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Иа ко сме во 21 век, ко га тех ни ка -
та и тех но ло ги ја та до стиг наа ви сок раз -
вој, ко га пре ку Ин тер не тот и те ле ви зи -
ја та мо же да се дој де до мно гу ин фор -
ма ции, кај нас, од по ста ра та ге не ра ци -
ја, мо ќта на пи ша ни от збор е мош не
при сут на. По во зрас ни те лу ѓе твр дат де -
ка до бра та кни га и вес ни ци те се чи та -
ат со за до волс тво, а чув ство то е мно гу
по и на кво ко га тие се др жат в ра це. Мо -
же би не кои ќе ре чат де ка тоа е на ви -
ка. Ка ко и да е, за нас, по пу ла ци ја та од
тре та та до ба, ко га е во пра ша ње чи та -
ње то, пе ча те ни от збор и пи ша ни те ме -
ди у ми сè уште го др жат при ма тот. 

По ста ри те ге не ра ции чи та ат вес -
ни ци во сво и те до мо ви, во клу бо ви те
на пен зи о не ри, но и во пар ко ви те. Че -
ста е сли ка та во ко ја ќе за бе ле жи те по -
во зрас ни лу ѓе ка ко се од мо ра ат сед -
на ти на клу па чи тај ќи вес ник, ду ри и
то гаш ко га со ед но то око вни ма ва ат
на до ве ре ни те раз и гра ни вну ци.

Не кои чи та ат, а не кои ди ску ти ра -
ат за про чи та но то. Не из беж ни се и ди -
ску си и те за по ли тич ки те со стој би кај
нас и во све тот. Но по ли ти кант ство то
и не у ба ви те ве сти не се при сут ни во
на ши от нај чи тан вес ник „Пен зи о нер
плус“, во при ло гот „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“ во вес ни кот „Но ва Ма ке до ни -
ја“ и на стра ни ца та за пен зи о не ри те
и ста ри те ли ца во вес ни кот на ал бан -
ски ја зик „КОХА“. Не кој ќе ре че де ка
„Пен зи о нер плус“ се чи та за тоа што е
бесп ла тен, а „Но ва Ма ке до ни ја“ и
„КОХА“ ед наш ме сеч но го до би ва ат по

здру же ни ја та. Да, има и во тоа ви сти -
на, но ви сти на е и де ка на се кој со бир,
со ста нок или сед ни ца, на кои се збо -
ру ва за ин фор ми ра ње то, по сто ја но се
при сут ни ба ра ња та за зго ле му ва ње
на ти ра жот, а из ле гу ва ње то на исти те
со не тр пе ние се че ка. Ве ро јат но се по -
ста ву ва пра ша ње то зо што? Од го во рот
е со др жан во по ве ќе при чи ни: Во овие
три ин фор ма тив ни пен зи о нер ски глас -
ни ци има мно гу ин фор ма ции од пен -
зи о нер ски от жи вот. Точ но е де ка ин -
фор ма ци и те се, глав но, афир ма тив -
ни, по зи тив ни и ре ла кса ци ски. Но за -
рем не се прем но гу ве сти во си те ме -
ди у ми за на силс тво врз ста ри те лу ѓе,
за бо ле сти и за не сре ќи? По ста ри те ги
са ка ат и ги чи та ат овие глас ни ци, за -
тоа што низ на пи си те доз на ва ат што
се слу чу ва во све тот на по ста ри те, во
нив ни те и во дру ги те здру же ни ја, во
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри, но и за пен зи о не ри те во оп кру жу -
ва ње то од еден друг по и на ков агол.
Доз на ва ат за из ме ни те во одре де ни
за ко ни по вр за ни со нив, за по вол но -

сти те што им ги ну ди оп штес тво то и дру -
го. Доз на ва ат за пен зи о нер ски те
актив но сти и ре зул та ти, но и се по тсе -
ту ва ат на из ми на ти те вре ми ња во кои
тие, бла го да ре ние на нив но то искус -
тво и му дрост, ги бри шат ло ши те слу -
чу ва ња, а ги чу ва ат са мо уба ви те не -
шта. Чи та ат за ним ли во сти, со ве ти за
здрав је то, за ус пе си те на сво и те врс -
ни ци, за актив но то ста ре е ње, а ше ги -
те из ма му ва ат и по не ко ја нас ме вка,
тол ку ле ко ви та и по са ку ва на за си те
ге не ра ции. 

Ин те ре сен е по да то кот што овие
глас ни ци ги чи та ат и дру ги те ге не ра -
ции, ве ро јат но за тоа што чи тај ќи ги
„Пен зи о нер плус“, „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“ и стра ни ца та за пен зи о не ри во
„КОХА“ до а ѓа ат до не кои но ви соз на -
ни ја за ми на то то и за се гаш но ста на
сво и те ро ди те ли, ба би и де дов ци, кои
од ден во ден ста ну ва ат сè по при су тен
фа ктор во оп штес тво то, за тоа што во
нив се пре поз на ва аку му ли ра ни от по -
тен ци јал на со бран низ го ди ни те и слу -
чу ва ња та.

Впро чем, да не е се то ова ви сти -
на не ма ше на 10 март да из ле зе пе -
де сет ти от број на „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“, а во но ем ври сто ти от број на
„Пен зи о нер плус“. Уба ви од бе ле жу ва -
ња и ју би леи, не ли?

Но уште по у ба во би би ло ко га при -
ме рот на вес ни кот „Но ва Ма ке до ни -
ја“ би го сле де ле и дру ги те пи ша ни ме -
ди у ми, а и еле ктрон ски те. Мо же би „Но -
ва Ма ке до ни ја“ го из да ва „Пен зи о -
нер ски ви ди ци“ би деј ќи ге не ра ци ски
е врс ник со мно гу ми на од нас. Оп сто -
ју ва ве ќе 72 го ди ни, а со ва кво оп сто -
ју ва ње не мо же да се по фа ли ни ту еден
друг вес ник во Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја. Ра ка на ср це, „Но ва Ма ке до ни ја “
се ку пу ва и се чи та и ко га во неа не е
по ме стен при ло гот „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“. Се чи та и за ра ди дру ги те со др -
жи ни и за ра ди дру ги те при ло зи, ко мен -
та ри, ко лум ни...

