за лез ник во оке а нот на ти ши на та. Асо -
ци ја тив но тоа се са мо сли ки од го ле ма та ма -
ке дон ска фре ска нас ли ка на од сопс тве ни те
сол зи“. 

Во вто ри от дел се по ме сте ни кра тки рас -
ка зи со уни вер зал на те ма ти ка, та ка на ре че -
ни „Тра ги ја ту ри за филм и пи ја но“, про ду хо -
ве ни ски ци кои ја отс ли ку ва ат ап сурд но ста со
ко ја чо ве кот се со о чу ва во сво јот вра мен тек
на со вре ме ни от жи вот.

Збир ка та рас ка зи „Глу ва ре ка“ е збо га те -
на со фо то граф ски за пи си од бо га та та фо но -
те ка на авто рот, кои се не ра скин ли во по вр -
за ни со те мат ска та со др жи на за да свет ли на -
та на збо рот се пре о бра зи во свет ло пис, а
свет ло пи сот да ста не свет ли на на збо рот. Спо -
ред Ќу шко ски, свет ли на та на збо рот е бе ско -
неч на и без вре ме на и умее да ги раз о ткрие
и нај суп тил ни те пре де ли на чо веч ка та ин ти -
ма, не го ва та пот свест и ре ал ност на жи вот на -
та су ро вост.

Авто рот на оваа ин те рес на кни га, чие пе -
ча те ње бе ше фи нан си ски пот по мог на то од
Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма -
ке до ни ја, е ро ден во 1942 го ди на, во Вев ча -
ни. Тој е еден од ре тки те авто ри со комп лекс -

но и раз но ли ко тво реш тво. За не го не по сто -
јат гра ни ци во умет нич ко то изра зу ва ње. На
кул тур на та јав ност ( е поз нат ка ко драм ски
автор, по ет, рас ка жу вач, истра жу вач, пуб ли -
цист, сце на рист, ре жи сер и па си о ни ран фо то -
граф. 

На ли те ра ту рен план об ја вил 15 кни ги, а
ка ко фо то граф ор га ни зи рал по ве ќе од 20 те -
мат ски из лож би во зем ја та и во странс тво.
Член е на по ве ќе друш тва и асо ци ја ции, ме -
ѓу кои и на Друш тво то на пи са те ли те на Ма ке -
до ни ја. За сво и те актив но сти до бил по ве ќе
на гра ди и приз на ни ја. 

До каз де ка пен зи о ни ра ње то не прет ста -
ву ва гра ни ца во тво ре ње то е и оваа кни га,
из да де на го ди на ва. 

К.С. Ан до но ва 

Во слав но то коз јач ко се ло Пе лин це,
на 15 август, во ор га ни за ци ја на Здру же -
ни е то на пен зи о не ри од Ку ма но во по 14-
ти пат се одр жа ме ѓу на ро ден еко-хе пе -
нинг „Пе лин це 2015“. Сред ба та се одр -
жа кај ме мо ри јал ни от му зеј на Пр во то за -
се да ние на АСНОМ, во пре кра сен при -
ро ден ам би ент по крај ре ка та Пчи ња, ка -
ко соз да ден за ва кви сред би. Ма ни фе -
ста ци ја та има ше све чен ка ра ктер, би деј -
ќи по вод за неј зи но одр жу ва ње бе ше од -
бе ле жу ва ње то на вто ри от ма ке дон ски
Илин ден од 1944 го ди на, па за тоа и за -
поч на со ис пол ну ва ње на ма ке дон ска та
хим на, во ин тер пре та ци ја на Бо ге Сто ја -
нов ски од Ку ма но во.

На пен зи о не ри те од де се ти на здру -
же ни ја има ше чест во уло га на до ма ќин
да им се обра ти пре тсе да те лот на ку ма -
нов ско то здру же ние Спир ко Ни ко лов ски,
кој во сво е то кра тко обра ќа ње им по са -
ка до бре дој де и при ја тен пре стој, дру же -
ње, од мор и ре кре а ци ја на при сут ни те.

Обра ќа ње има ше и гра до на чал ни -
кот на Ста ро На го ри ча не, Ми ло ван Стој -
ков ски. Тој со за до волс тво то из ја ви де ка
е горд што е гра до на чал ник на оваа оп -
шти на, ко ја рас по ла га со по ве ќе вер ски
све ти ли шта, кул тур но-исто ри ски спо ме -
ни ци и при род на тер мал на во да. Осо бе -
но го наг ла си и откри ти е то на Та ти ќев ка -
мен, што се на о ѓа во па зу ви те на Коз јак,
а кое се ран ги ра на 4. ме сто на свет ски -
те ме га лит ски обе леж ја.

Пре тсе да те лот на со ве тот на оп шти на -
та Ку ма но во, Ма ксим Ди ми три ев ски, поз -
дра ву вај ќи ги пен зи о не ри те им од да де приз -
на ние за нив ни от при до нес во си те ета пи
на раз во јот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, по -
са ку вај ќи та ка да би де и во ид ни на. 

При сут ни те пен зи о не ри на овој ма -
со вен со бир ги поз дра ви и Ми ра Трај ко -
виќ, пре тсе да тел ка та на збра ти ме но то
здру же ние на Вра ње и прет став ни кот на
Со ју зот на пен зи о не ри те на Ср би ја. Таа
изра зи за до волс тво од до се гаш на та со -
ра бо тка со ЗП-Ку ма но во и во ед но ја поз -
дра ви ини ци ја ти ва та на ова дру же ње да
се вклу чат и пен зи о не ри те од со сед ни те
бал кан ски др жа ви.

