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М. Ди мов ски

Со бра ни е то на Со ју зот на здру же ни -
ја на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, на
18 март 2016 го ди на одр жа сед ни ца и
да де от чет за ра бо та та во 2015 го ди на,
со ко ја ра ко во де ше пре тсе да те лот на
СЗПМ Дра ги Ар ги ров ски, кој спо ред но -
ви от ста тут, ка ко пре тсе да тел на из врш -
ни от од бор, исто вре ме но е и пре тсе да -
тел на Со ју зот. По усво ју ва ње то на за пис -
ни кот од прет ход на та сед ни ца (вто ра во
но ви от ман дат), со бра ни е то на СЗПМ
при ста пи кон при ме на на одред би те од
но ви от ста тут и на пред лог на кан ди дат -
ска та ко ми си ја за пре тсе да тел на со бра -
ни е то на СЗПМ го из бра Бес ник По це -
ста, до то га шен пот пре тсе да тел на со бра -
ни е то, кој ус пеш но ја из вр шу ва ше оваа
функ ци ја. Исто та ка, беа из бра ни и два
но ви чле на во из врш ни от од бор на
СЗПМ: Ка ли на Сли вов ска-Ан до но ва,
глав на и од го вор на уред нич ка на вес -
ни кот „Пен зи о нер плус“ и Јо ван Ќир ко -
виќ од ЗП-Ки се ла Во да. Чле но ви те на со -
бра ни е то из бра ни те кан ди да ти ги поз -
дра ви ја со ап ла уз.

При отво ра ње то на сед ни ца та, пре -

тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски ин фор ми -
ра за под го то вки те за до сто инс тве но од -
бе ле жу ва ње на 70-го диш ни на та на пен -
зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до -
ни ја и за сед ни ца та на ор га ни за ци ски -
от од бор за ју би ле јот, во кој се оп фа те ни

си те стру кту ри на истак на ти пен зи о не -
ри со искус тво и зна е ња. Тој наг ла си де -
ка си те актив но сти и ма ни фе ста ции во
Со ју зот и во здру же ни ја та на пен зи о не -
ри во те кот на 2016 го ди на ќе се од ви -
ва ат во ду хот на ју би ле јот. По по вод 20
сеп тем ври - Де нот на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја, ќе би де одр жа на све че на
ака де ми ја, а за по кро ви тел на ју би леј -
на та ма ни фе ста ци ја ќе би де по ка нет пре -
тсе да те лот на РМ, Ѓор ге Ива нов. Ју би ле -
јот ќе би де од бе ле жан и со из да ва ње мо -
но гра фи ја, ко ја ќе ги оп фа ти си те поз на -
чај ни актив но сти и по стиг ну ва ња во из -
ми на ти те се дум де це нии. 

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 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 не го ви те ор га -
ни, те ла и ко ми сии, при што истак на де -
ка спо ред ре а ли за ци ја та на со др жи ни -
те од про гра ма та за ра бо та и по стиг на -
ти те ре зул та ти, 2015 го ди на спа ѓа во ед -
на од 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. Пот пре тсе да те лот Ка -
ров ски осо бе но се освр на на под го тву -
ва ње то пре чи стен текст на ста ту тот на
СЗПМ и на ра бо та та на од бо рот на Ор -
га ни за ци ја та за со ли да рен фонд и чле -
на ри на. 

Из ве штај за ре а ли за ци ја та на фи -

нан си ски от план за 2015 го ди на под не -
се глав ни от сме тко во ди тел на СЗПМ Пе -
ро Ан дре ев ски, кој истак на де ка средс -
тва та се стро го на мен ски и план ски ко -
ри сте ни. Во име то на над зор ни от од бор
по зи тив на оце на за фи нан си ски от из ве -
штај да де и пре тсе да те лот на НО Ми тре
Сто ја нов ски. Тој истак на де ка ми на та та
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 до ма -
ќин ско ра бо те ње. Во ма те ри ја ли те, ка -
ко при хо ди осо бе но се истак на ти средс -
тва та од до на ции, од ЕУ и од рек ла ми.
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 то на не то ви шо кот на при хо ди бе ше
ед ног лас но усво е на. 

