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ЗП-ПРОБИШТИП 

И го ди на ва Здру же ни е то на пен зи о -
не ри те од Про би штип бе ше ор га ни за тор
на тра ди ци о нал на та сред ба на зе ле но во
жи во пис но то Лес но во, ка де што е сме -
стен еден од нај ста ри те и нај у ба ви ма на -
сти ри во Ма ке до ни ја, Лес нов ски от ма на -
стир „Све ти Га врил Лес нов ски“, кој да ти -
ра од пр ва та по ло ви на на 14 век и е пре -
диз вик за мно гу по се ти те ли не са мо од
Ма ке до ни ја ту ку и од странс тво. 

Сред ба та се одр жа на 21 сеп тем ври
и бе ше во рам ки те на од бе ле жу ва ње то на
Де нот на пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја, 20
сеп тем ври, и го ле ми от праз ник на пра вос -

лав ни те вер ни ци Ма ла Бо го ро ди ца.
И по крај тоа што но ќта пред 21 сеп -

тем ври по сто ја но вр не ше и се нај а ву ваа
вр не жи и на са ми от ден, тоа мно гу не ги
по ко ле ба пен зи о не ри те. Во мал ку по мал
број од ми на та та го ди на, број ка та од око -
лу 6 ил ја ди пен зи о не ри од це ла Ма ке до -
ни ја ги над ми на оче ку ва ња та, што зна чи
де ка вре ме то и дож дот не ги исп ла ши ја
пен зи о не ри те. За сре ќа, де нот бе ше сон -
чев и при ја тен, па си те што се нај доа во
Лес но во имаа мож ност да ужи ва ат во пре -
крас ни от ам би ент на око ли на та, на ли ва -
ди те кои на ли ку ваа ка ко во про лет и во

ма на стир ски от комп лекс чиј двор на ли -
ку ва ше на цвет на гра ди на. При при стиг -
ну ва ње то пен зи о не ри те вле гоа во ма на -
сти рот, си за па ли ја све ќи за здрав је и сре -
ќа, а по тоа се рас пос лаа во рас кош на та
уба ви на на дво рот, ка де што по крај пен -
зи о не ри те кои до па ту ваа ор га ни зи ра но
пре ку сво и те здру же ни ја, во Лес но во тој
ден дој доа и го лем број вер ни ци, со што
бро јот на при сут ни те бе ше уште по го лем. 

Спо ред про гра ма та на до ма ќи нот ЗП-
Про би штип, со прет став ни ци те од 30-те
здру же ни ја кои до па ту ваа во Лес но во се
одр жа сред ба на ко ја се раз ме ни ја пред -

ло зи, искус тва и мис ле ња за ос мис лу ва -
ња на ва кви те дру же ња на оваа по пу ла -
ци ја. На сред ба та, пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, им го вра чи приз на -
ни е то за ус пеш но то учес тво на гај да џи и -
те при КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ на Европ -
ски от ме ѓу на ро ден фе сти вал тре та жи вот -
на до ба во Љуб ља на, Сло ве ни ја. Приз на -
ни е то го при ми пре тсе да те лот на ЗП-Про -
би штип Гру и ца Ма на си јев, кој од ср це се
заб ла го да ри во име то на си те при сут ни. 

По тоа, на при сут ни те пен зи о не ри на
пик ни кот им се обра ти пре тсе да те лот на
ЗП-Про би штип Гру и ца Ма на си јев, кој им

по са ка при јат но и топ ло до бре дој де, заб -
ла го да ру вај ќи им се за нив но то при сус -
тво и че сти тај ќи им го Де нот на пен зи о -
не ри те со нај у ба ви жел би за мно гу здрав -
је и мно гу ва кви дру же ња. 

До бре дој де, мно гу здрав је, сре ќа и
уба ви пен зи о нер ски де но ви на при сут -
ни те им по са ка и пре тсе да те лот на СЗПМ
Дра ги Ар ги ров ски, кој и овој пат се нај де
ме ѓу сво е то членс тво за ед но да го прос -
ла ват Де нот на пен зи о не ри те. Во сво е то
из ла га ње тој ја истак на важ но ста на ва -
кви те дру же ња за при пад ни ци те на тре -
та та до ба, наг ла су вај ќи де ка ток му овие
сред би ги ре ла кси ра ат и ги от трг ну ва ат
од се којд нев ни те гри жи. 

Овие сред би, истак на Ар ги ров ски, се
нај у ба ва мож ност за гра де ње мо сто ви на
при ја телс тва кои се чу ва ат со го ди ни и кои
го за ба ву ва ат ста ре е ње то. Во сво е то обра -
ќа ње Ар ги ров ски не ја од ми на и со ра бо -
тка та на здру же ни ја та со ло кал ни те са мо -
у пра ви и со гра до на чал ни ци те, од кои до -
би ва ат го ле ма под др шка во сво и те актив -
но сти, а тоа го по твр ди и гра до на чал ни кот
То но То нев ски во сво е то поз драв но обра -
ќа ње, ве ту вај ќи де ка со ра бо тка та со здру -
же ни е то ќе про дол жи и во ид ни на. 

М. Здра вков ска
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Ре кре а тив ни от спорт ски комп лекс
„Са рај“ во Скоп је, на 15 сеп тем ври бе -
ше цен тар на пик ник-сред ба на пен зи -
о не ри од скоп ски те и од де се ти на дру ги
здру же ни ја, член ки на СЗПМ, ко ја прв -
пат оваа го ди на под по кро ви телс тво на
гра до на чал ни кот на Скоп је ја ор га ни зи -
ра Град ски от со јуз на здру же ни ја та на
пен зи о не ри. Над 2.000 пен зи о не ри, по
по вод Де нот на не за вис но ста на на ша -
та др жа ва и Де нот на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја, чес тву ваа и се дру жеа во
при ја тен ам би ент и уба во вре ме. 

Нај пр во му зи ка та и оро то го нај а -
ви ја на ста нот, а раз и гра ни те пен зи о -
не ри на мо мент беа пре ки на ти за да
им по са ка до бре дој де до ма ќи нот Ме -
то ди ја Но вков ски, пре тсе да тел на ИО
на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о -
не ри на Скоп је, кој го истак на зна че -
ње то на оваа сред ба по ви ку вај ќи на
по го ле мо при сус тво на здру же ни ја та
од Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја со жел ба
иста та да ста не тра ди ци о нал на. При -
тоа тој по са ка овој про стор да ста не
ви стин ски са рај и за пен зи о не ри те. 

На сред ба та, на при сут ни те им се
обра ти ја и гра до на чал ни ци те на оп шти -
ни те Са рај и Ѓор че Пе тров, Бе ким Му -
ра ти и Со кол Ми тров ски, кои го истак -
наа зна че ње то на сред ба та во овој
спорт ски комп лекс и апе ли раа пен зи -
о не ри те по ве ќе да го по се ту ва ат. 