Во име то на СЗПМ до бро здрав је и
мно гу сре ќа на при сут ни те пен зи о не ри
им по са ка пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров -
ски. Тој во сво е то обра ќа ње истак на де ка
ку ма нов ско то здру же ние е ед но од нај ус -
пеш ни те и за тоа по стиг ну ва од лич ни ре -
зул та ти во си те сег мен ти. Ар ги ров ски ја
поз дра ви на ме ра та сред ба та во Пе лин це
да пре рас не во ме ѓу на род на пен зи о нер -
ска ма ни фе ста ци ја на ко ја пен зи о не ри те
ќе се дру жат и ќе раз ме ну ва ат искус тва.
По прог ла су ва ње то на сред ба та за отво -
ре на, пен зи о нер ско то оро со пес на го по -
ве де лич но пре тсе да те лот Ар ги ров ски. 

Оваа ве сел ба во уба во и при јат но рас -
по ло же ние, во сен ки те на ви со ки те дрв -
ја и по крај би стри те во ди на Пчи ња тра -
е ше до 17 ча сот.                                                   С.Н. 

Ки ро Ге ра си мов

Тра ди ци о нал на та де вет та сред ба
на пен зи о не ри те од Ма ке до ни ја се
одр жа кај ма на стир ски от комп лекс
„Све ти Пан те леј мон“ во ко чан ско то
се ло Пан те леј, на 11 август. Ор га ни -
за тор бе ше ЗП-Ко ча ни, кое се по ка -
жа ка ко до бар до ма ќин и сред ба та по -
ми на во нај до бар ред и на оп што за -
до волс тво на си те пен зи о не ри дој де -
ни од 23 здру же ни ја во Ма ке до ни ја.

Ко ло на та авто бу си, ком би ња и
авто мо би ли од утро то се сле ва ше кон

ма на сти рот. Се кој по се ти тел нај пр вин
си обез бе ду ва ше ме сто под де бе ли -
те сен ки на оре ви те и на дру ги те дрв -
ја, кои ги има во изо билс тво во ма на -
стир ски от двор и се вос хи ту ваа на уба -
ви ни те на ма на сти рот кој да ти ра од
12 век со бо га ти ико ни и фре ски, де -
ло на поз на ти от ма ке дон ски сли кар
Ди ми три ја Ан до нов Па пра ди шки.

На со би рот му прет хо де ше све че -
но отво ра ње на кое на при сут ни те им
се обра ти пре тсе да те лот на ЗП-Ко ча -
ни, Ѓор ги Се ра фи мов.

Ме ра ду ва по да то кот што на оваа

сред ба на пен зи о не ри те од Ма ке до -
ни ја при сус тву ва ат над две и пол ил -
ја ди пен зи о не ри од 23 здру же ни ја.
Де неш ни от ден не ка по ми не во зна -
кот на при ја телс тво то и дру гарс тво то
- истак на Се ра фи мов.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, исто та ка ги поз дра ви при -
сут ни те, истак ну вај ќи де ка дру же ње -
то и сред би те на пен зи о не ри те од на -
стан во на стан ста ну ва ат с= по ма сов -
ни и поз на чај ни за актив но ста ре е ње
на лу ѓе то во тре та та до ба. Тој при тоа
ги ин фор ми ра пен зи о не ри те за зго -
ле му ва ње то на пен зи и те од 5 от сто,
спо ред за ко нот до не сен од со бра ни -
е то на РМ во октом ври ми на та та го -
ди на. Из ла га ње то на пре тсе да те лот
бе ше прос ле де но со ап ла уз. 

Гра до на чал ни кот на Ко ча ни, Ра тко
Ди ми тров ски, обра ќај ќи им се на при -
сут ни те на со би рот истак на де ка оп -
шти на та и тој по сто ја но ги сле дат и ги
по ма га ат актив но сти те на пен зи о не -
ри те од ЗП-Ко ча ни. Тој ре че де ка го ра -
ду ва по да то кот што ов де во Пан те леј
се со бра ни го лем број пен зи о не ри кои
зна ат и уме ат да се вос хи ту ва ат на уба -
ви ни те на при ро да та во овој крај.

Во ма на стир ски от комп лекс „Све -
ти Пан те леј мон“ ечеа пес на та и му зи -
ка та. За до бро то рас по ло же ние се по -
гри жи ја чле но ви те на ор ке ста рот и со -
ли сти од ЗП-Ка ва дар ци, кои се ре дов -
ни учес ни ци на оваа сред ба. Се игра -
ше и се пе е ше до доц ни те ве чер ни ча -
со ви, ко га пен зи о не ри те за до вол ни
си за ми наа во сво и те гра до ви.

ЗП-КОЧАНИ 

Де вет та сред ба на 
пен зи о не ри те во Пан те леј 

„Глу ва ре ка“ од 
Ана стас Ќу шко ски

Мен до Ди мов ски

Ју би леј ни от 20-ти нат пре вар
ме ѓу нај до бри те спор ти сти од
здру же ни ја та на пен зи о не ри во
Ма ке до ни ја, кои се из бо ри ја на
ре ги о нал ни те сред би за учес тво
на Ре пуб лич ка та пен зи о нер ска
олим пи ја да, во ор га ни за ци ја на
СЗПМ, го ди на ва се одр жа на 4-
ти сеп тем ври, на те ре ни те во
комп ле ксот на хо те лот „Њу стар“
во Скоп је. На спорт ско то по ле се
срет наа 397 нат пре ва ру ва чи кои
пред ил јад на та пуб ли ка си ги од -
ме ри ја си ли те во 11 спорт ски
дис цип ли ни и во 21 ка те го ри ја
во жен ска и во ма шка кон ку рен -
ци ја. Оваа нај ма сов на пен зи о -
нер ска сред ба се одр жа во чест
на од бе ле жу ва ње то на 8 Сеп тем -
ври - Де нот на не за вис но ста на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 20 Сеп -
тем ври - Де нот на пен зи о не ри те
на Ма ке до ни ја. Спорт ска та пен -
зи о нер ска олим пи ја да се одр жа
под по кро ви телс тво на Вла да та
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по -
ли ти ка и со под др шка на Ко мер -
ци јал на бан ка АД Скоп је и град
Скоп је. 