При ло гот „Пен зи о нер ски ви ди ци“
е ре зул тат на од лич на та со ра бо тка ме -
ѓу ра ко водс тва та на вес ни кот „Но ва
Ма ке до ни ја“ и Со ју зот на здру же ни ја
на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја. Овој
при лог овоз мо жу ва слу чу ва ња та во
здру же ни ја та и во Со ју зот да се доз на -
ат и да се про чи та ат во зем ја та и мно -
гу по ши ро ко. Да се на де ва ме де ка во
ид ни на при ло гот ќе би де уште по бо гат
и со ра бо тка та уште по до бра, а де ка ва -
кви при ло зи ќе има и во дру ги те вес ни -
ци и ме ди у ми, се раз би ра спо ред нив -
ни те мож но сти.       Калина С. Андонова

Одбележување на уште еден значаен јубилеј
Мо же би „Но ва Ма ке до ни ја“
го из да ва „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“ би деј ќи ге не ра ци ски е
врс ник со мно гу ми на од нас.
Оп сто ју ва ве ќе 72 го ди ни, а
со ва кво оп сто ју ва ње не мо -

же да се по фа ли ни ту еден
друг вес ник во Ре пуб ли ка

Ма ке до ни ја

Пе де сет ти от број на „Пен зи -
о нер ски ви ди ци“ е ре зул тат
и до каз за од лич на та со ра -
бо тка ме ѓу ра ко водс тва та

на вес ни кот „Но ва Ма ке до -
ни ја“ и Со ју зот на здру же ни -

ја на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја 

Чо веч ки от дух не ста рее со го ди ни те,
а тоа нај у ба во се гле да во ве се ли от ам би -
ент што го при ре ди Здру же ни е то на пен -
зи о не ри од Ка ва дар ци по по вод за штит -
ни кот на ло за ри те, праз ни кот Све ти Три -
фун. Вкуп но 530 пен зи о не ри од ре чи си
си те здру же ни ја од Ма ке до ни ја имаа мож -
ност да при сус тву ва ат на тра ди ци о нал на -
та сред ба што ЗП-Ка ва дар ци се ко ја го -
ди на ја ор га ни зи ра во гра дот на ви но то
и гроз је то. Мно гу број ни те нас ме вки на
лу ѓе то од тре та та до ба се по ве ќе од до -
вол ни за да по ка жат ка ко е да се са ка се -
кој ден од жи во тот, а уште по ве ќе тие се
и при мер ка ко тре ба да се сла ви жи во -
тот. На прос ла ва та сè бе ше во сим бо ли -
ка та на Све ти Три фун. Од ви но то, ра ки ја -

та и ма џу нот, па сè до нај ве се ли те ора и
пес ни. Пен зи о не ри те ма сов но се при -
дру жи ја и го чес тву ваа Де нот на ло за ри -
те. За поч ну вај ќи со тра ди ци о нал ни от чин
на за кро ју ва ње на пр ви те прач ки од лоз -
је то, па сè до нај ве се ли те пес ни и ора,
ка ко и за бав ни те актив но сти кои не изо -
ста наа ни ту оваа го ди на. 

При сут ни те ги поз дра ви пре тсе да -
те лот на ИО на ЗП-Ка ва дар ци, Ри сто Ан -
ѓу шев.

Во рам ки те на оваа сред ба се не гу ва -
ат тра ди ци ја та и кул тур но то нас ледс тво.
Ва кви те сред би при до не су ва ат за ши ре -
ње но ви поз нанс тва и го про дол жу ва ат
про це сот на актив но ста ре е ње - истак на
Ан ѓу шев и го по ве де пр во то оро, со што и

офи ци јал но за поч на прос ла ва та. 
Ка ко и мно гу па ти до се га се по твр ди

де ка ова се нај за бав ни те и нај ма сов ни
сред би на пен зи о не ри те на ни во на др жа -
ва та. Пен зи о не ри те ве лат де ка е го ле ма
чест да се би де дел од оваа ма ни фе ста ци -
ја, би деј ќи се за ба ву ва ат и до жи ву ва ат
еден убав праз ни чен ден што дол го ќе го
па ме тат. 

Ка ва да реч ки те пен зи о не ри уште ед -
наш до ка жаа де ка се до бри до ма ќи ни во
ор га ни зи ра ње то ва кви на ста ни и де ка
зна ат ка ко да го прив ле чат вни ма ни е то на
по ши ро ка та јав ност. Оваа тра ди ци о нал -
на сред ба од го ди на во го ди на пре рас ну -
ва во сè по бо га та и по ве ќе број на. 

Мар ти на Јо ва но ва

ЗП-КАВАДАРЦИ 

Ма сов на пен зи о нер ска сред ба за праз ни кот на ло за ри те 
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На 18 фе вру а ри се одр жа 6. сед ни ца
на из врш ни от од бор на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја.
Сед ни ца та се одр жи во Скоп је, во но ви -
те про сто рии на СЗПМ. На сед ни ца та, по -
крај чле но ви те при сус тву ваа: Бес ник По -
це ста, пот пре тсе да тел на со бра ни е то на
СЗПМ, Ми тре Сто ја нов ски, пре тсе да тел
на над зор ни от од бор на СЗПМ, Пе ро Ан -
дре ев ски, гла вен сме тко во ди тел на СЗПМ,
Ка ли на С. Ан до но ва, пре тсе да тел ка на
ко ми си ја та за ин фор ми ра ње и Мен до
Ди мов ски, пре тсе да тел на ко ми си ја та за
кул тур но-за ба вен жи вот на СЗПМ. 

Сед ни ца та ја во де ше пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. На сед ни -
ца та беа усво е ни важ ни до ку мен ти за
ра бо та та на оваа нај ма сов на нев ла ди -
на мул ти ет нич ка асо ци ја ци ја, ко ја во
исто вре ме е и ед на од нај а ктив ни те во
зем ја та. 