Поз дра ву вај ќи ги и че сти тај ќи им ги
два та праз ни ка, пре тсе да те лот на СЗПМ
Дра ги Ар ги ров ски, ме се цот сеп тем ври
го изд вои ка ко иск лу чи те лен и пло ден
за пен зи о не ри те. Во вр ска со зго ле му -
ва ње то на пен зи и те тој на пра ви
спо ре ду ва ње со зем ји те од
на ше то оп кру жу ва ње и
истак на де ка пен зи о -
не ри те во Ма ке до -
ни ја има ат нај ви -
сок про цент на
про сеч на пен -
зи ја во од нос
на оп кру жу -
ва ње то. Исто
та ка, збо ру -
ва ше и за бе -
не фи ци и те и
за мож но сти те
што ги ужи ва ат
пен зи о не ри те од
ко ри сте ње то бесп -
лат на кли мат ско-
бањ ска ре кре а ци ја и
бесп ла тен ту ри стич ки ви -
кенд. 

Кон че сти тки те се при дру жи и
ди ре кто рот на Фон дот на ПИОМ Амет
Да у ти, кој ја истак на при мер на та со -
ра бо тка со Со ју зот и со пре тсе да те лот
Ар ги ров ски, при што ре че де ка та ква -
та тен ден ци ја ќе про дол жи, а Фон дот

и по на та му ќе на сто ју ва це лос но да ги
ре а ли зи ра си те за кон ски об вр ски и да
при до не су ва кон 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 го вор, гра до на чал -
ни кот на Скоп је Ко це Тра ја нов ски, исто
та ка, по тсе ти на од лич на та со ра бо тка
со СЗПМ и со Град ски от со јуз и ве ти

де ка ка ко гра до на чал ник и ка ко
пре тсе да тел на ЗЕЛС по сто ја но ќе се

за ла га во бу џе ти те на оп шти ни те да се
пла ни ра ат средс тва за по мош на пен -
зи о не ри те за до сто инс тве на ста рост.
Че сти тај ќи им го праз ни кот тој на си -
те им по са ка до бро здрав је и по ве ќе
ва кви сред би и дру же ња за по а ктив -
но и по дол го жи ве е ње и ја прог ла си
сред ба та за отво ре на. По тоа, при сут -

ни те по втор но им се вра ти ја на оро то,
на му зи ка та и на пес ни те, кои ечеа на
си те ја зи ци на оние кои жи ве ат во Ма -
ке до ни ја, ка ко уште еден при мер и до -
каз за по чи ту ва ње то и не гу ва ње то на
за ед ниш тво то и со жи во тот во нај ма -
сов на та не по ли тич ка и мул ти ет нич ка
пен зи о нер ска ор га ни за ци ја. 

М. Ди мов ски

РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР „САРАЈ“ - СКОПЈЕ 

Пен зи о не ри те праз ну ваа и се дру жеа
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Вед наш пред вле зот на пен -
зи о нер ски от клуб, оп шти на та
Ѓор че Пе тров за сво и те пен зи о -
не ри из гра ди при јат но кат че за
од мор и за раз о но да. Лет ни ко -
ве цот, ка ко што ве ќе по пу лар но
го на ре ку ва ат ѓор че пе тров ски -
те пен зи о не ри, ќе би де до бре -
дој ден за љу би те ли те на ша хот и
дру ги те друш тве ни игри со кои
пен зи о не ри те го ми ну ва ат сво -
е то сло бод но вре ме и се дру жат.
Но, се раз би ра, де ка и дру ги на -
мер ни ци ќе го ко ри стат и ќе се
од мо ра ат во овој убав ам би ент.

По крај тоа, уре де на е и око -
ли на та око лу лет ни ко ве цот, ќе
би дат за са де ни и дрв ја, со што
овој про стор ќе ста не пре поз -
нат лив бе лег на овој дел од оп -
шти на та. Об је ктот во упо тре ба
го да доа гра до на чал ни кот на оп -

шти на та Ѓор че Пе тров, Со кол
Ми тров ски и пре тсе да те лот на
из врш ни от од бор на Здру же ни -
е то на пен зи о не ри, Ме то ди ја
Но вков ски, по по вод праз ни кот
на оп шти на та, 20 сеп тем ври, и
Де нот на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја. За ре а ли за ци ја на лет -
ни ко ве цот се од во е ни средс тва
од бу џе тот на оп шти на та. При
из град ба та на оваа кат че се упо -
тре бе ни при род ни ма те ри ја ли,
и тоа др во и ка мен. 

Лет ни ко ве цот е уште еден до -
каз за од лич на та со ра бо тка по -
ме ѓу здру же ни е то на пен зи о не -
ри од Ѓор че Пе тров и ло кал на та
са мо у пра ва. Уба во би би ло ко га
овој при мер би го сле де ле и дру -
ги оп шти ни и со тоа би ги изра ду -
ва ле сво и те нај во зрас ни жи те ли. 

Љ. Ри стов

Але ксан дра Бо е ва

На 25 сеп тем ври, во Днев ни от цен -
тар за ста ри ли ца во Ча ир се
одр жа по ет ско чи та ње чи ја
цел бе ше пре ку по е зи ја та
што ја ин тер пре ти раа пом ла -
ди те и по во зрас ни те да се ис -
пра ти по ра ка за раз но вид но -
ста на кул ту ри те, за то ле ран -
ци ја та, ме ѓу ге не ра ци ска та
со ра бо тка, за ем на та до вер -
ба и раз би ра ње, кои се ме ѓу
нај до бри те га ран ции за ми -
рот и со жи во тот, а во ед но да
им се од да де бла го дар ност
на си те оние кои да доа свој

при до нес за по мош на цел ни те гру пи.
Ли ца та од тре та та до ба и мла дин -

ци те чи таа сти хо ви од ма ке дон ска, ал -

бан ска, ром ска и од бош њач ка по е зи -
ја. Се чи та ше по е зи ја од поз на ти по е -
ти, но и по е зи ја што бе ше на пи ша на

спе ци јал но за овој на стан од
ко рис нич ка на Днев ни от цен -
тар за ста ри ли ца.

На на ста нот им беа до де -
ле ни бла го дар ни ци на ста ри -
те ли ца кои не се бич но ја да -
ваа сво ја та по мош во из ми -
на ти те 6 ме се ци и ус пе а ја да
изра бо тат два ус пеш ни про е -
кти за до бро то на за ед ни ца та. 

По на ста нот го сти те имаа
мож ност да де гу сти ра ат дел од
тра ди ци о нал ни те ја де ња на
раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци.

Мен до Ди мов ски

Тој ден, на 29 сеп тем ври, с4 бе -
ше под го тве но за на стап и с4 че ка ше
на за ка жа но то вре ме за да се отво -
рат вра ти те на Цан ка ре ви от дом во
Љуб ља на, кон кој се сле ва ше ре ка
учес ни ци на фе сти ва лот од гра дот-до -
ма ќин и прет став ни ци на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри од по ве ќе гра до -
ви на Сло ве ни ја и од странс тво. Со за -
бр за ни че ко ри се приб ли жу ваа и на -
ши те прет став ни ци и ту ку што из ле гоа
од авто бу сот и го ми наа пла то то кон
До мот на кул ту ра та, пред вле зот сил -
но за чу каа та па ни те соз да вај ќи не -
се којд нев но ехо кое се од би ва ше од
ви со чи на та на гран ди оз но то зда ние
и се раз ле ва ше низ ули ци те на пре у -
ба ва та и пре чи ста Љуб ља на, нај а ву -
вај ќи го го ле ми от на стан на ма ке дон -
ски те пен зи о не ри. Се раз ви о ри ма -
ке дон ско то зна ме и зна ме но се цот го
по ве де за ед нич ко то оро на две те кул -
тур но-умет нич ки друш тва - „Пен зи о -
нер“ од Ра до виш и „Ра зи гра ни пен -
зи о не ри“ од Ма ке дон ска Ка ме ни ца,
кои слож но за и граа и ја за поч наа ми -
си ја та на ма ке дон ско то прет ста ву ва -
ње, со што уште на по че то кот вне соа
ве се ло рас по ло же ние и ги осво и ја пр -
ви те ап ла у зи.