Си те ма те ри ја ли за рас пра ва беа
оценетика ко ква ли тет ни и се оп фат ни, а
во ди ску си ја та учес тву ваа: Мен тор Ќо -

ку, Мир ко Ма кре шан ски, Дан че Да ска -
лов ска, Ху лу си Са лиу, Ри сто Трај ко ски,
Ду шан Ри сте ски и Ир фан Уште лен ца.

Зна че ње то на од бе ле жу ва ње то на
ју би леј на та 70-го диш ни на од пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње бе ше истак на то и
на сед ни ца та на ор га ни за ци ски от од бор
за 70-го диш ни от ју би леј на СЗПМ, со ко -
ја, исто та ка, ра ко во де ше пре тсе да те лот
на од бо рот, Дра ги Ар ги ров ски. За по до -
бра ор га ни за ци ја и ре а ли за ци ја на
актив но сти те за до стој но од бе ле жу ва ње
на ју би ле јот, по крај дру го то, на оваа сед -
ни ца беа фор ми ра ни ко ми сии и тоа: Ко -
ми си ја за све че на та ака де ми ја, Ко ми -
си ја за под го то вка на пред лог за од ли ку -
ва ње на СЗПМ по по вод ју би ле јот, Ко ми -
си ја за приз на ни ја за истак на ти чле но -
ви на СЗПМ и Ко ми си ја за ин фор ми ра -
ње на јав но ста за актив но сти те по по -
вод ју би ле јот во Со ју зот и здру же ни ја та.

Си те актив но сти и ма ни фе -
ста ции во СЗПМ и во здру же -

ни ја та на пен зи о не ри во
те кот на 2016 го ди на ќе се од -
ви ва ат во зна кот на од бе ле -
жу ва ње то на 70-го диш ни от

ју би леј на пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја

К. С. Ан до но ва

По по вод 50-от број на при ло гот
„Пен зи о нер ски ви ди ци“, ди ре кто рот
на вес ни кот „Но ва Ма ке до ни ја“, Ра -
тко С. Ла за рев ски и глав ни от и од го -
во рен уред ник Алексн дар Дим ков ски
го по се ти ја Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри на Ма ке до ни ја во но ви -
те ра бот ни про сто рии. На оваа сред -
ба со убав по вод, од стра на на СЗПМ
при сус тву ваа пре тсе да те лот на СЗПМ
Дра ги Ар ги ров ски, пот пре тсе да те лот
и се кре тар ка та на из врш ни от од бор
на Со ју зот, Сал тир Ка ров ски и Стан -
ка Трај ко ва, ка ко и Ка ли на С. Ан до -

но ва и Мен до Ди мов ски, уред ни ци
на при ло гот. Сред ба та има ше све чен,
но и ра бо тен ка ра ктер, би деј ќи по -
крај кон ста та ци ја та де ка пре ку „Пен -
зи о нер ски ви ди ци“ во „Но ва Ма ке -
до ни ја“ вле зе свет ли на во ин фор ма -
тив ни от мрак око лу оваа нај ма сов на
асо ци ја ци ја на нај во зрас ни те гра ѓа -
ни во др жа ва та, бе ше иска жа но и за -
до волс тво од до бра та и ква ли тет на
со ра бо тка. Исто та ка бе ше кон ста ти -
ра но де ка со ра бо тка та со др жи еле -
мен ти кои ги за до во лу ва ат ин те ре си -
те на чи та те ли те, но и тоа де ка иста -
та мо же да би де уште по до бра и по -
со др жај на.

Ди ре кто рот на вес ни кот „Но ва Ма -
ке до ни ја“ го истак на сво е то за до волс -
тво од со ра бо тка та, по тен ци рај ќи де -

ка таа прет ста ву ва и чест за ова нај -
ста ро гла си ло во др жа ва та.

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски ре че

де ка „Пен зи о нер ски ви ди ци“ прет -
ста ву ва ат еден вид про зо рец во слу -
чу ва ња та и жи во тот на пен зи о не ри -
те и де ка тој е горд што овој под ли сток
оп ста ну ва тол ку дол го. Пе де сет ти от
број е до каз де ка овој за ед нич ки про -
ект го оправ дал сво е то по сто е ње, со
што и овој пат се по твр ди и ви зи о нер -
ско то гле да ње на Ар ги ров ски, би деј -
ќи по крај дру го то, „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“ се ре зул тат и на не го во то дол -
го го диш но но ви нар ско искус тво и чув -
ство за по тре би те на чи та те ли те од
тре то то до ба, но и по ши ро ко.