Во пр ви от ра бо тен дел од сед ни ца -
та бе ше фор ми ран ор га ни за ци ски од -
бор за ор га ни за ци ја и спро ве ду ва ње
на го ле ми от пен зи о нер ски ју би леј „70
го ди ни на пен зи о нер ско то ор га ни зи ра -
ње во Ма ке до ни ја“. По тоа ед ног лас но

беа усво е ни  из ве шта јот за ра бо та та на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри
на Ма ке до ни ја и фи нан си ски от из ве -
штај за ос тва ру ва ње на фи нан си ски от
план за 2015 го ди на, ка ко и из ве шта јот
на над зор ни от од бор на СЗПМ. На сед -
ни ца та, исто та ка, бе ше усво е на и од лу -
ка та за усво ју ва ње на го диш на та сме -
тка за 2015 го ди на и рас по ре ду ва ње на
не то-ви шо кот на при хо ди. 

Во вед но из ла га ње за из ве шта јот за
ра бо та та на СЗПМ за 2015 го ди на под -
не се со ста ву ва чот на исти от, пот пре тсе -

да те лот на ИО, Сал тир Ка ров ски. Тој ги
образ ло жи нај бит ни те актив но сти на Со -
ју зот и на не го ви те ор га ни, те ла и ко ми -
сии. Во из ла га ње то тој истак на де ка 2015
го ди на спа ѓа во нај а ктив ни те го ди ни на
Со ју зот, ка ко на по ле то на ме ѓу на род на -
та со ра бо тка и афир ма ци ја на Со ју зот та -
ка и на по ле то на спор тот, кул ту ра та, ху -
ма ни тар на та деј ност и со жи во тот. Осо бе -
но се освр на на под го тву ва ње то на пре -
чи сте ни от текст на ста ту тот на СЗПМ и на
ра бо та та на ОРО. Пот пре тсе да те лот Ка -
ров ски ги образ ло жи и пред ло же ни те зак -

лу чо ци Под го тве ни врз ба за на на пра ве -
на та ана ли за на актив но сти те и ре зул та -
ти те во 2015 го ди на. По из ла га ње то за
из ве шта јот се раз ви ди ску си ја во ко ја си -
те ди ску тан ти го оце ни ја из ве шта јот ка ко
се оп фа тен, ме то до ло шки од лич но кон ци -
пи ран и кон кре тен во ана ли зи те и оцен -
ки те на по стиг на то то. Во ди ску си ја та учес -
тву ваа: Ду шан Ри сте ски, Ѓор ге Ан до нов,
Ри сто Трај ко ски, Мир ко Ма кре шан ски,
Јор дан Ко ста ди нов, Ри сто Фран гов, Ша -
бан Са бриу и Мен тор Ќо ку. 

Об јас ну ва ње на фи нан си ски от из ве -
штај за ос тва ру ва ња та на при хо ди те и из -
вр шу ва ња та на рас хо ди те во 2015 го ди -
на да де глав ни от сме тко во ди тел на СЗПМ,
Пе ро Ан дре ев ски. Мис ле ње на над зор -
ни от од бор за из ве шта јот под не се пре -
тсе да те лот на НО, Ми тре Сто ја нов ски, кој
ин фор ми ра де ка оце на на НО е де ка во
2015 го ди на Со ју зот ра бо тел спо ред пла -
нот, а рас хо ди те рас те ле по бав но од при -
хо ди те, што е до каз за еко но мич но и ра -
ци о нал но ра бо те ње. Во ма те ри ја ли те од -
дел но се истак на ти средс тва та од до на -

ции, од ЕУ и од рек ла ми те ка ко при хо ди.
По тоа беа опре де ле ни здру же ни ја на пен -
зи о не ри кои ќе би дат до ма ќи ни на ре ги -
о нал ни те ре вии на пес на, му зи ка и игри
и на ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри
во 2016 го ди на. Исто та ка бе ше до не се -
на од лу ка овие здру же ни ја да до би јат по
30.000 де на ри за уште по ус пеш но ор га -
ни зи ра ње на исти те. 

На сед ни ца та бе ше зак лу че но сед ни -
ца на со бра ни е то на СЗПМ да се одр жи
на 18 март оваа го ди на. 

По за вр шу ва ње на ра бот ни от дел на
сед ни ца та на ИО све че но беа отво ре ни
но ви те ра бот ни про сто рии кои Со ју зот ги
до би на ко ри сте ње без на до мест од Фон -
дот на ПИОМ. На отво ра ње то при сус тву -
ваа и на при сут ни те им се обра ти ја: за -
ме ник ми ни сте рот за труд и со ци јал на по -
ли ти ка Ди ме Спа сов, ди ре кто рот на
ПИОМ, Ша ип Зе не љи и Дра ги Ар ги ров -
ски, пре тсе да тел на СЗПМ, кои да доа из -
ја ви за ме ди у ми те ко и што ги има ше во
го лем број.

Ка ли на С. Ан до но в

Пен зи о нер ки те од Акти вот на же ни
при ЗП-Ло зо во, на 20 ја ну а ри беа до ма -
ќи ни на ТВ-еми си ја та „Из бор на нај до бри
ре цеп ти“. Еки па та на Ка нал 5 го по се ти
до мот на Ве ра Сто ја но ва од Ло зо во. Љу -
без на та и ве шта до ма ќин ка Ве ра го под -
го тви ре цеп тот „Ра ва ни ја“, ко ја бе ше
прем но гу вкус на. По крај со ра ва ни ја та,
Ве ра ги во о ду ше ви си те и со бо га та та и
естет ски на ре де на тр пе за. Го сти во неј зи -
ни от дом беа: Ма ри ја Мо нев ска - пре тсе -
да тел ка на ЗП-Ло зо во, Ра ди ца Але ксо ва
- член ка на ИО при ЗП-Ло зо во, Ана бе ла
Да вев ска, а бе ше при су тен и со пру гот на

Ве ра, Сан де Сто ја нов. Во под го то вка та на
ра ва ни ја та на Ве ра и по ма га ше и шар -
мант ни от во ди тел Ва не од ТВ-еки па та на
Ка нал 5. За че ти ри те нат пре ва ру вач ки
во ка те го ри ја та „Ста рин ско бла го“, ТВ-гле -
да чи те гла саа на 29 ја ну а ри.