Во име на до ма ќи нот - ЗП-Бу -
тел, до бре дој де на учес ни ци те и
на го сти те прв им по са ка пре тсе -

да те лот Љуп чо Ди мов ски, кој
изра зи бла го дар ност до СЗПМ
што ток му нив но то здру же ние ја
до би до вер ба та да би де до ма ќин
на сред ба та. Осо бе но за до волс -
тво за одр жу ва ње то на нат пре -
ва ри те на те ри то ри ја та на оп шти -
на та Бу тел иска жа гра до на чал -
ни кот Пе тре Ла ти нов ски и во сво -
е то обра ќа ње се освр на на со -
ра бо тка та со пен зи о не ри те и под -
го тве но ста на оп шти на та да ги
под др жу ва нив ни те актив но сти. 

Сред ба та ја поз дра ви и гра -
до на чал ни кот на Скоп је Ко це Тра -
ја нов ски, при што ја истак на од -
лич на та со ра бо тка на гра дот
Скоп је со СЗПМ и со Град ски от
со јуз на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри со кои за ед нич ки ре а ли зи -
ра ат раз ни про гра ми и актив но -
сти за по до бру ва ње на ква ли те -
тот на жи во тот на пен зи о не ри те. 

Во поз драв ни от збор до при -
сут ни те инс пи ра тив но се обра ти
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, при што го истак на
зна че ње то на нат пре ва ри те кои
од пр ва та скром на сред ба во
1996 го ди на, во Охрид, пре рас -
наа во ма сов но нат пре ва ру ва -
ње и дру же ње кое се га со пра во
го но си име то Пен зи о нер ска
спорт ска олим пи ја да. По тсе ту вај -
ќи на рас те жот и ус пе си те на нат -

пре ва ри те, тој наг ла си де ка прос -
ла ву ва ме го лем ју би леј кој е 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
де ка 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 да ва ат ре зул та ти.

На 20-та 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, по крај уме е ње -
то и искус тво то, ќе им би де сре -
ќа та. И тие што ќе по бе дат и тие
што не ма да по бе дат тре ба да ги
на пу штат те ре ни те гор до и ис пра -

ве но ка ко ви стин ски спор ти сти
и по тоа да се фа тат на оро то - нај -
са ка на та и нај у ба ва та спорт ска
дис цип ли на - ре че пре тсе да те лот
Ар ги ров ски. 

Учес ни ци те и при сут ни те ги
поз дра ви ми ни сте рот за труд и
со ци јал на по ли ти ка Ди ме Спа -
сов, при што иска жа бла го дар -
ност и по чит кон пен зи о нер ска -
та по пу ла ци ја ко ја сво е то искус -
тво и му дрост ги вгра ди ла во те -
ме ли те на на ше то воз ди га ње и
оп сто ју ва ње. Тој наг ла си де ка
пен зи о не ри те зас лу жу ва ат по до -
бар и по до сто инс твен жи вот, за
што ре сор но то ми ни стерс тво во
со ра бо тка со СЗПМ ќе про дол жи
да ги ре ша ва акту ел ни те проб ле -
ми на овие нај во зрас ни ли ца и
ќе соз да ва по вол ни ус ло ви за ос -
тва ру ва ње на пра ва та што им
при па ѓа ат. 

- Одр жу ва ње то на оваа ма ни -
фе ста ци ја по 20-ти пат со осо бе -
но за до волс тво е под др жа но од
Ми ни стерс тво то за труд и со ци -
јал на по ли ти ка, кое и во ид ни на
ќе под др жу ва ре а ли за ци ја на на -
ста ни и про гра ми кои се од не су -
ва ат на пен зи о не ри те. Ви по твр -
ду вам де ка при о ри тет на Вла да -
та и на Ми ни стерс тво то за труд и
со ци јал на по ли ти ка е обез бе ду -
ва ње до сто инс твен жи вот на ста -
ри те ли ца и на пен зи о не ри те. Во
таа на со ка е и ог ла сот за при ја -
ву ва ње за бањ ско-кли мат ска ре -
кре а ци ја и бесп ла тен ту ри стич -
ки ви кенд за 2016 го ди на, про е -
кти кои се по ка жаа ка ко мно гу
ус пеш ни - истак на ми ни сте рот
Спа сов.

Во из ја ви те за ме ди у ми те ми -
ни сте рот Спа сов, пре тсе да те лот

Ар ги ров ски и ди ре кто рот на
ФПИОМ, Да у ти, уште ед наш го
наг ла си ја зна че ње то на пен зи о -
нер ски те спорт ски нат пре ва ри и
ме ѓу себ на та со ра бо тка на три те
суб је кти во пол за на по до бру ва -
ње на стан дар дот на пен зи о не -
ри те. При тоа, ди ре кто рот Да у ти,
во име на до бра та со ра бо тка со
СЗПМ, из ја ви де ка Фон дот на
ПИОМ ќе му до де ли про сто рии за
сме сту ва ње и ра бо та на ра ко -
водс тво то на со ју зот. 