На кра јот од сред ба та, ди ре кто -
рот на „Но ва Ма ке до ни ја“ на пре -
тсе да те лот Ар ги ров ски му по да ри
комп лет од си те 50 бро е ви на „Пен -
зи о нер ски ви ди ци“, ка ко спо мен за
се гаш ни те и ид ни ге не ра ции чи та -
те ли на при ло гот.

Во 2015 го ди на ус пе си на си те по ли ња 
ОТЧЕТНА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

Сред ба со по вод
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Ва ди је Зен де љи

На 17 март 2016 го ди на, со бра ни -
е то на ЗП-Го сти вар одр жа от чет на сед -
ни ца на ко ја беа разг ле да ни и усво е -
ни из ве шта јот за ра бо та та и фи нан си -
ски от из ве штај за 2015 го ди на, по тоа
про гра ма та за ра бо та, фи нан си ски от
план за 2016 го ди на и за врш на та сме -
тка за 2015 го ди на. Здру же ни е то на
Го сти вар го со чи ну ва ат три оп шти ни:
Го сти вар, Ма вро во-Ро сту ше и Врап -
чи ште, со 6.400 пен зи о не ри и ра бо ти
по ста ту тот до не сен на 12 март 2011
го ди на.

На по че то кот на сед ни ца та беа поз -
дра ве ни при сут ни те го сти, 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, го сти те од ЗП-Те то во,
ЗП-Са рај, ЗП-Та фта ли џе и ЗП-Де бар и
Цен тар Жу па, по са ку вај ќи им до бро
рас по ло же ние.

Во вр ска со ос тва ре ни те ус пе си и
про грам ски те за да чи на Здру же ни е -
то, во вед но из ла га ње има ше пре тсе -
да те лот на со бра ни е то Ни ја зи Џе љи -
љи, истак ну вај ќи де ка про грам ски те
и дру ги те актив но сти се ос тва ре ни во
рам ки те на пред ви де но то и спо ред
рас по лож ли ви те средс тва и де ка се -
ко гаш се во де ло сме тка за до ма ќин -
ско и еко но мич но ра бо те ње. Тој ги
образ ло жи си те до ку мен ти и си те беа
при фа те ни ед ног лас но. Во ди ску си ја -
та по до ку мен ти те учес тву ва ше и пре -
тсе да те лот на СЗПМ Дра ги Ар ги ров -
ски. Тој упа ти че сти тки за по зи тив но -
то сал до на за врш на та сме тка на Здру -
же ни е то со апел и по на та му да се про -
дол жи та ка и да се по стиг ну ва ат но ви
и по го ле ми ус пе си. За ус пе си те на ова
здру же ние збо ру ва ше и пот пре тсе да -
те лот на со бра ни е то на СЗПМ Бес ник
По це ста, истак ну вај ќи де ка ус пеш но -
то ра бо те ње на ЗП-Го сти вар е и ус пех

на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри на Ма ке до ни ја, од нос но тоа е
ре зул тат на до бра та со ра бо тка со
СЗПМ. За ус пе си те и ре зул та ти те по -
ме сте ни во из ве шта јот за ра бо та та и
фи нан си ски от из ве штај за 2015 го ди -
на збо ру ваа и дру ги те го сти: Ша бан
Ази зи од ЗП-Те то во, Џе вит Кар пу зи од
ЗП-Де бар и Цен тар Жу па и Ба ки Ба киу
од ЗП-Са рај.