Ве ра Сто ја но ва од Ло зо во го освои
вто ро то ме сто. Ра ва ни ја та на пра ве на на
ста рин ски на чин на ви сти на бе ше прем -
но гу вкус на. Љу би те ли те на ста рин ско то
бла го не ма да се по ка ат ако го про ба ат
ова из во нред но бла го по ре цеп тот на Ве -
ра, пен зи о нер ка од ЗП-Ло зо во.                                                  

М.М.

Из ве штај за ра бо та та на
СЗПМ за 2015 го ди на под не -
се пот пре тсе да те лот на ИО,

Сал тир Ка ров ски, кој во сво -
е то из ла га ње истак на де ка
2015 го ди на спа ѓа во нај а -
ктив ни те го ди ни на Со ју зот,
ка ко на по ле то на ме ѓу на -
род на та со ра бо тка и афир -
ма ци ја, та ка и на по ле то на
спор тот, кул ту ра та, ху ма ни -
тар на та деј ност и со жи во тот

ШЕСТА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Из ве шта и те по ка жаа де ка 2015 го ди на 
е ед на од нај ус пеш ни те 

ЗП-ЛОЗОВО

Пен зи о нер ка та Ве ра освои вто ро
ме сто за нај до бри ре цеп ти

Во ор га ни за ци ја на оп шти на та Де -
мир Ка пи ја и на Цен та рот за еду ка ци -
ја и по вр зу ва ње во ту риз мот „ЦЕНЕТ”
по ше сти пат се одр жа тра ди ци о нал -
на та кул тур но-сто пан ска ту ри стич ка
ма ни фе ста ци ја „Не де ла на тра ди ци ја -
та - Све ти Три фун 2016”, ко ја е по све -
те на на Де нот на ло за ри те и ви на ри -
те. Овој вер ски праз ник се сла ви од
пам ти век, би деј ќи на овој ден ло за ри -
те го оз на чу ва ат, на сим бо ли чен на -
чин, пр во то за кро ју ва ње на ви но ва та
ло за, од кој за ви си ква ли те тот и ро дот
на тр пез но то и на вин ско то гроз је. На
оваа ма ни фе ста ци ја учес тву ваа и пен -
зи о не ри те од здру же ни е то на пен зи о -
не ри те од Де мир Ка пи ја во ор га ни зи -
ра ни те нат пре ва ри во кро е ње, нај до -
бра тра ди ци о нал на тр пе за и нај до бро
до маш но ви но и ра ки ја. На 14 фе вру -
а ри, на Све ти Три фун, во цен та рот на
гра дот се одр жа цен трал на та ма ни фе -
ста ци ја ко ја бе ше по се те на од го лем
број ло за ри, ви на ри, по ка не ти го сти
ка ко и пен зи о не ри од по ве ќе здру же -
ни ја на пен зи о не ри од на ша ва зем ја,
а бе ше при су тен и пре тсе да те лот на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -

ри на Ма ке до ни ја, Дра ги Ар ги ров ски,
кој ос тва ри сред ба со пре тсе да те лот
на здру же ни е то на пен зи о не ри од Де -
мир Ка пи ја, Бла гој Ка ва зов ски и со
гра до на чал ни кот на оп шти на та Де мир
Ка пи ја, Трај че Ди ми три ев. Пен зи о не -

ри те имаа мож ност цел ден да ја сле -
дат про гра ма та ко ја бе ше под го тве на
по по вод овој праз ник и имаа мож ност
да вку сат од ви но то и од ра ки ја та и да
дру га ру ва ат. 

Пе тре Па шо ев ски

ЗП-ДЕМИР КАПИЈА 

Тра ди ци о нал но чес тву ва ње 
на праз ни кот Све ти Три фун 
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Со бра ни е то на ЗП-Би то ла, под ра ко водс тво на
пре тсе да те лот Сте во Бо ја џи ев, на 24 фе вру а ри ја одр -
жа сво ја та шес на е сет та сед ни ца, на ко ја беа разг ле -
да ни и усво е ни из ве шта и те за ра бо та та на ИО за ми -
на та та го ди на и за врш на та фи нан си ска сме тка на
здру же ни е то за 2015 го ди на. Во вед но из ла га ње за
ра бо та та на из врш ни от од бор под не се пре тсе да те лот
То ме Или ов ски, кој, ме ѓу дру го то, подв ле че де ка ЗП-
Би то ла во из ми на та та го ди на, по крај те ков ни те, без
мал ку, ги ре а ли зи ра си те по важ ни за да чи, со осо бен
ак цент на оние кои беа за цр та ни со про гра ма та за
ра бо та. 

Изра зу вам осо бе но за до волс тво од сè по го ле -
ма та и по ши ро ка ан га жи ра ност на чле но ви те ко га
ста ну ва збор за ма ни фе ста ци и те ка ко што се ре -
ви и те, спорт ски те игри, ед нод нев ни те ре кре а тив -
ни ек скур зии низ Ма ке до ни ја, сред би те, дру га ру -
ва ња та итн. - подв ле че Или ов ски. 

На сед ни ца та нај го лем ин те рес пре диз ви ка при -
ло же на та до ку мен та ци ја пре ку ко ја бе ше при ка жа -

но тро ше ње то на пен зи о нер ски от де нар. Во ди ску -
си и те има ше и пра ша ња, за што бе ше обез бе де -
но об јас ну ва ње од струч ни те служ би и од пре тсе -
да те лот То ме Или ов ски.

Во име на над зор ни от од бор, за фи нан си ско то и
ма те ри јал но ра бо те ње за 2015 го ди на се из јас ни пре -
тсе да те лот Стан ко Сип ков ски, кој по јас ни де ка си те
из ве штаи, а осо бе но фи нан си ски те, беа ста ве ни под
лу па и зак лу чок е де ка здру же ни е то ра бо те ло со о браз -
но про пи си те, пра вил но и до ма ќин ски. 