Два е сет та та пен зи о нер ска
спорт ска олим пи ја да бе ше од бе -
ле жа на и со све че но то до де лу ва -
ње приз на ни ја на по е дин ци и на
здру же ни ја - учес ни ци на пр ви те
ре пуб лич ки спорт ски нат пре ва -
ри во 1996 го ди на, во Охрид, кои
на се гаш ни те пре тсе да те ли на
ЗП им ги вра чи пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. Во име
на на гра де ни те се заб ла го да ри
пре тсе да те лот на ЗП-Охрид и Де -
бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, кој мош не
чув стви тел но го иска жа сво е то
се ќа ва ње на нат пре ва ри те од
пред 20 го ди ни. 

Со уба ви жел би и ба ра ње за
по чи ту ва ње на пра ви ла та за нат -
пре ва ру ва ње, на учес ни ци те им
се обра ти и пре тсе да те лот на ко -
ми си ја та за спорт и ре кре а ци ја
на СЗПМ, Здра вко Пе тков ски, при
што го об јас ни на чи нот на спро -
ве ду ва ње то на нат пре ва ри те. 

Сред ба та за поч на и за вр ши
во ду хот на ферп леј-нат пре ва ру -
ва ње, со ен ту зи ја зам и ма кси -
мал но за ла га ње на си те учес ни -
ци. Нај до бри ре зул та ти во по е ди -
неч на и во екип на кон ку рен ци ја
по втор но по стиг наа ми на то го -
диш ни те по бед ни ци од ЗП-Охрид

и Де бр ца, кои пет го ди ни по ред
осво ју ва ат пр во ме сто. Вто ро то
ме сто го осво и ја нат пре ва ру ва -
чи те од ЗП-Ку ма но во, а тре то то
им при пад на на учес ни ци те од
ЗП-При леп. Че сти тај ќи им ја по -
бе да та, на за врш на та ма ни фе -
ста ци ја на охри ѓа ни пе ха рот им
го вра чи пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски. По бед ни ци те

ја по де ли ја ра до ста со пре о ста -
на ти те учес ни ци и си те се при -
дру жи ја кон ве сел ба та, во ко ја
осо бе на жи вост вне се поз на та -
та естрад на пе јач ка Ире на Спа -
сов ска, а свој при до нес во ова
ма сов но спорт ско нат пре ва ру -
ва ње и не за бо рав но дру же ње
има ше и во ди тел ка та Цве тан ка
Или е ва. 

Во по че то кот на ју ли, на Ру ди на во
Дол не ни и на отво ре на та сце на пред
До мот на кул ту ра та во При леп се одр -
жа 41-то из да ние на ме ѓу на род ни от фе -
сти вал на из вор ни ин стру мен ти и пес -
ни „Пе це Ата на сов ски“. Пи со кот на гај -
ди те, зур ли те и ка ва ли те одек на по па -
ди ни те на Ру ди на, а на јул ско то сон це
се пре ле ва ше бо га ти от ко ло рит на из -
вор ни те но сии. Над 350 учес ни ци од
Ма ке до ни ја го де леа мег да нот на по ле -
то на из вор ни от фолк лор, по ка жу вај ќи
ја ве шти на та во сви ре ње на древ ни те
ма ке дон ски ин стру мен ти и спе ци фич -
но то пе е ње. Ту ка се нај доа и го сти те од
Ва ро њеж, Јуж на Ру си ја, кои на до ма ќи -
ни те-учес ни ци им ги при ка жаа спе ци -
фи ки те на ру ски от фолк лор и бо га ти от
ко ло рит на но си и те од зем ја та што ја
прет ста ву ваа. Од Ниш, Ср би ја, учес тву -
ва ше гру па гај да џии кои се по ка жаа ка -
ко го ле ми мај сто ри и поз на ва чи на на -
ши от фолк лор. На фе сти ва лот, од Ма ке -
до ни ја на ста пи ја 37 друш тва од исто тол -
ку гра да. Нај го лем дел беа ин стру мен -
та ли сти, сви ра чи на гај да, на ка вал, там -
бу ра, ке ма не и на дво јан ка. 

Ме ѓу пле ја да та вљу бе ни ци во из -
вор ни от фолк лор се нај доа и чле но ви -
те на КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ при
ЗП-Про би штип, кои се вер ни про дол -
жу ва чи на из вор ни от фолк лор. Тие 40
го ди ни тра га ат по ко ре ни те на тра ди -
ци и те на на ши от на род, во деј ќи се од
ама не тот на го ле ми от гај да џи ја и учи -
тел на гај да Пе це Ата на сов ски, а 39 го -
ди ни се по сто ја но учес ни ци на фе сти -
ва лот. Ним им бе ше до ве ре но да го
отво рат фе сти ва лот со ави зо то „Оти -
дов се ло Дол не ни“. Тие не ( се не поз -
на ти на оваа пуб ли ка, а ме ѓу учес ни -
ци те има ат и го лем број при ја те ли, сви -
ра чи на из вор ни ин стру мен ти. Не ( се
не поз на ти и на по ши ро ка та ма ке дон -
ска јав ност, би деј ќи со го ди ни и де це -
нии се учес ни ци на фе сти ва ли те на из -
вор на му зи ка во Ма ке до ни ја, поч ну -
вај ќи од фе сти ва лот во Охрид, по тоа
во Иње во, во Дол не ни, ка ко и на фе -
сти ва лот „Илин ден ски де но ви-Би то -

ла“. Поз на ти се по тоа што 40 го ди ни
не у мор но тра га ат по под за бо ра ве ни -
те пес ни, оби чаи, тра ди ции, ин стру -
мен ти и но сии, се ко ја го ди на ну деј ќи
не што но во, не што одам на за бо ра ве -
но, не што што н= на вра ќа на на ши те
ко ре ни. Од овие на ста пи се за ки ти ле
со мно гу број ни и нај ви со ки приз на -
ни ја, а нив ни от ен ту зи ја зам и го ди на -
ва ре зул ти ра со вид ни ре зул та ти. Се
прет ста ви ја со 7 точ ки во раз ни ка те -
го рии, а осво и ја 4 пр ви ме ста. Во рам -
ки те на фе сти ва лот се одр жа и се ми -

нар за изу чу ва ње на тра ди ци о нал ни
ин стру мен ти и пес ни, а се при ка жа и
про ек ци ја на ви де о за пис од 40-от фе -
сти вал „Пе це Ата на сов ски“. 