На кра јот, во име то на ЗП-Го сти вар
и во свое име пре тсе да тел ка та на Акти -
вот на пен зи о нер ки Ва ди је Зен де љи
му се заб ла го да ри на пре тсе да те лот
на СЗПМ Дра ги Ар ги ров ски за не го во -
то при сус тво, че сти тај ќи му го ро ден -
де нот и по са ку вај ќи му здрав је, долг
жи вот и мно гу го ди ни да го во ди ус пеш -
но Со ју зот, истак ну вај ќи де ка пре тсе -
да те лот на СЗПМ Дра ги Ар ги ров ски
има рес пект кон си те здру же ни ја во Р.
Ма ке до ни ја и си те здру же ни ја са ка ат
тој да би де при су тен на нив ни те сред -
би и сед ни ци. За ЗП-Го сти вар прет ста -
ву ва осо бе на чест што тој сво јот ро -
ден ден го прос ла ви ме ѓу пен зи о не ри -
те на ова здру же ние.

Пре тсе да те лот на СЗПМ Дра -
ги Ар ги ров ски има рес пект
кон си те здру же ни ја, член ки

на Со ју зот, а тие са ка ат тој да
би де при су тен на нив ни те

сред би и сед ни ци

ЗП-ГОСТИВАР 

До бре То до ров ски

Де нот на же на та, 8 Март и Де нот на
Цр ве ни от крст ЗП-Би то ла ги од бе ле жа
со при год ни ма ни фе ста ции и до де лу ва -
ње приз на ние на Здру же ни е то за ор га -
ни зи ра ње и учес тво во ху ма ни тар ни
актив но сти. Нај пр во, по по вод праз ни -
кот на же на та, гра до на чал ни кот на Би -
то ла, д-р Вла ди мир Та ле ски при ми де ле -
га ци ја на прет став нич ки од по неж ни от
пол, при што че сти тај ќи им го праз ни кот
се за поз на и со актив но сти те и ан га жи -
ра но ста на пен зи о нер ки те во Здру же -
ни е то. Исто та ка, по тој по вод, де ле га ци -
ја на же ни пред во де ни од пре тсе да те -
лот на Здру же ни е то, То ме Или ов ски, пот -
пре тсе да тел ка та Цве тан ка Ан гел ков ска,
Ма ри ка Или ев ска и Зо ре Ка ран фи ло -
ва, го по се ти до мот за ста ри ли ца „Сју
Рај дер“, при што на си те же ни-шти те нич -
ки им по да ри ја цве ќе.

- Ова е тра ди ци ја ко ја трае по ве ќе
го ди ни на на зад, на Де нот на же на та да
ги по се ти ме шти те ни ци те на До мот и ба -
рем дел од вре ме то да се дру жи ме со
нив ка ко би ги по чув ству ва ле праз нич -
ни те ми го ви. На се ко ја од же ни те пен -
зи о нер ки и же ни те од пер со на лот на
оваа уста но ва им по да рив ме по еден
ка ран фил - истак на пре тсе да тел ка та на
Акти вот на пен зи о нер ки Ма ри ка Или -
ев ска.

Ди ре ктор ка та на до мот „Сју Рај дер“,
Ма ри ца То до ров ска, го изра зи за до волс -
тво то од по се та та и дру же ње то со пен -
зи о не ри те и во оп што со ра бо тка та ко ја
се од ви ва на се кое по ле.

На Де нот на Цр ве ни от крст во Би то -
ла, за пре зе ме ни те ху ма ни тар ни мер ки

и актив но сти на ЗП-Би то ла му бе ше до -
де ле но по себ но приз на ние. 

- Здру же ни е то на пен зи о не ри од Би -
то ла, ка ко до се га та ка и по на та му ќе би -
де ме ѓу пр ви те на по ви кот на Цр ве ни от
крст ко га се во пра ша ње ху ма ни тар ни -
те ак ции и да ва ње по мош на оние на
кои им е нај по треб на - истак на пре тсе -
да те лот на би тол ски те пен зи о не ри То ме
Или ов ски при при ма ње то на приз на ни -
ја та: дип ло ма-бла го дар ни ца и умет нич -
ка сли ка.

- По крај тес на та со ра бо тка што ја
има ме со на ши те пен зи о не ри, би са ка -
ла да ја по со чам иск лу чи тел на та по мош
ко ја ни ја да ва Здру же ни е то во мо мен -
ти ко га ќе им се обра ти ме. Та ква бе ше
по мо шта при спра ву ва ње то со поп ла -
ва та во Пе ла го ни ја, и не са мо то гаш. Ние
сме во по сто јан кон такт, а на ши те нај -
ста ри гра ѓа ни се ко гаш се под го тве ни за
ка ква би ло по мош во рам ки те на нив -
ни те мож но сти - истак на пре тсе да тел ка -
та на Цр ве ни от крст на Би то ла, Ди ја на
Ди ми тров ска.