На сед ни ца та бе ше да ден и от чет од по пис на та ко -
ми си ја, од неј зи ни от пре тсе да тел Ра де Бра ја нов ски, кој
ја по јас ни со стој ба та на здру же ни е то во пог лед на ин -
вен та рот и про сто ри и те со кои рас по ла га, а бе ше разг -
ле дан и ед ног лас но бе ше усво ен и из ве шта јот за со ли -
да рен фонд за пен зи о не ри, чле но ви на здру же ни е то.

На кра јот беа да ва ни пред ло зи за про ши ру ва ње
на актив но сти те со ани ми ра ње на членс тво то за по -
мас но учес тво на пен зи о не ри те од раз гра но ци те.          

До бре То до ров ски

Ка ко ед на од за цр та ни те актив но сти
во про гра ма та за 2016 го ди на на ЗП-Ве -
лес е отво ра ње ре кре а тив ни до мо ви за
пен зи о не ри те во се ла та Бо го ми ла, Мо -
кри но, Ора о вец и Под лес. За таа цел е
пла ни ра но да се ко ри стат ста ри згра ди
кои се во сопс тве ност на оп шти ни те Ча -
шка, Ве лес и Град ско, во се ла та Бо го ми -
ла, Мо кри но, Ора о вец и Под лес. Овие
ста ри згра ди ЗП-Ве лес ќе ги адап ти ра во
до мо ви ка де што ќе нај дат од мор и ре -
кре а ци ја пен зи о не ри те, но и дру ги ли ца
кои ќе про ја ват жел ба за про ше тка и раз -
о но да по овие уба ви пла нин ски се ла.

Оп шти на та Ча шка ве ќе да де сог лас -

ност за дол го роч но ко ри сте ње на згра -
ди те во Бо го ми ла и во Мо кри но, кои ЗП-
Ве лес ќе ги адап ти ра во ре кре а тив ни
до мо ви. 

Пре тсе да те лот на ЗП-Ве лес, д-р Ве ле
Але ксо ски, из ја ви де ка е за до во лен од
по стиг на та та цел и од ре а ли зи ра ње то на
про гра ма та до не се на за оваа го ди на.

- Во Бо го ми ла го до бив ме по ра неш -
ни от за дру жен дом со по вр ши на од над
200 м2. Во при зем је то е сме сте на тр пе -
за ри ја та за ре кре а тив ци те - пен зи о не -
ри, со куј на и по мош ни ма га цин ски про -
сто рии, а на гор ни от кат ќе се комп ле ти -
ра ат со би те за спи е ње, ка де што ќе се
сме стат око лу 30 кре ве ти и ќе се ин ста -
ли ра ат три туш-ка би ни со то а ле ти. Овој
ре кре а ти вен дом има го лем двор, се на -
о ѓа сре де на сел ба та, што зна чи де ка пен -
зи о не ри те и го сти те ќе има ат мож ност
да се снаб ду ва ат со пре хран бе ни про -
из во ди од про дав ни ца та во се ло то, а ќе
им обез бе ди ме и се којд нев на ме ди цин -
ска ус лу га. Во Мо кре ни има 4 про сто рии
со по 4 кре ве ти, куј на и тр пе за ри ја. Исто
та ка, обез бе де ни се и 2 то а ле та со туш-
ка би ни. До мот се на о ѓа на над мор ска
ви со чи на од 700 ме три, а во Бо го ми ла

на око лу 600 ме три. Пр ви те го сти ги оче -
ку ва ме во април и во мај. До то гаш ќе се
ре но ви ра ат и ре кон стру и ра ат. Исто та -
ка, на ско ро оче ку ва ме и по зи тив ни ре -
ше ни ја и од оп шти ни те Ве лес и Град ско.
Ора о вец се на о ѓа на над мор ска ви со -
чи на од 800 ме три и во до мот днев но ќе
мо жат да се сме стат над 30 ре кре а тив -
ци . До мот ќе би де од отво рен ка ра ктер,
а се на о ѓа на 13 ки ло ме три од Ве лес. За
згра да та од по ра неш но то учи ли ште во
се ло то Под лес оче ку ва ме да ни би де до -
де ле на на трај но ко ри сте ње, иа ко мал -
ку се зав ле че ра бо та та. Сè уште не ма ме
до би е но од го вор на на ше то ба ра ње од
оп шти на та Град ско. Пен зи о не ри те за -
поз на е ни со овие слу чу ва ња со ра дост
ја при фа ти ја ве ста, би деј ќи овие цен три
за нив на ви сти на ќе прет ста ву ва ат до -
мо ви ка де што ќе го по ми ну ва ат вре ме -
то за ре кре а ци ја - истак на пре тсе да те -
лот на ЗП-Ве лес, Але ксо ски. 

Овој по зи ти вен при мер би би ло уба -
во да го сле дат и дру ги те здру же ни ја, член -
ки на Со ју зот, во ин те рес на пен зи о не -
ри те од нив ни те, од дру ги те здру же ни ја,
но и по ши ро ко.

Н. Але ксо ска

Ве лат, уба во е чув ство то ко га раз го ва -
раш со ѕвез да на ма ке дон ско то му зич ко не -
бо, ко ја со се бе но си енер ги ја што пле ну ва,
те оста ва да раз мис лу ваш и ко ја ги осво ју -
ва ср ца та на љу би те ли те на ма ке дон ска та
пес на на се ка де низ све тот, ка ко што е Јор -
дан ка Сми лев ска, ле ген да на му зич ка та на -
род на сце на со сво и те пре крас ни и уни кат -
ни пес ни. Неј зи ни от ли чен пе чат е ток му гла -
сот, за кој мно гу ми на ве лат де ка из ви ра од
дла бо чи на та на неј зи на та ду ша. Таа е име
на естра да та, на ко ја че ко ри пол ни пе де сет

го ди ни низ му зич ка та ка ри е ра и ни ко гаш
не рек ла „збо гум“ на му зи ка та. Се ко гаш
нас ме а на, се ко гаш при ја тел ски на стро е на
кон се ко го. Ток му та ка и нè пре че ка, поч ну -
вај ќи да ни ја рас ка жу ва сво ја та жи вот на
при каз на.