СОЛИДАРНОСТА 
- ТЕМЕЛ НА ОПШТЕСТВОТО 

Им пре си о ни ра ше и све че но то
отво ра ње на фе сти ва лот во Лин хар -
то ва та па ла та, на кое при сус тву ваа на -
ши те учес ни ци и де ле га ци ја та на
СЗПМ пред во де на од пре тсе да те лот
Дра ги Ар ги ров ски. На овој не се којд -
не вен на стан, на при сут ни те прв им
се обра ти ми ни сте рот за јав на упра -
ва Бо рис Ко прив ни кар, кој сли ко ви -
то ка жа де ка ста ро ста не е проб лем
кол ку што е проб лем да се до жи вее
дла бо ка ста рост пре ку актив но и здра -
во жи ве е ње и дру же ње, за што ре че
де ка при мер е и овој фе сти вал. По не -
го, во сво е то обра ќа ње, гра до на чал -
ни кот Зо ран Јан ко виќ ка жа де ка Љуб -
ља на отво ра мно гу број ни днев ни цен -
три и дру ги ин сти ту ции за ста ри те и за
ин ва ли ди те. Пре тсе да те лот на Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Сло ве ни ја (ЗДУС), Ан тон Дон ко, со за -
до волс тво истак на де ка ЗДУС, за ед но
со ор га ни за то ри те под го тви ле про гра -
ма со со др жи ни кои го оли це тво ру ва -
ат мо де лот на актив но и здра во ста ре -
е ње со ак цент на по тре ба та за ви стин -
ска ме ѓу себ на со ра бо тка и спло те ност
на си те ге не ра ции. Ми ни стер ка та за
труд, се мејс тво, со ци јал ни пра ша ња

и ед на кви мож но сти, Ања Ко пач Мрак,
истак на де ка C е чест што Ми ни стерс -
тво то го по ма га овој фе сти вал и де ка
со ли дар но ста е те мел на оп штес тво -
то. Поз драв ни те обра ќа ња на ор га ни -
за то рот и на под др жу ва чи те на фе сти -
ва лот беа прос ле де ни со умет нич ки
из вед би од Ор ке ста рот на љуб љан ски -
те ве те ра ни со го сти од ба ле тот и во
при друж ба на поз на ти от му зич ки ин -
тер пре та тор Мој мир Се пе. На отво ра -
ње то осо бе но бе ше поз дра ве на и ди -
ре ктор ка та на европ ска та Про гра ма
за актив но и аси сти ра но жи ве е ње,
Ка ри на Мар кус, а приз на ни ја за мно -

гу го диш но учес тво на оваа ма ни фе -
ста ци ја им беа до де ле ни на осум нај -
и стак на ти акти ви сти. За по чес на ам -
ба са дор ка на фе сти ва лот бе ше прог -
ла се на Ана Остер ман.

ПРИФАТЕНА МАКЕДОНСКАТА
ИНИЦИЈАТИВА

Па ра лел но со из ве ду ва ње то на
про грам ски те на ста пи на учес ни ци те
се од ви ва ше и Ме ѓу на род на та кон -
фе рен ци ја на ко ја со ре фе ра ти и па -
нел ди ску сии беа раз ме не ти мис ле -
ња и искус тва од ра бо та та и актив но -

сти те на здру же ни ја та и со ју зи те на
пен зи о не ри те, осо бе но истак ну вај ќи
ги по стиг ну ва ња та во си те об ла сти и
сег мен ти на актив но то ста ре е ње. Пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, од по ве ќе ас пе кти збо ру ва ше за
актив но то ста ре е ње при што ги пре -
зен ти ра ше искус тва та и по стиг ну ва -
ња та во рам ки те на про е кти те и на ни -
во на Ре пуб ли ка та. При тоа, тој ја истак -
на ини ци ја ти ва та на ред на та го ди на
во Ма ке до ни ја, по по вод 70-го диш ни -
на та од пен зи о нер ско то ор га ни зи ра -
ње, да се одр жи Бал кан ски фе сти вал
на пес ни, му зи ка и игри, со по мош на
ЕУ. Оваа ини ци ја ти ва бе ше при фа те -
на и под др жа на од си те пре тсе да те ли
на со ју зи и прет став ни ци на кон фе -
рен ци ја та од Ав стри ја, Бос на и Хер це -
го ви на, Бу га ри ја, Ма ке до ни ја, Сло ве -
ни ја, Ср би ја, Ун га ри ја и од Цр на Го ра,
а осо бе на под др шка бе ше да де на и
од европ ски от пра те ник Иво Вајгл, ка -
ко до ма ќин на кон фе рен ци ја та. На
учес ни ци те на фе сти ва лот, на при е -
мот што го ор га ни зи ра ше пре тсе да -
те лот на ЗДУС Ан тон Дон ко бе ше иска -
жа на на ме ра та за вос по ста ву ва ње
поц вр ста со ра бо тка и ме ѓу себ на раз -
ме на на до бра пра кти ка и здру жу ва -
ње за сил но ло би ра ње во ин сти ту ци -
и те на Европ ска та Уни ја за пра ша ња
од ин те рес на пен зи о не ри те. При тоа,
на пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски,
кој бе ше про мо ви ран за ли дер на пен -
зи о нер ско то ор га ни зи ра ње на Бал ка -
нот, му бе ше вра че на сли ка ка ко по -
да рок за дол го го диш на та со ра бо тка,
при ја тел ски од но си и учес тво на фе -
сти ва лот. 

На ста пи те на кул тур но-умет нич -
ки те друш тва од здру же ни ја та на пен -
зи о не ри од Сло ве ни ја беа ре а ли зи ра -
ни во ха ли те на са е мот што се одр жу -
ва ше на не кол ку ни воа во Цан ка ре -
ви от дом, во кои на штан до ви те беа
из ло же ни и се ну деа раз ни ви до ви про -
из во ди и без број дру ги ра бо ти и по ма -

га ла кои мо жат да им пос лу жат на пен -
зи о не ри те во се којд нев но то жи ве е -
ње и по до бру ва ње на стан дар дот. Во
таа на со ка бе ше и пре зен ти ра ње то
на со др жи ни те од про гра ми те на по -
ве ќе кул тур но-умет нич ки друш тва ка -
ко по тре ба за иска жу ва ње и ис пол ну -
ва ње на ду хов на та ди мен зи ја и ка ко
осо бен при до нес кон актив но то и без -
гриж но ста ре е ње. Бе ше иска жа но не -
гу ва ње то и пре не су ва ње то на тра ди -
ци и те на пом ла да та ге не ра ци ја, на ко -
ја C се оста ва во ама нет да им по ма -
га ат на по ста ри те за по у бав и по без -
гри жен жи вот, што, всуш ност, бе ше
со др жа но и во мо то то на фе сти ва лот
„Си те сме ед на ге не ра ци ја“. 