Во Клу бот на љу би те ли те на кни га та при ЗП-
Со ли дар ност Ае ро дром, Скоп је, на 29 март се
одр жа про мо ци ја на кни га та „Чу вај го збо рот“
од Бо рис Шу ми но ски. Про мо то ри беа Дра ги
Ар ги ров ски, пре тсе да тел на СЗПМ и Бран ко
Ста врев, те а тар ски ре жи сер. Из да ни е то е пуб -
ли ку ва но со фи нан си ска под др шка од Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни -
ја. Тек сто ви те се пуб ли ку ва ни на стра ни ци те
од вес ни кот „Пен зи о нер плус“. Во кни га та низ
раз го во ри, ана ли зи и сог лед би, ре цен зии и
при ка зи се разг ле ду ва ат и вред ну ва ат авто ри
и де ла во ма ке дон ска та кни жев ност од 19 век
до де неш ни дни. Кни га та, спо ред ре цен зен тот
Ар ги ров ски, е пре сек на нај до бри те авто ри и
де ла во кои се вклу че ни нај бе ле жи ти те ма ке -
дон ски пре род бе ни ци чии де ла ги има ат и ги
одра зу ва ат тра ди ци ја та и кон ти ну и те тот на без -
и ме ни от на ро ден ге ниј. На тие из во ри се соз -
да ва со вре ме на та кни жев ност ко ја де не ска

со сво и те естет ски ре зул та ти е рам но пра вен
член во го ле мо то се мејс тво на свет ска та кни -
жев ност. По а ѓај ќи од овие сто ја ли шта, Шу ми -
но ски низ еден кон ти ну и ран на пор ус пеа да
на пра ви из бор на авто ри и де ла кои се или нај -
ви со ки точ ки во тво реч ки от ре зул тат или по че -
ток на не ко ја но ва кни жев на по стап ка.

Во таа смис ла го во ре ше и Бран ко Ста врев
кој, ме ѓу дру го то, кон ста ти ра де ка е за по фал -
ба што Шу ми но ски ус пе ал да го кон ци пи ра раз -
но вид ни от из бор на тек сто ви те со оп фа ќа ње
на авто ри од си те кра и шта на це ло куп ни от про -
стор во кој жи ве ел, стра дал и се бо рел ма ке -
дон ски от на род. Тоа е ло ги чен кон цепт за што
е дел од ма ке дон ска та тра у ма. Сред ба та со Бо -
рис Шу ми но ски ка ко еден не за бо ра вен на -
стан на нај до бар на чин го по твр ду ва пре пол -
не ти от Клуб на љу би те ли те на кни га та и рас -
пра ва та ко ја ја прос ле ди про мо ци ја та.

В.Т.

Про грам ски те актив но сти ос тва ре ни 
во рам ки те на пред ви де но то

ЗП-БИТОЛА 

При год ни 
ма ни фе ста ции 
и приз на ни ја

ЗП-СОЛИДАРНОСТ АЕРОДРОМ 

Про мо ци ја на кни га та „Чу вај 
го збо рот“ од Бо рис Шу ми но ски

На 28.3.2016 го ди на се отво ри тре ти от дне вен
цен тар за ста ри ли ца на Цр ве ни от крст на гра дот
Скоп је во оп шти на та Са рај. На овој на стан бе ше
пот пи шан до го вор за со ра бо тка по ме ѓу Цр ве ни от
крст на гра дот Скоп је, Здру же ни е то на пен зиoне -
ри од Са рај и ос нов но то учи ли ште „Ди ту ри ја“. Ре а -
ли за ци ја та на оваа актив ност е под др жа на од стра -
на на фон да ци ја та „Да у ти“ и ком па ни ја та „ЕВН-Ма -
ке до ни ја“.