Му зи ка та е мо ја ра бо та на ко ја и при -
ста пу вам со љу бов и дис цип ли на. Од нај ра -
на та мла дост, па до де нес, мо е то ин те ре си -
ра ње бе ше на со че но кон пе е ње то. Се ко -
гаш за ме не беа пре диз вик пе е ње то и му -
зи ка та. Кра тко ре че но, во жи во тот не мо -
жеш да по бег неш од тоа што дла бо ко го но -
сиш во се бе, од пи ша но то. По ми на мно гу
вре ме, но во ду ша та бев и оста нав во пес -
на та и со пес на та - рас ка жу ва Јор дан ка. 

Ина ку, Јор дан ка е скром на и тру до љу -
би ва, а на му зич ка та сце на се про би ва ла
упо тре бу вај ќи го ма кси мал но сво јот та лент.
Таа ис пол ну ва из вор ни на род ни пес ни и се
тру ди да ја за др жи ста ра та тра ди ци о нал на
му зи ка. Во на ша та фолк лор на риз ни ца по -
сто јат огро мен број пес ни. Не кои акту ел ни,
не кои под за бо ра ве ни. Таа не кои од нив ги

вра ти ла на -
зад во жи вот,
но исто та ка,
Јор дан ка е и
автор на не -
кол ку неј зи ни
пес ни. Учес -
тву ва ла на
мно гу кон -
цер ти, има ла
на ста пи во
зем ја та и над -
вор од неа,
на ста пу ва ла
ско ро на си те
фе сти ва ли во
Ма ке до ни ја,
а поз на чи тел -
ни ус пе си
има ла на „Цвет ни ци“, „Го це фест“, „Ва лан -
до во“ и на „Фи ли гра ни“.

Во на ша та фа ми ли ја, мо ја та ба ба мно -
гу уба во пе е ше. Ве ро јат но од неа го имам
нас ле де но и сво јот та лент. Пес на та бе ше

при сут на се -
којд нев но во
на ши от дом.
Љу бо вта за
пес на та од ма -
леч ка ја но сам.
Бев че твр то од -
де ле ние ко га
мо јот та лент го
за бе ле жа мо -
ја та учи тел ка
Цве та, ко ја це -
ло вре ме ме
сле де ше и бо -
дре ше. На ста -
пу вав на мно -
гу смо три,
школ ски при -
ред би и на дру -

ги ма ни фе ста ции. Ко га на пол нив шес на е -
сет го ди ни ги на пра вив пр ви те сним ки за
Ра дио Скоп је, та ка што до се га, иа ко не мам
точ на еви ден ци ја, сме там де ка имам по ве -
ќе од 150 пес ни сни ме ни ско ро од си те жа -

нро ви, а имам и не кол ку ви де о за пи си. Осо -
бе но ми се дра ги и се изд во ју ва ат од дру ги -
те, пес ни те „Про ме ни се Ка љо“, „Уба ва ма -
ле ше вко“, „Ќе те ба рам во пес ни те мои“.
Се ко ја од пес ни те што ги пе ам е при каз на
за се бе, пес ни со сво ја суд би на, кои си го
наш ле сво е то ме сто во ду ши те на слу ша те -
ли те. Тие им ги бу дат спо ме ни те и ги раз ве -
се лу ва ат - ве ли Јор дан ка.

Ве се ла та пе јач ка, иа ко за че ко ри ла во
сед ма та де це ни ја, за сво и те го ди ни пре у -
ба во изг ле да. Ина ку, таа е ве ќе две го ди -
ни во пен зи ја, жи вее во се ло то Ка ди но и
е актив на член ка на ЗП-Со ли дар ни пен зи -
о не ри - Илин ден. Во сло бод но то вре ме слу -
ша му зи ка ко ја и ги пре на со чу ва мис ли те
и за бо ра ва на нап на то ста и на гри жи те.
Се пак истак ну ва де ка од са мо то пен зи о -
ни ра ње нај го ле мо за до волс тво и при чи -
ну ва дру же ње то со пен зи о не ри те и мно -
гу че сто е при сут на и пее на пен зи о нер -
ски те сред би и ма ни фе ста ции по раз ни
по во ди, ужи вај ќи во при јат но друш тво и
во ве се ла ат мо сфе ра. Ва сил Па чем ски

ЗП-СОЛИДАРНИ ПЕНЗИОНЕРИ-ИЛИНДЕН 

Му зич ка та ка ри е ра на фолк-пе јач ка та Јор дан ка Сми лев ска

Се ко ја пес на си има сво ја
суд би на и ме сто во ду ши те

на слу ша те ли те. Пес ни те што
ги пе ам им ги бу дат спо ме -
ни те, ги раз ве се лу ва ат и ги

ре ла кси ра ат

Пен зи о не ри те за поз на е ни со
овие слу чу ва ња во ЗП-Ве лес
со ра дост ја при фа ти ја ве ста,
би деј ќи овие цен три за нив
на ви сти на ќе прет ста ву ва ат
до мо ви ка де што ќе го по ми -

ну ва ат вре ме то за ре кре а ци ја

ЗП-ВЕЛЕС 

Ре кре а тив ни до мо ви за пен зи о не ри те 

ЗП-БИТОЛА 

Пра вил но и до ма ќин ско ра бо те ње
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На 11 фе вру а ри, прет став ни ци на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја учес тву ваа на фо ру -
мот „По вр зу ва ње то и со ра бо тка та на
гра ѓан ски те ор га ни за ции“, што го ор га -
ни зи раа Ма ке дон ска та кан це ла ри ја на
про е ктот „Тех нич ка под др шка за гра ѓан -
ски те ор га ни за ции - ТАКСО и ТАКСО“ и
ре сурс ни от цен тар во ден од Ма ке дон -
ски от цен тар за ме ѓу на род на со ра бо тка
„МЦМС“. Фо ру мот бе ше за вр шен дел од
гру па та актив но сти што се од ви ваа во
вто ра та по ло ви на на 2015 го ди на и во
по че то кот на 2016 го ди на. Соз да ва ње -
то парт нерс тва и јак не ње то на по вр зу -