ДОЛГОТРАЈНИ АПЛАУЗИ

Во по ве ќе ча сов но то на ста пу ва -
ње ма ке дон ски те кул тур но-умет нич -
ки друш тва беа до че ку ва ни и ис пра -
ќа ни со дол го трај ни ап ла у зи, а мно гу -
ми на од пуб ли ка та спон та но им се при -
дру жу ваа во оро то и пес на та. При сут -
ни те со во о ду ше ву ва ње ги гле даа игро -
ор ки те и пе јач ки те од ра до ви шко то се -
ло Га брев ци, кои со лес но ти ја ги др -
жеа на гла ва стом ни те пол ни со во да
и пе е ја пес ни за мо ми те и ер ге ни те,

мно гу ми на по тсе ту вај ќи ги на по ра -
неш но то жи ве е ње на се ло или на сво -
и те ма ке дон ски ко ре ни. Со сил ни ап -
ла у зи беа прос ле де ни и на ста пи те на
ме ша на та фолк лор на гру па од Ра до -
виш, ко ја со на род ни и ста ро град ски
из вед би го до ло ву ва ше кул тур но то жи -
ве е ње во овој ре ги он. А ко га се по ја -
ви ја ка ме нич ки те „сеј ме ни“ со уни -
кат на та „Ко пач ка“, го свр ту ваа вни -
ма ни е то и на оние што до а ѓаа да го
по се тат са мо са е мот. Не мо жеа да се
изд во јат и из ме рат ед ни те од дру ги те
во о ду ше ву ва ња. Не ко гаш по го ле мо
вни ма ние прив ле ку ваа та па ни те од

„Ко пач ка“ и ора та, не ко гаш гај да та и
дру ги те ин стру мен ти... Игро ор ци те сит -
но „ве зеа“ не ба ре се нај про фе си о -
нал на игро ор на и пе јач ка гру па. До -
де ка се ви е ше ма ке дон ско то зна ме
низ пуб ли ка та мно гу ми на се фа ќаа на
оро и кол ку што уме е ја пе е ја и играа.
Се ре деа пес ни, оби чај ни и ме рак ли -
ски, кои ја рас ка жу ваа при каз на та за
Ма ке до ни ја... Во пос лед ни от на стап
се от ста пи и од про гра ма та. На ме сто
пет па ти, по ба ра ње на ор га ни за то рот
и на пуб ли ка та, ма ке дон ски те прет -
став ни ци на ста пи ја и по ше сти пат. 

Фолк лор ни те из ве ду ва чи на ЗП-
Ра до виш и Кон че и на ЗП-Ма ке дон -
ска Ка ме ни ца имаа ус пе шен на стап
и во До мот за ста ри ли ца во Фу жи не,
ка де што кај жи те ли те пре диз ви каа
не за бо рав ни им пре сии и впе ча то ци.
И таа сред ба во Фу жи не, по ме ѓу ди -
ре ктор ка та Бо јан ка Ге но рио и чле но -
ви те на на ша та де ле га ци ја, бе ше ис -
пол зу ва на за раз ме на на мис ле ња и
спо де лу ва ње искус тва од ра бо та та на
до мо ви те за ста ри ли ца во ед на та и
во дру га та др жа ва. 

Со дру ги збо ро ви, ка де и да се по -
ја веа ма ке дон ски те пен зи о не ри пре -
диз ви ку ваа во о ду ше ву ва ње и ап ла у -
зи, впро чем та ка бе ше и во ми на ти те
го ди ни. 

Ка ли на С. Ан до но ва 

Ви це пре ми е рот и ми ни стер за фи -
нан сии Зо ран Ста вре ски, за ед но со ми -
ни сте рот за труд и со ци јал на по ли ти ка
Ди ме Спа сов го по се ти ја ра ко водс тво -
то на нај го ле ма та нев ла ди на, не пар ти -
ска и мул ти ет нич ка ор га ни за ци ја Со ју -
зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма -
ке до ни ја. На сред ба та при сус тву ваа
пре тсе да те лот на СЗПМ Дра ги Ар ги ров -
ски, пот пре тсе да те лот на со бра ни е то
на СЗПМ Бес ник По це ста и се кре тар -
ка та на из врш ни от од бор на СЗПМ Стан -
ка Трај ко ва. Сред ба та ми на во ре ла кси -
ра на и при ја тел ска ат мо сфе ра. 

На ша та до вер ба и со ра бо тка не се
од вче ра. Ги гра ди ме ве ќе де вет го ди -
ни, а ре зул та ти те се по твр да за тоа. Вла -
да та и неј зи ни те ми ни стерс тва во дат
кон ти ну и ра на гри жа за нај ста ри те жи -
те ли на зем ја та. Во таа на со ка се и мно -
гу те про е кти кои се ре а ли зи ра ни со ус -
пех, а та ка ќе би де и во ид ни на - из ја ви
на по че то кот на сред ба та ви це пре ми -
е рот Ста вре ски. 

На до вр зу вај ќи се на не го ви те збо -
ро ви, ми ни сте рот Спа сов ре че де ка вла -
ди ни те про е кти за бањ ско-кли мат ска
ре кре а ци ја и за бесп ла тен ту ри стич ки
ви кенд пен зи о не ри те ги поз дра ви ле со
за до волс тво, а тоа го по твр ди ле на не -
кол ку те сред би со нив. Ина ку, со овие
два про е кти до се га се оп фа те ни над
36.000 пен зи о не ри.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, ги ин фор ми ра го сти те за не -
о дам неш но то учес тво на ма ке дон ски -
те пен зи о не ри на 15. ме ѓу на ро ден фе -
сти вал за тре та жи вот на до ба во Љуб -
ља на, Сло ве ни ја, на кој со пес ни и игри
од Ма ке до ни ја на ша та зем ја бе ше прет -
ста ве на пред при сут ни те пен зи о не ри
и го сти од Ав стри ја, Бос на и Хер це го ви -
на, Бу га ри ја, Ма ке до ни ја, Сло ве ни ја,
Ср би ја, Ун га ри ја и од Цр на Го ра. На оваа
ма ни фе ста ци ја СЗПМ бе ше прог ла сен
за ли дер во пен зи о нер ско то ор га ни зи -
ра ње на Бал ка нот и по ши ро ко и бе ше
поз дра ве на ини ци ја ти ва та ид на та го -
ди на да се одр жи Бал кан ска фолк лор -
на ре ви ја по по вод 70 го ди ни од пен зи -
о нер ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до -
ни ја. Тој, исто та ка, ги ин фор ми ра ви со -
ки те го сти де ка си те тие по стиг ну ва ња
се ре зул тат на за ла га ња та на членс тво -
то, но и на под др шка та што СЗПМ ја има
од Вла да та, од неј зи ни те ми ни стерс тва
и од ло кал на та са мо у пра ва. 

По тоа бе ше одр жа на прес-кон фе -
рен ци ја на ко ја при сус тву ваа го лем број
но ви на ри од еле ктрон ски те и од пи ша -
ни те ме ди у ми. 