Од 29 ју ли до 1 август, во пре срет
на го ле ми от праз ник Илин ден, во Би -
то ла - гра дот под Пе ли стер, се одр жа
ју би леј но то 45-то из да ние на ин тер на -
ци о нал ни от фе сти вал „Илин ден ски де -
но ви-Би то ла 2015 “. Ме ѓу го ле ми от
број ре но ми ра ни игро ор ци, пес но пој -
ци и тра га чи по ма ке дон ски те тра ди -
ции се нај доа и чле но ви те на КУД „Ве -
се ли пен зи о не ри“ при ЗП-Про би штип.
За бес пре кор ни от при каз на она што
бе ше под го тве но за фе сти ва лот „Илин -
ден ски де но ви-Би то ла 2015“, КУД „Ве -
се ли пен зи о не ри“ бе ше на гра де но од
жи ри то со нај ви со ко то приз на ние. Во
го ди на та ко га и тие од бе ле жу ва ат го -
лем ју би леј, 40 го ди ни од сво е то по -
сто е ње, го осво и ја пр во то ме сто и на -
гра да та за нај ус пеш на гру па ко ја не -
гу ва и пре зен ти ра из во рен фолк лор. 

М. Здра вков ска

ЗП-КУМАНОВО 

Еко-хе пе нинг „Пе лин це 2015“

ЗП-ПРОБИШТИП 

Фе сти вал ски на гра ди за КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ 

КУД „Ве се ли пен зи о не ри“,
кое е ве рен про дол жу вач и

чу вар на из вор ни от фолк лор,
освои 4 пр ви ме ста на фе -
сти ва лот во Дол не ни и ед но

пр во ме сто во Би то ла

ЈУБИЛЕЈНИ 20-ТИ РЕПУБЛИЧКИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ 

Ве ли чес твен со бир и прос ла ва на спор тот 

Од бе ле жу ва ње то на 
ју би ле јот на Ре пуб лич ки те

пен зи о нер ски спорт ски
нат пре ва ри со сво е то 
при сус тво го уве ли чи ја 
ми ни сте рот за труд и 

со ци јал на по ли ти ка Ди ме
Спа сов, гра до на чал ни кот

на Скоп је и пре тсе да тел на
ЗЕЛС Ко це Тра ја нов ски,
ди ре кто рот на Фон дот на

ПИОМ Амет Да у ти, 
пре тсе да те лот на Со ју зот

на син ди ка ти те на 
Ма ке до ни ја Жи вко 

Ми трев ски и гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Бу тел

Пе тре Ла ти нов ски 



Ва сил Па чем ски

Пред три и пол го ди ни, а во пре срет
на Де нот на же на та - 8 Март, не кол ку пен -
зи о нер ки-акти вис тки го фор ми раа акти -
вот на пен зи о нер ки при ЗП-Шу то Ори за -
ри. От то гаш овој актив ус пеш но оп ста ну -
ва и им по ну ду ва на сво и те чле но ви ин -
те рес ни со др жи ни, со што с� по ве ќе го
прив ле ку ва нив но то вни ма ние. Од са ми -
от по че ток на фор ми ра ње то, за нив не
по стои не реш лив проб лем во ос тва ру ва -
ње на иде и те спо ред пред ви де ни от план
од го диш на та про гра ма.

Дру же ње то со пен зи о нер ки те, ху ма -
ни тар ни те ак ции, ор га ни зи ра ње то кул -

тур ни, еду ка тив ни и дру ги актив но сти се
дви жеч ка си ла што овие пен зи о нер ки ги
во ди на пред. Актив но се вклу че ни ре чи -
си во си те актив но сти на здру же ни е то, а
во сог лас ност со сво и те скром ни мож но -
сти им по ма га ат на си те оние на кои им
е по треб на по мош, им да ва ат под др шка
во се кој пог лед. Од акти вот истак ну ва ат
де ка оваа го ди на би ле актив но вклу че ни
во по ве ќе ху ма ни тар ни ак ции, ра бо тил -
ни ци со акту ел ни те ми, по се та на ста ри и
из не мо ште ни пен зи о не ри, ор га ни зи ра -
ње прег ле ди и ме ре ње кр вен при ти сок и
ше ќер во со ра бо тка со Цр вен крст. Учес -
тву ва ле на мно гу оп штин ски ма ни фе ста -
ции, ор га ни зи ра ле и ек скур зии, а пен зи -
о нер ки те-спор тис тки и игро ор ки те по стиг -
на ле уба ви ре зул та ти на фолк лор ни те ре -
вии и на спорт ски те нат пре ва ри. Сво ја та
актив ност тие ја на со чу ва ат и кон ре а ли -
за ци ја на жел ба та да се отво ри дом за ста -
ри ли ца во нив на та оп шти на. Се то ова по -
ка жу ва де ка тие пре ку сво и те актив но сти

се оби ду ва ат да ги од бе ле жат зна чај ни те
на ста ни и да ги афир ми ра ат и по пу ла ри -
зи ра ат ром ска та кул ту ра, иден ти тет и оби -
чаи, што ре тко ка де се слу чу ва во со седс -
тво то, но и по ши ро ко. 