На на ста нот свое обра ќа ње имаа ге не рал ни -
от се кре тар на Цр ве ни от крст на Р. Ма ке до ни ја, Са -
ит Са и ти; ди ре кто рот на ком па ни ја та Џе ма ил Да у -
ти, прет став ник на ЕВН, Игор Ги ев ски; гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Са рај, Бе ким Му ра ти; пре тсе -
да те лот на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја, Дра ги Ар ги ров ски; и пре тсе да те лот на
Здру же ни е то на пен зи о не ри од Са рај, Ба ки Ба киу.

Во рам ки те на днев ни от цен тар функ ци о ни ра -
ат и до маш ни по се ти за ста ри ли ца и гри жа во до -

маш ни ус ло ви за нај за гро зе ни те од стра на на во -
лон те ри и ме ди цин ска се стра. Оваа актив ност прет -
ста ву ва про ши ру ва ње на со ци јал ни от сер вис „Дне -
вен цен тар за ста ри ли ца и цен тар за да ва ње по -
мош во до маш ни ус ло ви“. ЗП-Са рај ка ко ини ци ја -
тор пла ни ра овој про стор да ко ри сти и ка ко клуб на
пен зи о не ри. 

Пре ку про е ктот, Цр ве ни от крст на гра дот Скоп -
је е при су тен со ти мо ви од 12 во лон те ри и пет ме -
ди цин ски се стри на вкуп но осум по драч ја на оп -
шти ни те Ки се ла Во да, Цен тар, Кар пош, Ѓор че Пе -
тров, Ча ир, Бу тел, Шу то Ори за ри и Са рај. Вкуп но се
по се те ни 150 ста ри и из не мо ште ни ли ца, а по ве -
ќе од 500 ста ри ли ца се вклу че ни пре ку актив но -
сти те на днев ни те цен три. 

Днев ни от цен тар го пу шти ја во упо тре ба пре -
тсе да те лот на со бра ни е то на пен зи о не ри од оп шти -
на та Са рај, Ба ки Ба киу, и прет став ник на подм ла -
до кот на град ски от цр вен крст, Самет Алими.    Б.Б. 

Нов дне вен цен тар за ста ри ли ца 
во оп шти на та Са рај
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Вјол ца Са ди ку 

Пре тсе да те лот на Со ју зот на здру же -
ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја Дра -
ги Ар ги ров ски, учес тву вај ќи на сед ни -
ца та на со бра ни е то на ЗП-Де бар и Цен -
тар Жу па, по крај дру го то наг ла си де ка
оваа нај ма сов на нев ла ди на ор га ни за -
ци ја е при мер за со жи вот во на ша та др -
жа ва. Во пос лед ни те го ди ни е овоз мо -
же но Ал бан ци те да има ат свои по зи ции
во СЗПМ во си те те ла. На че ло на со бра -
ни е то на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја
пре тсе да тел е Ал ба нец, но во ед но тие
ка ко и дру ги те ет нич ки за ед ни ци има -
ат свои прет став ни ци и во из врш ни от
од бор и во дру ги те те ла. И во сфе ра та
на ин фор ми ра ње то се по стиг на ти го ле -
ми че ко ри за пен зи о не ри те Ал бан ци да
би дат ин фор ми ра ни на сво јот мај чин
ја зик, ка ко на цен трал но та ка и на ло -

кал но ни во. Зна чај но ин фор ми ра ње се
ос тва ру ва и пре ку стра ни ци те на ал бан -
ски ја зик во вес ни ци те „Пен зи о нер
плус“ и „Ко ха“.

- Си те во Ма ке до ни ја тре ба да жи -
ве е ме за ед но со цел на ша ва др жа ва
да оди на пред, наг ла си пре тсе да те лот
на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те, Дра ги Ар ги ров ски. Тој го во ре -
ше и за со стој ба та со пен зи и те во на -
ша ва зем ја, при што наг ла си де ка пен -
зи о не ри те во Ма ке до ни ја имаа нај ви -
со ки про сеч ни пен зии во ре ги о нот. Спо -
ред Ар ги ров ски, про сеч на та пен зи ја во
Ма ке до ни ја из не су ва 213 евра, а од
сеп тем ври ќе би де 223 евра, до де ка во
Ср би ја про се кот на пен зи и те е 190
евра, во Ал ба ни ја 140 евра, Бу га ри ја -
135, Ко со во120 евра итн.