Во сво ја та из ја ва пред но ви на ри те,

ви це пре ми е рот Ста вре ски ре че де ка
ве ќе е исп ла те на сеп тем ври ска та пен -
зи ја зго ле ме на за 621 де нар за се кој
пен зи о нер во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
Во октом ври 2016 го ди на ќе би дат исп -
ла те ни уште по 650 де на ри зго ле ме ни
пен зии за си те пен зи о не ри во др жа ва -
та. Со ова се ис пол ну ва нај го ле мо то ве -
ту ва ње кое Вла да та им го да де на нај -
во зрас ни те гра ѓа ни, а што е до каз де -
ка Вла да та ве ту ва ња та не ги за бо ра ва

и ги ис пол ну ва.
Во сво ја та из ја ва ми ни сте рот Спа -

сов по јас ни де ка Вла да та и Со бра ни е -
то на РМ ги усво и ја из ме ни те и до пол -
ну ва ња та на За ко нот за ПИОМ и на За -
ко нот за со ци јал на за шти та. 

- Со ова пос лед но зго ле му ва ње пен -
зи и те се зго ле ми ја за 5 от сто. До се га
зго ле му ва ње то на про сеч на та пен зи ја
од 2006 го ди на, зак луч но со октом ври
го ди на ва из не су ва 70,3 про цен ти. Од
7.683 де на ри во 2006 го ди на, се га про -
сеч на та пен зи ја из не су ва 13.085 де -
на ри - ре че Спа сов. 

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски истак на
де ка оваа од лу ка на Вла да та ја под др -
жа и СЗПМ. Тој ре че де ка зго ле му ва ње -
то на овој на чин е мно гу по го ле мо од
ре дов но то усог ла су ва ње за по го лем
број пен зи о не ри со пен зии до 15.000
де на ри и за нив из не су ва од 4 до 8 про -
цен ти. Сог ла су ва ње то на Со ју зот со ова
ре ше ние е во сог лас ност со глав на та
ка ра кте ри сти ка на пен зи о не ри те: со -
ли дар но ста. Нај го ле ми от број пен зи о -
не ри се за до вол ни би деј ќи со ова по -
ка чу ва ње про сеч на та пен зи ја во Ма -
ке до ни ја е нај ви со ка од зем ји те во оп -
кру жу ва ње то.

Ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо тка низ мул ти кул тур на по е зи ја

ВИЦЕПРЕМИЕРОТ СТАВРЕСКИ И МИНИСТЕРОТ СПАСОВ ВО ПОСЕТА НА СЗПМ 

Од зго ле му ва ње то на пен зи и те 
за до вол ни нај го ле ми от број пен зи о не ри

Со овие зго ле му ва ња 
го ис пол нив ме нај го ле мо то

ве ту ва ње кое им го да дов ме
на на ши те нај во зрас ни 

гра ѓа ни, што е до каз де ка
ние ка ко Вла да ве ту ва ња та

не ги за бо ра ва ме и ги 
ис пол ну ва ме, 

ре че ми ни сте рот за 
фи нан сии Зо ран Ста вре ски

15-ТИ ФЕСТИВАЛ ЗА ТРЕТА ЖИВОТНА ДОБА ВО ЉУБЉАНА - СЛОВЕНИЈА

И оваа го ди на ма ке дон ски те пен зи о не ри ги оду ше ви ја при сут ни те

Оваа го ди на 15-от Ме ѓу на ро ден фе сти вал за тре та 
жи вот на до ба се одр жа под мо то то „Си те сме ед на 

ге не ра ци ја“, а ќе би де за па ме тен и изд во ен од
до се гаш ни те ма ни фе ста ции по ини ци ја ти ва та за 

ор га ни зи ра ње Бал кан ска ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри, што од си те учес ни ци бе ше при фа те но пр ва та 

да се одр жи во Ма ке до ни ја. На ме ѓу на род на та кон фе -
рен ци ја во рам ки те на фе сти ва лот, пре тсе да те лот на
СЗПМ Дра ги Ар ги ров ски бе ше про мо ви ран за ли дер

на пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње на Бал ка нот

До бре То до ров ски

Во ор га ни за ци ја на ЗП-Би то ла, на 1 октом ври, во са -
ла та на На род ни от те а тар во Би то ла се одр жа ре ги о нал -
на та кул тур на ма ни фе ста ци ја „Пен зи о не ри те пе ат“, ко -
ја се сов пад на и со од бе ле жу ва ње то на свет ски от Ден
на ста ри ли ца. Сред би те ги во де ше пот пре тсе да тел ка та
на би тол ски те пен зи о не ри Цве тан ка Ан ге лев ска, а ги
отво ри пре тсе да те лот на ЗП-Би то ла, То ме Или ов ски.

- Ова е тра ди ци о нал на ре ги о нал на кул тур на ма -
ни фе ста ци ја, ко ја има не са мо умет нич ки ка ра ктер
ту ку е со мно гу по го ле мо зна че ње во за лож би те за
збли жу ва ње, дру га ру ва ње и раз у ба ву ва ње на пен -
зи о нер ски те де но ви. Ва кви те ма ни фе ста ции тре -
ба да би дат под др жу ва ни за што ток му во овие из -
вед би се не гу ва ат и се при ка жу ва ат из вор ни те ма -

ке дон ски пес ни и оби чаи од ли ца кои ги пра кти ку -
ва ат исти те - наг ла си пре тсе да те лот на би тол ски те
пен зи о не ри То ме Или ов ски. Оваа кул тур на ма ни -
фе ста ци ја ја поз дра ви и пре тсе да тел ка та на со ве -
тот на оп шти на та Би то ла, д-р Сил ва на Ан ге лев ска,
ко ја го истак на зна че ње то на пен зи о не ри те во се -
мејс тво то.

На ре ги о нал на та ма ни фе ста ци ја „Пен зи о не ри -
те пе ат“ на ста пи ја: Пе јач ка та гру па „Сир ма вој во да“
при ЗП-Би то ла, со пес ни те „Рум, дум, дум“, „Ај де да
оди ме во Би то ла“ и „Би тол ски те бе го ви“. Прет став -
ни ци те на ЗП-Ге вге ли ја се прет ста ви ја со пес ни те:
„Еј, ди, мо ме лу до ли си“ и „Не стој мо ме Дон ке“. ЗП-
Ка ва дар ци ги ис пеа: „Ако одам во Би то ла“ и сплет
ма ке дон ски на род ни пес ни. Ин ва ли ди зи ра ни те пен -
зи о не ри од Ка ва дар ци се прет ста ви ја со со ли стот

Трај че Ла за ров со пес ни те „На -
зад, на зад Ка ли но мо ме“ и „Ој
при ро до веч на уба ви но“. Пе -
јач ка та гру па „Пен ка Ко тев ска“
од ЗП-При леп се прет ста ви со
пес ни те „Ми тра низ двор ше -
та ше“ и со сплет ма ке дон ски
пес ни, а КУД „Пен зи о нер“ со
пес ни те „Учи ме ми ла мај ко,
ка рај ме“ и „Ах, ка де е мо е то
ли бе“. Не го тин ски те пен зи о не -
ри се прет ста ви ја со пес ни те
„Ка жи Рај не“ и „На ср це ми ле -
жи“. За крај на ма ни фе ста ци -
ја та, со сво ја из вед ба се прет -
ста ви ја и пен зи о не ри те од ЗП-
Ве лес со пес ни те „Еле но ќер -
ко“ и со сплет ма ке дон ски на -
род ни пес ни.

ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА СТАРИ ЛИЦА - ЧАИР 
Но во кат че за пен зи о не ри те

ЗП-БИТОЛА 

„Пен зи о не ри те пе ат“
ЗП-ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ 

Не о дам на во Ки че во се одр жа 24-
та еду ка тив на ра бо тил ни ца во сог лас -
ност со до го во ре ни от ак ци ски план со
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја, во кој се пред ви де -
ни 32 еду ка тив ни ра бо тил ни ци кои
Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва ње
пла ни ра да ги ре а ли зи ра на те ри то ри -
ја та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја до кра -
јот на оваа го ди на. 

Ди ре кто рот, д-р Са шо Сте фа но ски,
на по че то кот на ра бо тил ни ца та го
истак на сво е то за до волс тво од од лич -

на та со ра бо тка што Фон дот ја има со
СЗПМ би деј ќи по ла га иск лу чи тел но
вни ма ние на ди рект на та сред ба со оси -
гу ре ни ци те за гра де ње за ед нич ка до -
вер ба и ме ѓу себ на по чит, за тоа што
цел та е иста, ква ли тет ни здрав стве ни
ус лу ги - за до вол ни па ци ен ти. Сте фа но -
ски кон ста ти ра де ка ток му пен зи о не -
ри те се ква ли те тен оп сер ва тор на
здрав стве ни от си стем во це лост, не са -
мо во Ма ке до ни ја ту ку на се ка де во
све тот. Исто та ка, тој иска жа бла го дар -
ност до Со ју зот и по ра ди не го ва та по -

све те ност и ква ли тет ни пред ло зи од
сфе ра та на здрав ство то и кон стру ктив -
на та уло га во на о Ѓа ње по е фи кас ни ре -
ше ни ја во ко рист на па ци ен ти те. Ка ко
зна чен го истак на про е ктот на Фон дот
кој овоз мо жу ва хро нич ни те па ци ен ти
со ед но до а ѓа ње кај ма ти чен ле кар да
по диг нат ре цеп ти за шест ме сеч на те -
ра пи ја. 

Би деј ќи ле ко ви те се сег мент од ра -
бо те ње то на Фон дот за кој пен зи о не -
ри те се мно гу за ин те ре си ра ни, Фон -
дот во кон ти ну и тет ра бо ти за да обез -
бе ди што по ве ќе ле ко ви без доп ла та.
На сред ба та, ди ре кто рот Ор хан Ра ма -
да ни им се заб ла го да ри на пен зи о не -
ри те кои за вре ме на сво јот ра бо тен
век да ле при до нес во гра де ње то на на -
ше то оп штес тво. 

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, на сред ба та иска жа бла го -
дар ност за со ра бо тка та и раз би ра ње -
то на ФЗОМ и истак на де ка ток му пен -
зи о не ри те ини ци ра ле да се овоз мо -
жи по диг ну ва ње на хро нич на та те ра -
пи ја за шест ме се ци со са мо ед на по -
се та на ма ти чен ле кар, што е до каз
де ка овие сред би има ат ефект и од
нив има ат ко рист оси гу ре ни ци те пен -
зи о не ри и исти те тре ба да про дол жат
и во ид ни на.

К.С.А 

ЗП-КИЧЕВО 

Сред ба во рам ки те на про е ктот
„ФЗОМ поб ли ску до пен зи о не ри те“ 



Пе ро Ми лен ко ски

По ве ќе од пе де сет го ди ни кру шев ча -
не цот Кр сто То пу зо ски со сво и те ре пор -
та жи во пе ча те ни те ме ди у ми и со спе ци -
фич ни от глас на ра ди о то и те ле ви зи ја та
е дос ле ден хро ни чар на Кру ше во, збо -
ру вај ќи за проб ле ми те и до сти га ња та на
сво и те со гра ѓа ни. Од ра на та мла дост па
до де нес мо ли вот и хар ти ја та, а по доц на
и ди кта фо нот, му би ле по сто ја ни при друж -
ни ци. Иа ко наб ли жу ва кон де сет та та де -
це ни ја од жи во тот, тој и де нес тра га по
зна чај ни ми го ви во вре ме то и про сто рот
за да ги за бе ле жи. Во се кој не гов за пис,
ин фор ма ци ја, се на о ѓа чо ве кот со та га -
та или ра до ста, со суд би на та и жел би те
за по у бав ден. По чи ту ван и поз дра ву ван
од сво и те со гра ѓа ни, но и од го сти те, на
ви кен ди те или на праз ни ци те, овој ви -
ден кру шев ча нец сво е то сло бод но вре -
ме го по ми ну ва во друш тво со при ја те -

ли те пен зи о не ри, не го ви не ко гаш ни уче -
ни ци, за што тој по за вр шу ва ње то на Учи -
тел ска та шко ла во Би то ла не кол ку го ди -
ни учи телс тву вал, а по тоа се по све тил на
дру ги об вр ски. Нив на за ед нич ка оце на
е де ка Кр сто со це лос на од го вор ност и
со не из мер на љу бов кон но ви нарс тво то
се бо рел за ви сти на та, се ко гаш про фе -
си о нал но и вни ма тел но. Ете, во та ква
при јат на ат мо сфе ра, во еден сон чев авгу -
стов ски ден раз го ва рав ме со но ви на рот
и пуб ли цист То пу зо ски, со фил џан ка фе
во ед но од кру шев ски те ка фу ли ња, во
ма ла та но жи во пис на и не по втор ли ва
чар ши ја. Ве ќе не кол ку ле та го по се ту вам
Кру ше во. Ме прив ле ку ва не го ва та вол -
шеб на при ро да, ко ри ја та, ко ја ка ко мај -
ка над че до бдее над гра дот, единс тве -
на та ста ро град ска ар хи те кту ра, спо мен-
обе леж ја та од по да леч но то и поб ли ско -
то ми на то... На се кој че кор чув ству вам:
Кру ше во е ма ке дон ски све тил ник - го

поч ну вам раз го во рот со жел ба да го инс -
пи ри рам мо јот со го вор ник, со сво јот сми -
рен ана ли тич ки при стап кон ви сти на та,
да про ник не во вре ме то вче раш но и де -
неш но, од што се на се ту ва и ви зи о нер -
ски пог лед. 

- Да, уба во е Кру ше во. Чо век не мо -
же да ка же ко га е по у ба во, во ле то или во
зи ма. За тоа и се вло жу ва ат ма кси мал ни
на по ри за раз вој на ту риз мот. До а ѓа ат го -
сти од зем ја та и од странс тво. Но до а ѓа ат
и си одат, па та ка Кру ше во по ле ка ста ну -
ва град на пен зи о не ри. Кру ше во не е она
што бе ше не ко гаш, но до бро ре ко вте:
Кру ше во е ма ке дон ски от све тил ник. За -
тоа долж ност на си те нас, ка ко не го ви гра -
ѓа ни, но и ка ко др жа ва, е да сто ри ме с2
тој све тил ник да сјае и по на та му. За тоа
тре ба да се нај де и не што но во, по со вре -
ме но, за да се по тси ли таа свет лост. Мо -
ра ме, долж ни сме на сво и те пред ци, да
си ја по чи ту ва ме исто ри ја та - тоа е по ра -

ка та на овој не у мо рен но ви нар и пуб ли -
цист, кој упор но ја не ги ра по од ми на та та
во зраст. Не о дам на ја из да де нај но ва та
збир ка ре пор та жи „Кр ста на во Њу јорк“,
а нај а ву ва и не што но во.