Чле но ви те на на ши от актив се за до -
вол ни од она што е по стиг на то. Бро јот на
оние што ни се при дру жу ва ат од ден на
ден е с� по го лем. Зна чи сме ус пе а ле да
раз бу ди ме жел ба за актив ност кај нив.
Се тру ди ме да го јак не ме и ме ѓу ет нич ки -
от од нос, ка ко зна чај на ал ка во стру кту -
ра та на акти вот. Ќе про дол жи ме во таа
на со ка, за тоа што с� уште има мно гу пре -
диз ви ци, но и не ре ше ни проб ле ми. За
си те пен зи о нер ки што са ка ат да учес тву -
ва ат во ра бо та та на акти вот, вра та та е
отво ре на. Со ра бо та во акти вот тие ќе се
спро тив ста ву ва ат на мо но то ни ја та и ќе
по ми ну ва ат уба ви мо мен ти во дру же ње
– ни ре че Лил ја на Хај дар, пре тсе да тел ка
на акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-Шу то
Ори за ри.

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

Stranicite gi ureduvaat: 
Kalina S.Andonova 
Mendo Dimovski od SZPM 

Aleksandar Dimkovski 
i Marija ̂ undeva
od „Nova Makedonija“vidici

vidici 4 ^etvrtok, 10.9.2015

Ва сил То ци нов ски

Му ста фа Спа хиу не -
мал ни се дум на е сет го -
ди ни ко га на стра ни ци те
од вес ни кот „Фља ка“
(Пла мен), на 21 март
1965 го ди на, ја об ја вил
сво ја та пр ва твор ба.
Про ле та ло вре ме то, ка -
ко да би ло вче ра, и ете
го пре крас ни от ју би леј
кој ги од бе ле жу ва пет те
де се то ле тки на не го во то
при сус тво во кни жев но ста. Тој е ре -
док при мер на автор што сво јот жи -
вот це лос но го по све тил во пи шу ва -
ње по е зи ја за де ца и мла ди. Во овој
за пис за не го од во ју ва ме не кол ку би -
о граф ски по да то ци. Се ро дил на 5
април 1948 го ди на, во Гњи ла не, Ко -
со во. Во не го во то Скоп је, ка ко што ми -
лу ва да ре че, дип ло ми рал ал бан ски
ја зик и ли те ра ту ра на Пе да го шка та
ака де ми ја и по тоа на Фи ло ло шки от
фа кул тет. Во 1971 го ди на се вра бо тил
ка ко но ви нар во ре дак ци ја та на „Фља -
ка“ и од на ред на та 1972 г., па с� до
пен зи о ни ра ње то во 2012 го ди на бил

но ви нар, уред ник и
во ди тел во про гра ма -
та на ал бан ски ја зик
во Ма ке дон ско ра -
дио. Ка ко член на ре -
дак ци ја та за кул ту ра,
мно гу го ди ни ја уре -
ду вал и ја во дел најс -
лу ша на та еми си ја за
де ца „Од цвет на
цвет“. Во ма тич на та
ку ќа два па ти бил но -
ви нар на го ди на та и,
се ка ко, нај дра га на -

гра да му е онаа за жи вот но де ло во
2008 го ди на. Про фе си ја та му овоз -
мо жи ла да се за поз нае и да со ра бо -
ту ва со зна чај ни пи са те ли, твор ци од
раз лич ни об ла сти и кул тур ни ра бот ни -
ци од си те стра ни на све тот. Член е на
Друш тво то на пи са те ли те на Ма ке до -
ни ја од 1984 го ди на.

Ста ну ва збор за по ет кој на нај до -
бар на чин по твр ду ва де ка кни жев но -
ста не се де ли спо ред во зра ста на чи -
та те ли те. Ги бри ше гра ни ци те ме ѓу ли -
те ра ту ра та за де ца и во зрас ни, за што
по сто јат по дел би и раз ли ки са мо по
естет ски те вред но сти на де ло то. Те -

ми те и мо ти ви те што го пре о ку пи ра -
ат ги по твр ду ва ат са ми те нас ло ви на
не го ви те сти хоз бир ки. Да се по тсе ти -
ме на не кои од нив: „Нас ме вка на
ока ри ни те“, „Ви но жи то на сло бо да -
та“, „Де ца ми ну ва ат под ви но жи то“,
„Мо ја та ли ва да“, „Над из во рот“, „Та -
га за дет ство то“, „Де ца та игра ат под
сон це то“, „Ча сов ни кот на дет ски те
сни шта“ и дру ги. Ту ка се ка ко да ја за -
бе ле жи ме и про за та „Но бе лов ци за
де ца та“, пуб ли ку ва на во 1989 го ди -
на. Му ста фа Спа хиу е автор и ху ма -
нист кој ка ко пре ве ду вач из гра дил
мно гу мо сто ви на при ја телс тво, до -
вер ба и со ра бо тка ме ѓу на ро ди те и
др жа ви те. Пре вел до ста авто ри и де -
ла од сло вен ски те ја зи ци, а се ка ко
осо бен влог во таа смис ла е во за ем -
на та ко му ни ка ци ја на ал бан ски от и
на ма ке дон ски от ја зик.