ва ње то на гра ѓан ски те ор га ни за ции се
те ми кои сè по ве ќе се на мет ну ва ат во
гра ѓан ско то оп штес тво по вр за но со не -
го ви те на по ри да би де по е фе ктив но и да
ос тва ру ва по го ле мо вли ја ние. За таа цел,
„ТАКСО“ за поч на се оп фат на иден ти фи -

ка ци ја на актив ни те мре жи, про це на на
нив ни те по тре би и утвр ду ва ње на пре -
диз ви ци те со кои се со о чу ва ат ор га ни -
за ци и те при по вр зу ва ње то. Фо ру мот
соз да де про стор за ди ску си ја на гра ѓан -
ски те ор га ни за ции и нив ни те мре жи за

по тре ба та и при до би вки те од за ед нич -
ка со ра бо тка и по вр зу ва ње, за ефи кас -
но ста на мре жи те на гра ѓан ски те ор га -
ни за ции и за пре диз ви ци те по вр за ни
со ра бо те ње то во мре жа. Ра бо тил ни ци -
те што беа ор га ни зи ра ни во рам ки те на

фо ру мот при до не соа за иден ти фи ку ва -
ње на по тре би те за гра де ње на ка па ци -
те ти те за по вр зу ва ње и за ди зај ни ра ње -
то на ид ни те актив но сти по вр за ни со
оваа те ма. На фо ру мот беа пре зен ти ра -
ни и на о ди те од два та из ве штаи кои про -
из ле гоа од две ан ке ти: ед на та со здру -
же ни ја та, а дру га та со нив ни те мре жи,
а кои имаа цел да ги иден ти фи ку ва ат
актив ни те мре жи на гра ѓан ски те ор га -
ни за ции во зем ја та, да ја про ве рат пер -
цеп ци ја та на нив ни те член ки за бе не -
фи ци и те од учес тво то во мре жи те и да
ги истра жат по тре би те на ор га ни за ци и -
те за под др шка ко га ста ну ва збор за по -
вр зу ва ње то и со ра бо тка та, ка ко и по -
тре би те на са ми те мре жи за да се овоз -
мо жи нив но ефи кас но дејс тву ва ње. На
де ба та та актив но учес тву ва ше пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, кој
ги истак на со вре ме ни те мож но сти и бе -
не фи ци и те од по вр за но то ра бо те ње. По -
крај пре зен та ци ја та, де ба та та и ра бо -
тил ни ци те, има ше и по стер-пре зен та -
ции, на кои прет став ни ци те на СЗПМ, д-
р Или ја Гли го ров и д-р Ан дре ја На у мов -
ски ги за поз на ваа учес ни ци те со ра бо -
та та на Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја ка ко мре жа
на пен зи о нер ски те здру же ни ја, со најм -
но гу број но членс тво и со вид ни дол го -
го диш ни ре зул та ти.                                                И.Г.

Ед на од про та го нис тки те од до ку мен тар ни от
филм на Ма ке дон ска та те ле ви зи ја од 70-ти те го -
ди ни со ра бо тен нас лов „12-те учи тел ки од Па -
прад ник“ е и на став нич ка та во пен зи ја по ру ски
ја зик Љу би ца На сто ска од Стру га. По за вр шу ва -
ње то на Учи тел ска та шко ла таа е ед на од пр ви те
ге не ра ции на став ни ци кои пр ви те че ко ри во ра -
бо та та ги на пра ви ја во се ла та ка де што не ма ше
до вол но струч но обра зо ван на ста вен ка дар. То -
гаш, во се ло то Па прад ник, Де бар ско, се вра бо -
ти ја и пр ви те учи тел ки, а ги има ше 12, што ту ку
за вр ше ни на став нич ки по раз ни пред ме ти.

Во сво јот ра бо тен век, на став нич ка та На сто -
ска ка ко на став ник по ру ски ја зик, по крај учи -
телс тву ва ње то во ос мо ле тка та во се ло то Па прад -
ник, Де бар ско, ра бо те ла и во учи ли шта та во Цен -
тар-Жу па, исто та ка Де бар ско, а не што по доц на
и во стру шки те се ла Јаб ла ни ца, Бо ро ец и Ла бу -
ни шта. По ра ди уки ну ва ње то на ру ски от ја зик од
на став на та про гра ма, пос лед ни те осум го ди ни
од ра бот ни от век ги ми ну ва во учи лиш на та биб -
ли о те ка во се ло то Ла бу ни шта.

Со пен зи о ни ра ње то, во 2005 го ди на, се вклу -
чу ва во Акти вот на пен зи о нер ки во ЗП-Стру га.
От то гаш На сто ска е актив на на по ве ќе по ли ња
и об ла сти. Член ка е на пе јач ка та гру па при ЗП-
Стру га „Езер ски бра но ви“, со ко ја има мно гу -
број ни на ста пи по раз ни по во ди и ма ни фе ста -
ции, ка ко и на фолк лор ни те ре ги о нал ни ре вии
на здру же ни е то на пен зи о не ри од Стру га. 

Пре тсе да тел ка та на Акти вот на пен зи о нер ки
од Стру га, Ели са ве та Ла за ре ска, за Љу би ца На -

сто ска ве ли де ка 10 го ди ни, по крај сè дру го, е и
по сто ја на за пис ни чар ка на со ста но ци те на Акти -
вот и на дру ги те сед ни ци на ко ми си и те ка де што
до ми ни ра ат пен зи о нер ки те, би деј ќи за пис ни ци -
те ги бе ле жи по ве ќе од ус пеш но. И во ид ни на таа
тоа ќе го ра бо ти, ве ли Ла за ре ска, и до да ва де ка
На сто ска е актив на, тру до љу би ва и мно гу ко му -
ни ка тив на со си те член ки на Акти вот.

Во из ми на ти те де се ти на го ди ни На сто ска е и
до бра спор тис тка, осо бе но во дис цип ли на та до -
ми но. На Ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри од
Че твр ти от ре ги он се ко гаш е ме ѓу нај до бри те и осво -
ју ва, ка ко по пра ви ло, са мо пр во или вто ро ме сто.