- Ка ко по ве ќе де це ни ски но ви нар, а
со жел ба да би дам до бро ин фор ми ран,
ре дов но го сле дам пер и о дич ни от пе чат
и при ло гот пен зи о нер ски ви ди ци во Но -
ва Ма ке до ни ја. Ре дов но го чи там и вес -
ни кот Пен зи о нер плус. За до во лен сум
од ква ли те тот и од бо гат ство то на те ми -
те. Пен зи о нер плус е ви стин ски глас ник

на ма ке дон ски те пен зи о не ри. Во не го
се кој мо же да нај де ин фор ма ци ја за гри -
жа та за по до бар стан дард на пен зи о не -
ри те, за нив ни от од мор и ре кре а ци ја, а
се афир ми ра и нив но то умет нич ко тво -
реш тво. Се раз би ра, ка ко и за с2, про -
стор за уште по бо гат глас ник се ко гаш
по стои - ве ли искус ни от но ви нар и пуб -
ли цист Кр сто То пу зо ски.

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na 
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija
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Kalina S.Andonova 
Mendo Dimovski od SZPM 
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Тра ди ци о нал на та вто ра сред ба на
пен зи о не ри те од Ви ни ца и ре ги о нот
се одр жа на 13 сеп тем ври кај ма на -
сти рот „Воз не се ние Хри сто во“ бли зу
се ло то Дра го бра ште. На сред ба та
при сус тву ваа го лем број пен зи о не ри
дој де ни од по ве ќе здру же ни ја од Ко -
ча ни, Штип, Кар бин ци, Ма ке дон ска
Ка ме ни ца, Кон че, Ра до виш, Дел че -
во, Пех че во, Бе ро во и од Ви ни ца.
Сред ба та ја ор га ни зи ра ЗП-Ви ни ца,
со по мош на оп шти на та Ви ни ца и цр -
ков ни от од бор на ма на сти рот „Воз -
не се ние Хри сто во“ во се ло то Дра го -
бра ште. При сут ни те на сред ба та ги
поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП-Ви ни -
ца, Дра ган Пе тков, кој истак на де ка
го ра ду ва по да то кот што на оваа вто -
ра сред ба бро јот на при сут ни пен зи -
о не ри е двој но зго ле мен од ла ни, кои
дој доа од по ве ќе гра да од Источ на
Ма ке до ни ја.

На сред ба та при сус тву ва ше и пре -

тсе да те лот на СЗПМ Дра ги Ар ги ров -
ски. Тој ги поз дра ви при сут ни те и им
по са ка сред ба та да по ми не во дру -

же ње и при ја телс тво.  Да ужи ва ат во
уба ви от ам би ент и во при до би вки те
што ги има ат бла го да ре ние на со ра -
бо тка та на СЗПМ и Ми ни стерс тво то
за труд и со ци јал на по ли ти ка. Тој им
ве ти де ка про е кти те за бањ ско-кли -
мат ска ре кре а ци ја и бесп ла тен ту ри -
стич ки ви кенд ќе про дол жат и во на -
ред на та го ди на би деј ќи пен зи о не ри -
те тоа го зас лу жу ва ат. Ар ги ров ски
истак на, ме ѓу дру го то, и де ка е до бро
што се зго ле ми ја пен зи и те за 621 де -
нар и де ка се га из не су ва ат 13.085
де на ри, што ќе го по до бри стан дар -
дот, осо бе но на оние пен зи о не ри со
ни ски пен зии.

Сред ба та кај ма на сти рот „Воз не -
се ние Хри сто во“ кај Дра го бра ште, Ви -
нич ко, по ми на со тра ди ци о нал ни от
ру чек, ка ко и со оро, пес на и ве сел -
ба кои тра е ја до доц ни те поп лад нев -
ни ча со ви.

К. Ге ра си мов 

Гој ко Ефто ски

Со 84 го ди ни во зраст и 23 го ди ни по -
ми на ти во пен зи ја те то ве цот Хри сти фор То -
до ров спа ѓа во ре дот на ус пеш ни те пен зи -
о не ри, со кои дру жи по ве ќе од 20 го ди ни,
глав но со спор ти сти те. Ду хот на спор ту ва -
ње то, во кое ис пол ну вал дел од жи во тот во
сло бод но то вре ме, не го пу шта ни ту на овие
ве ќе во зрас ни го ди ни. И не са мо тоа, ту ку
по сто ја но да ва при до нес во уна пре ду ва -
ње то и збо га ту ва ње то со спорт ски со др жи -
ни, с2 во на со ка на раз у ба ву ва ње на пен -
зи о нер ски те де но ви. За те тов ски те пен зи -
о не ри, осо бе но ан га жи ра ни во раз ни
актив но сти во Здру же ни е то на пен зи о не -
ри те, гор дост е што во нив ни те ре до ви се
на о ѓа ед на ва ква лич ност. Раз го во рот со
Хри сти фор То до ров го за поч нав -
ме со не го ви те пр ви пен зи о нер -
ски де но ви и вклу чу ва ње то во
спорт ски те актив но сти. Ни ре че
де ка ка ко ре ви зор во по ра неш -
на та служ ба за оп штес тве но кни -
го водс тво среќ но се стек нал со
пен зи ја, а по не пол ни три го ди ни
од не го ва та тре та до ба се вклу чу -
ва во спорт ски от жи вот на ЗП-Те -
то во.

- Се се ќа вам од пред 20 го ди -
ни, ко га ме ѓу пен зи о не ри те не ма -
ше спор ту ва ње, единс тве но во
Пен зи о нер ски от дом во Те то во пен зи о не -
ри ре кре а тив но играа шах, а им беа соз -
да де ни ус ло ви и за пи ка до. Во 1995 го ди -
на, по мо и те пр ви кон та кти со од го вор ни -
те во ЗП-Те то во, се до го во рив ме да ор га -
ни зи ра ме спор ту ва ња со пен зи о не ри те.
Со оние што ус пе ав ме да ги „убе ди ме“ и
што по ка жу ваа ин те рес кон ат лет ски те дис -
цип ли ни кон сти ту и рав ме еки па. Јас са ми -
от се опре де лив за тр ча ње на 100 ме три.
Та ка дој де и до пред лог да се ор га ни зи ра -
ат спорт ски нат пре ва ри на пен зи о не ри те.
Од Те то во ис пра тив ме и офи ци ја лен пред -
лог. Тоа бе ше по вод СЗПМ да се за фа ти со
ор га ни за ци ја на ре пуб лич ки спорт ски нат -
пре ва ри на пен зи о не ри те. Се со брав ме
сто ти на пен зи о не ри од по ве ќе здру же ни -
ја на Ма ке до ни ја за да кај Го ри ца во Охрид
одр жи ме ед нод нев ни нат пре ва ри. Кол ку
што ме слу жи се ќа ва ње то, беа тоа нат пре -
ва ри во тр ча ње на 100 ме три, фр ла ње ѓу -
ле, шах и ако до бро се се ќа вам и пи ка до.
Не ма ше прог ла су ва ње на се вку пен по бед -
ник, иа ко ние од Те то во бев ме ко ле ктив но
нај до бри. Од Те то во има ше 9 спор ти сти-
пен зи о не ри, а јас го осво ив че твр то то ме -

сто во тр ча ње на 100 ме три. За еки па та од
ЗП-Те то во се нат пре ва ру вав с2 до 2009 го -
ди на. И по тоа бев со спор ти сти те, но са мо
ка ко су ди ја, што сум и до де нес. Учес тву -
вав во си те до се гаш ни 20 спорт ски нат -
пре ва ри на пен зи о не ри те - и ре ги о нал ни
и ре пуб лич ки - ве ли на ши от со го вор ник
Хри сти фор То до ров, во Те то во поз нат ка ко
Фор ко.