И се га ка ко пен зи о нер не у мор но
ра бо ти: пи шу ва, пре ве ду ва, го сту ва
на кни жев ни сред би и ма ни фе ста ции
во зем ја та и во странс тво. Жи во тот
не му и на со пру га та, пен зи о ни ран
про све тен ра бот ник, им е го ле ма ра -
дост и сре ќа, а кру на е ќер ка та Је хо -
на, до ктор ка по исто ри ја на умет ност. 

До бре То до ров ски

На спорт ски те нат пре ва ри што ги ор -
га ни зи ра ат здру же ни ја та на пен зи о не ри
и СЗПМ се по стиг ну ва ат одре де ни ре зул -
та ти, кои се по каз за пси хо фи зич ка та кон -
ди ци ја на по е ди не цот, но не се са мо тоа!

На пос лед но то ре ги о нал но нат пре ва ру -
ва ње на здру же ни ја та на пен зи о не ри на ју -
го за пад ни от ре ги он, во При леп, пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, уба во го
наг ла си зна че ње то на овие нат пре ва ри.

- Спорт ски те нат пре ва ри на си те ни -
воа, по крај тоа што има ат нат пре ва ру -
вач ки ка ра ктер, се ор га ни зи ра ат и за збли -
жу ва ње на лу ѓе то, соз да ва ње но ви поз -
нанс тва и сред би на ста ри поз на ни ци -
истак на Ар ги ров ски. 

Ток му на ед но ва кво спорт ско нат пре -
ва ру ва ње се срет наа ста ри те дру га ри Та -
ки Па па ко ча од Кру ше во и Ра де Бра ја но -
ски од Би то ла, кои два е се ти на го ди ни за -
ед но ра бо те ле во АРМ, во иста ка сар на.

Нив на та сред ба без мал ку бе ше по трес -
на, со сил ни емо ции и сол зи-ра дос ни ци.

- Еве, по де сет го ди ни од на ше то пен -
зи о ни ра ње прв пат се гле да ме - ра дос но
ве ле ше Па па ко ча. Не е де ка сме да ле ку
и де ка не сме по са ка ле да се срет не ме и
да се ви ди ме, ар но ама с� не што ќе из -
ле зе - ни ре че Ра де Бра ја но ски.

Сле ду ва ше ево ци ра ње спо ме ни, среќ -
ни и та гов ни мо мен ти од де лот на нив на та
за ед нич ка ра бо та. Це ло вре ме беа за ед -
но. Не им пре стиг ну ва ше уште не знам кол -
ку вре ме да имаа, до нив на та раз дел ба.

Ед но ви ду ва ње, еден век, ве ли на ши -
от на род. На оваа не о че ку ва на сред ба
спорт ски те ре зул та ти беа во втор план.

ЗП-БИ ТО ЛА

На 26 август 2015 го ди на, во ор га ни -
за ци ја на ЗП-При леп ка ко до ма ќин, а во
рам ки те на дол го го диш на та со ра бо тка
со пен зи о не ри те од ЗП-Ку ма но во, бе ше
ре а ли зи ра на сред ба на пен зи о не ри те од
два та гра да. При леп ски те и ку ма нов ски -
те пен зи о не ри се срет наа во При леп за
да ги од ме рат си ли те во тр ча ње, фр ла ње
ѓу ле и во скок во да ле чи на на спорт ско то
игра ли ште на Мо ги ла. Во клу бот се оди -
граа не кол ку пар тии шах, таб ла и до ми -
но, а стрел ци те стре лаа во цен та рот на
кул ту ра та „Мар ко Це пен ков“. 

По крај друж ба та, пен зи о не ри те од
две те здру же ни ја имаа и ра бо тен со ста -
нок на кој при сус тву ваа и пре тсе да те ли -

те на ЗП-Кру ше во, ЗП-Би то ла, ЗП-Ра до -
виш и Кон че и на ЗП-Ко ча ни, при што раз -
ме ни ја мис ле ња за на та мош на за ед нич -
ка со ра бо тка на по ве ќе по ли ња. 

- Ва кви те сред би тре ба да би дат по -
че сти, за што на овој на чин си го олес ну -
ва ме ста ре е ње то и жи во тот го пра ви ме
по до бар пре ку дру же ње и ор га ни зи ра ње
спорт ски нат пре ва ри - истак на пре тсе да -
те лот на ЗП-При леп, Ки рил Ѓор ѓи о ски.

По крај спор ту ва ње то, во са ла та на те -
а та рот „Вој дан Чер но дрин ски“, пен зи о -
не ри те-ар ти сти од драм ска та ра бо тил ни -
ца „Ѓо ко Си мо но ски“ од Ку ма но во, за при -
леп ча ни ја из ве доа прет ста ва та „Сом ни -
тел но ли це“ од Бра нис лав Ну шиќ, при што
беа на гра де ни со дол го тра ен ап ла уз. 

По тра ди ци ја, сред ба та за вр ши со оро
и пес на. Со бла го дар ни ци се за ки ти ја ЗП-
Ку ма но во и ЗП-Ра до виш и Кон че, а беа
раз ме не ти и по да ро ци со об вр ска де ка
ва кви дру же ња ќе има и во ид ни на.

К.Ри сте ски 

Тра ди ци о нал на та
сред ба на спор ти сти те
од ЗП-Ко ча ни и од ЗП-
Цен тар-Скоп је се одр -
жа на 12 ју ли оваа го ди -
на, во рам ки те на прос -
ла ва та на Пе тров ден,
праз ни кот на гра дот Ко -
ча ни. До ма ќи нот на
сред ба та, ЗП-Ко ча ни,
ги пре че ка и им по са ка до бре дој де на го -
сти те од Скоп је во про сто ри и те на пен зи -
о нер ски от клуб „Кај Ко лор“.