На Ре пуб лич ки те спорт ски нат пре ва ри имам
осво е но сре брен ме дал, на 19-те нат пре ва ри во
2014 го ди на, во Те то во, и зла тен ме дал во дис -
цип ли на та до ми но. И го ди на ва, се на де вам, де -
ка ќе осво јам ед но од пр ви те три ме ста, би деј ќи
од го ди на во го ди на сè по ус пеш но го сов ла ду вам
до ми но то, игра ко ја ба ра кон цен тра ци ја, но, се
раз би ра, и сре ќа. И да не ми се ис пол ни жел ба -
та, и да не осво јам ме дал, важ но е да се дру жи -
ме и да ни би де уба во. На фолк лор ни те на ста пи
е по и на ку. Та му има пес ни и ужи ва ње - ве ли му -
дро стру жан ка та Љу би ца На сто ска.

К.Спа се ски

СЗПМ на фо ру мот „По вр зу ва ње то и со ра бо тка та 
на гра ѓан ски те ор га ни за ции“
Соз да ва ње то парт нерс тва и
јак не ње то на по вр зу ва ње то
на гра ѓан ски те ор га ни за ции

се те ми кои сè по ве ќе се
на мет ну ва ат во гра ѓан ско то
оп штес тво, по вр за но со не -
го ви те на по ри да би де по е -

фе ктив но и да ос тва ру ва
по го ле мо вли ја ние

Са кам да осво јам ед но од три те ме -
ста, но и да не ми се ис пол ни жел ба -
та, и да не осво јам ме дал, важ но е
да се дру жи ме и да ни би де уба во.
Со фолк лор ни те на ста пи е по и на ку.

Та му има са мо пес ни и ужи ва ње 

ЗП-СТРУГА 

Љу би ца На сто ска е актив на 
на по ве ќе по ли ња 

За лич но ста на пен зи о нер ка та Ро са Ха џи ма -
но ва од Те то во се по вр за ни три пер и о ди во неј зи -
ни от жи вот: стек ну ва ње обра зо ва ние, ра бо та во
обра зо ва ни е то и чи нот на пен зи о ни ра ње то. За до -
вол на е од тоа што го по стиг на ла, а уште по ве ќе е
вклу че на во збид ну ва ња та на Здру же ни е то на пен -
зи о не ри те во Те то во во две те нај ма сов ни „дис цип -
ли ни“ - спор ту ва ње то и вклу че но ста во фолк лор ни -
те актив но сти.

- Уште во 2010 го ди на, ко га се стек нав со пра -
во на пен зи ја, се вклу чив во актив но сти те на лу ѓе -
то од тре та та до ба. Тоа бе ше на по вик на мои дру -
гар ки кои ве ќе беа актив ни во здру же ни е то на те -
тов ски те пен зи о не ри. Не са мо што не по гре шив, ту -
ку на мое оп што за до волс тво при до не су вам во не -
гу ва ње то и афир ма ци ја та на те тов ски от из во рен
фолк лор, но учес тву вам и во ре ла тив но лес на та
спорт ска дис цип ли на - пи ка до. И во игро ор на та гру -
па и во спорт ски от клуб сум по ве ќе од пет го ди ни -
ве ли на ша та со го вор нич ка Ро са Ха џи ма но ва.

- Пре сто јот во Љуб ља на бе ше го лем на стан за
си те што от па ту вав ме. На ста пив ме во го ле ма та са -
ла на ре пре зен та тив ни от „Цан кар јев дом“, на не -
кол ку дру ги јав ни слу чу ва ња во рам ки те на до мот,
а го сту вав ме и во До мот за ста ри ли ца. На ши те на -
ста пи беа при ме ни со за до волс тво. Ме ѓу тоа, од ова
го сту ва ње са кам да го изд во јам на ше то дви же ње

по ули ци те на Љуб ља на, об ле че ни во на род ни но -
сии пе еј ќи и играј ќи оро. Пес на та „Ма ке дон ско де -
вој че“ се раз ле ва ше по ули ци те на глав ни от град на
Сло ве ни ја, а освен ап ла у зи те на слу чај ни те ми ну -
ва чи, осо бе но бе ше чув ство то ко га на на ше то оро
ќе се фа те ше по не кој ме шта нин - со за до волс тво
ги ево ци ра спо ме ни те Ха џи ма но ва. 

На спорт ски те нат пре ва ри, Ха џи ма но ва во со -
ста вот на еки па та за пи ка до, ве ли де ка не ма ат „го -
ле ми“ ре зул та ти, но на ми на то го диш на та Спорт ска
олим пи ја да на пен зи о не ри те, жен ска та еки па го
осво и ла тре то то ме сто.

Мо и те пр ви учи лиш ни де но ви ка ко де те ги за -
поч нав во ОУ „Ан дре ја Са вев ски-Ки киш“ во Те то во,
ка де што го за вр шив ос нов но то обра зо ва ние. За
жи во тен по зив ја од брав про све та та, за вр шу вај ќи
во Скоп је. Во исто то учи ли ште во кое се шко лу вав
бев при ме на и за на став нич ка. Ко ле ги ми ста наа
не кои на став ни ци кои ме зна е ја ка ко уче нич ка. Во
оваа сре ди на по ми нав 46 го ди ни, од кои 38 ка ко
од де лен ска на став нич ка. Гор да сум и пре за до вол -
на на мо и те ге не ра ции, кои ве ќе се во зрас ни лу ѓе -
истак ну ва Ро са Ха џи ма но ва. Во учи ли ште то „А.С-
Ки киш“ во Те то во со пи е тет збо ру ва ат за ква ли те ти -
те на нив на та на став нич ка, се га пен зи о нер ка. Ве -
лат де ка се ра бо ти за при мер на лич ност со мно гу чо -
еч ки и пе да го шки ква ли те ти.                     Гој ко Ефто ски

ЗП-ТЕТОВО 

Ро са Ха џи ма но ва - не ко гаш 
при мер на на став нич ка, 
де нес актив на пен зи о нер ка
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