То до ров ве ли и де ка во својс тво на
су ди ја бил ан га жи ран во си те ат лет ски
дис цип ли ни (тр ча ње, вле че ње ја же, дво -
бој, тро бој, фр ла ње ѓу ле и скок во да ле -
чи на), но најм но гу бил ка ко ар би тер во
тр ча ње, фр ла ње ѓу ле (ма жи и же ни) и
скок од ме сто. 

Хри сти фор То до ров ги брои и сво и те
из бор ни долж но сти ме ѓу пен зи о не ри те: по

два ман да ти член на со бра ние, член на
над зо рен од бор, пре тсе да тел на ко ми си ја
за спорт во ЗП-Те то во, а во еден ман дат и
член на ко ми си ја та за спорт на СЗПМ. Во
ЗП-Те то во бил ан га жи ран и ка ко кон сул тант
за фи нан си ско ра бо те ње. Оние што во Те -
то во ре кре а тив но пе ша чат до Ка ле, Ба њи -
че, Ре чи ца, ве лат де ка „тие осум ки ло ме -
три“ се кој втор ден ги ми ну ва и Фор ко.

- При мо и те пре стои во Ба ња Бан ско,
во хо те лот „Цар Са мо ил“, осо бе но за до -
волс тво ми е ре кре а тив но то пли ва ње во
ба зе нот. Тоа е мо е то ви стин ско до жи ву ва -
ње. Се то тоа ме одр жу ва во кон ди ци ја ко -
ја е тол ку не ми нов на за нас по во зрас ни те
- до да ва То до ров.

Ина ку, во сво и те пом ла ди го ди ни, Хри -
сти фор То до ров бил и пла ни нар и ги осво -
ил ре чи си си те пла нин ски вр во ви во Ма -
ке до ни ја и во не кол ку стран ски зем ји. Ка -
ко ат ле ти чар, не гов ли чен ре корд во тр -
ча ње на 100 ме три е 11,2 се кун ди. На
раз дел ба му по са кав ме здрав је, долг жи -
вот и уште мно гу учес тва на ре ги о нал ни -
те и на ре пуб лич ки те олим пи ја ди на пен -
зи о не ри те.

ЗП-ТЕТОВО 
Два е сет го ди ни со пен зи о не ри те-спор ти сти

ЗАПИС ОД КРУШЕВО 

Ма ке дон ски от све тил ник мо ра да сјае

Во рам ки те на про грам ски те
актив но сти на Вев чан ско то кул тур но
ле то и на ме ѓу на род на та кул тур но-на -
уч на ма ни фе ста ци ја „Пе чал бар ски
де но ви“, се одр жа про мо ци ја на кни -
га та-мо но гра фи ја „Вев ча ни - исто ри -
ја - вев чан ци“ од м-р Или ја Ка ла но -
ски. Про мо тор на кни га та бе ше пи -
са те лот и пуб ли цист Ми шо Ки та но ски,
а кни га та ја из да доа Ака де ми ја та на
уба ви те умет но сти и оп шти на та Вев -
ча ни.

Во сво ја та про мо тив на реч Ки та -
но ски истак на де ка се ра бо ти за иск -
лу чи тел но зна ча ен автор и де ка Или -
ја Ка ла но ски во сво јот до се га шен тво -
реч ки опус има об ја ве но два на е сет
нас ло ви, си те по све те ни на жи во тот,
ми на то то, фолк ло рот и на кул тур но то

нас ледс тво на Вев ча ни, а
тоа ќе ре че де ка - тој е ви -
стин ски от и нај дос ле ден
хро ни чар на сво е то род но
ме сто. Ко га на ова ќе се до -
да де од бра на та на ма ги -
стра ту ра та од пред не кол -
ку де це нии, по све те на на
исто ри ја та на Стру га и Стру -
шко, ка ко и об ја ву ва ње то
на ро ма нот во два де ла, по -
све тен на жи во тот и из град -
ба та на на ша та сло бод на
зем ја, то гаш со пра во мо -
же ме да ка же ме де ка „Ило
Ка лан и во сво ја та 84-та го ди на од
жи во тот не у мор но тво ри, оста вај ќи
трај ни тра ги за ид ни те ге не ра ции и
по ко ле ни ја“.

Обра ќај ќи се на про мо ци ја та на
сво ја та кни га, пред при сут ни те што
до пос лед но ме сто го ис пол ни ја Клу -
бот на пен зи о не ри во Вев ча ни и во
при сус тво на гра до на чал ни кот Цве -
то мир Угри но ски, тој ве ти де ка и по -
на та му про дол жу ва со истра жу ва ња -
та и пи шу ва ње то, за што до би си лен
ап ла уз и че сти тки.

Пуб ли ка ци ја та „Вев ча ни - исто ри -

ја - вев чан ци“ има за цел да на пра -
ви што по се оп фа тен при каз на из ми -
на ти те три ми ле ни у ми во кои вев чан -
ски от крај пре жи ву ва це лос на пре о -
браз ба и се стран исто ри ски, сто пан -
ски, обра зо вен и кул ту рен раз вој.
Авто рот со сво и те на пи си нав ле гу ва
дла бо ко во ми на то то и ги пре зен ти -
ра истра жу ва ни те по да то ци за на сел -
ба та Вев ча ни и за неј зи ни те на се ле -
ни ци-вев чан ци од соз да ва ње то до де -
неш но вре ме, вто ра та де це ни ја на
пр ви от век од тре ти от ми ле ни ум.

С. Ку ку не шо ски

ЗП-ВЕВЧАНИ 

Ило Ка лан и во сво ја та 84-та
го ди на од жи во тот не у мор но
тво ри, оста вај ќи трај ни тра -

ги за ид ни те ге не ра ции 
и по ко ле ни ја 

Крушево е македонскиот
светилник. Затоа должност
на сите нас, како негови

граѓани, но и како држава, 
е да сториме сe тој светил-

ник да сјае и понатаму. 
Тоа сме им должни на 

нашите претци

ЗП-ВИНИЦА Вто ра сред ба кај ма на сти рот „Воз не се ние Хри сто во“ 

Про мо ци ја на кни га та од Или ја Ка ла но ски - вев чан ски от хро ни чар
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