- Ова е вто ра сред ба на спор ти сти те
од на ши те здру же ни ја. Ми на та та го ди на
го имав ме нат пре ва рот во шах, со што и
за поч на на ше то дру же ње, а еве го ди на -
ва таа со ра бо тка ја про ши ру ва ме и со
нат пре ва ри те во стре лаш тво. По са ку вам
ва кви те сред би да ста нат тра ди ци о нал -
ни, на за до волс тво на на ши те чле но ви
пен зи о не ри-спор ти сти - истак на на по че -
то кот од сред ба та Ѓор ѓи Се ра фи мов, пре -

тсе да тел на ЗП-Ко ча ни.
За се кре та рот во

ЗП-Цен тар-Скоп је, Трај -
ко Тра ја нов ски, кој ја
пред во де ше спорт ска -
та де ле га ци ја во Ко ча -
ни, ова е мож ност пен -
зи о не ри те ме ѓу се бе да
се дру жат, да спор ту ва -
ат и да раз ме ну ва ат

искус тва. 
Во нат пре ва ри те во шах кај ма жи те по -

ус пеш на бе ше еки па та од ЗП-Ко ча ни, а кај
стрел ци те жен ска та еки па на ЗП-Цен тар бе -
ше по до бра од ко чан ска та, до де ка во ма -
шка кон ку рен ци ја еки па та на ЗП-Ко ча ни
бе ше по до бра од еки па та на ЗП-Цен тар. 

Од на ред на та сред ба, што ќе се одр -
жи во Скоп је, по крај се гаш ни те шах, стре -
лаш тво и дру же ње, ќе во ве де ме уште две
нат пре ва ру вач ки дис цип ли ни, пи ка до и
до ми но - истак на Тра ја нов ски. 

К. Ге ра си мов

ЗП-КОЧАНИ И ЗП-ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

Нат пре ва ру ва ње 
и дру же ње на спор ти сти те 

СРЕДБА СО ПЕНЗИОНЕРОТ 
МУСТАФА СПАХИУ

АКТИВ НА ПЕНЗИОНЕРКИ ПРИ ЗП-ШУТО ОРИЗАРИ

Ме ѓу на род на 
пен зи о нер ска 
сред ба 

ВО ВРАЊЕ, СРБИЈА

Во рам ки те на по ве ќе го диш на та ус -
пеш на со ра бо тка, де ле га ции на ЗП-
Охрид и Де бр ца, ЗП-Би то ла, ЗП-Ку ма -
но во и ЗП-При леп пре сто ју ваа во Вра -
ње,Ср би ја, по по вод Де нот на ЗП-Вра -
ње, 19 август, пра вос лав ни от праз ник
Пре о бра же ние хри сто во, што здру же -
ни е то го од бе ле жу ва ка ко свој праз ник. 

На све че на та це ре мо ни ја, а во при -
сус тво на чле но ви на ор га ни те и те ла -
та на здру же ни е то и на ло кал на та са -
мо у пра ва, ка ко и прет став ни ци на здру -
же ни ја та од Ср би ја, кои тра ди ци о нал -
но при сус тву ва ат на овој праз ник на
здру же ни е то, за 69-го диш но то по сто е -
ње на ЗП-Вра ње, со при год ни збо ро ви
се обра ти пре тсе да тел ка та на здру же -
ни е то, Мир ја на Трај ко виќ, ко ја со осо -

бен пи е тет се освр на и на од лич на та со -
ра бо тка со здру же ни ја та на пен зи о не -
ри од Р. Ма ке до ни ја.

Прос ла ва та бе ше иско ри сте на и за
раз ме на на искус тва, идеи и пред ло зи
за на та мош на по ос мис ле на и по су штес -
тве на со ра бо тка на здру же ни ја, а бе ше
на пра вен и пре сек на до се гаш на та, ко -
ја обо стра но бе ше оце не та ка ко по ве -
ќе од ус пеш на, со за лож ба таа и на та му
кон ти ну и ра но да про дол жи со но ви по -
кон стру ктив ни идеи и со др жи ни. 

На сред ба та при сус тву ва ше и пот -
пре тсе да те лот на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ср би ја, Ва си -
ли је Бе ло бр ко виќ, ка ко и прет став ни -
ци на здру же ни ја та од Врањ ска Ба ња,
По жа ре вац, Про куп ље и Ди ми тро вград.

На прос ла ва та во Вра ње за прв пат
при сус тву ва ше и де ле га ци ја на Кон фе -
де ра ци ја та на син ди ка тот на пен зи о не -
ри те од Под гра дец, Ал ба ни ја, пред во -
де на од пре тсе да те лот На зив Дал ја ни.
На од дел на сед ни ца де ле га ци и те од си -
те здру же ни ја раз ме ни ја свои мис ле ња
и искус тва, при што од за ед нич ка та сред -
ба про из ле зе иде ја та за вос по ста ву ва -
ње со ра бо тка не са мо на при сут ни те
здру же ни ја ту ку со про ши ру ва ње и на
ни во на со ју зи те на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја, Ср би ја и Ал ба ни ја. Двод -
нев ни от пре стој на пен зи о нер ски те де -
ле га ции во Вра ње бе ше иско ри стен и
за по се та на не кол ку зна чај ни кул тур ни
и исто ри ски зна ме ни то сти на Вра ње. 

К.Спа се ски

Спорт ски те нат пре ва ри 
се по ве ќе од игри

Жи вот по све тен на по е зи ја та за де ца 

Ус пеш но ос тва ру ва ње на го диш на та про гра ма

ЗП-ПРИЛЕП 
Сред ба на спорт ско 
и на кул тур но по ле
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