На го диш но то со бра ние на пен зи о -
не ри те од Де бар - Цен тар Жу па, пре тсе -

да те лот Џа вит Кар пу зи из не су вај ќи го
из ве шта јот за ра бо та та на Здру же ни е -
то за 2015 го ди на, истак на де ка ми на -
та та го ди на ор га ни за ци ја та има ла мно -
гу број ни актив но сти во ин те рес на
членс тво то. Ор га ни зи ра ни се по ве ќе
ек скур зии во зем ја ва, но и во странс -
тво, чле но ви те учес тву ваа во мно гу број -
ни спорт ски нат пре ва ри на ло кал но, ре -
ги о нал но и на цен трал но ни во, ор га ни -
зи ра ни од стра на на Со ју зот на пен зи -
о не ри те. Ре а ли зи ра ни се и ин ве сти ции
во об је кти те на Здру же ни е то на пен зи -
о не ри те во Де бар и во Цен тар Жу па, та -
ка што пен зи о не ри те се га има ат по до -
бри ус ло ви за днев ни от пре стој во клу -
бо ви те. Со бра ни е то да де зе ле но свет -
ло и за за врш на та сме тка на Здру же ни -
е то за 2015 го ди на, а по тоа беа усво е -
ни и про гра ма та за ра бо та и фи нан си -
ски от план за 2016 го ди на. 

На го диш но то со бра ние поз дра вен
збор има ше и претседателот на собра-
нието на Сојузот на здруженија на пен-
зионери на Македонија Бесник Поце-
ста, кој на оваа функ ци ја бе ше из бран
пред не кол ку де на и е прв пре тсе да тел
на со бра ние - Ал ба нец. По це ста ре че
де ка Де бар и Цен тар Жу па се ко гаш има -
ле актив но здру же ние, кое има ло ус пе -
си и во те кот на ми на ти те го ди ни. 

Ина ку, на го диш но то со бра ние на
здру же ни е то Де бар - Цен тар Жу па при -
сус тву ваа и го сти од здру же ни ја та на
пен зи о не ри те од не кол ку гра до ви во
зем ја ва како и гости претставници на
пензионерите од Подградец, Републи-
ка Албанија.

ЗП-ДЕБАР И ЦЕНТАР ЖУПА 

Ми ле Бо ге ски, пен зи о нер при ЗП-При леп, е еден
од ре тки те кла сич ни фи ло ло зи кај нас што го „ко ри -
сти“ ла тин ски от ја зик. Ро ден е во 1949 го ди на во
При леп и до се га од ла тин ски пре вел 17 кни ги. Ра бо -
тел во Ин сти ту тот за ста рос ло вен ски ја зик во При -
леп, а по дол го вре ме бил ан га жи ран и за пре ве ду -
ва ње од ла тин ски на срп ско-хр ват ски во Ми ни стерс -
тво то за кул ту ра на Цр на Го ра.

Де но ви ве во град ска та биб ли о те ка „Бор ка Та ле ски“
во При леп, про фе со рот д-р Ви ктор Лил киќ-Адамс го про -
мо ви ра ше нај но ви от не о би чен труд на Бо ге ски, кни га -
та, од нос но пре во дот од ла тин ски на ма ке дон ски, од
Про ко пиј од Кај са реа „За град би те на гос по да рот наш
Ју сти ни јан“.

- Ци ви ли за ци ја та е свет ли на за се кој на род. „За град -
би те на гос по да рот наш Ју сти ни јан“ Про ко пиј ја на пи -
шал не ка де во 500-565 го ди на, од нос но во ше сти от век,
и се га, по 14 и по ве ќе сто ле ти ја има ме мож ност, бла го -
да ре ние на кла си ча рот Бо ге ски да ја чи та ме на ма ке -
дон ски ја зик - ре че Лил киќ.

Во де тал но то из ла га ње, про мо то рот ка жа и де ка

Про ко пиј во оваа кни га оп ти мал но ја опи шу ва Евро -
па, а осо бе но Ма ке до ни ја, Дар да ни ја и дру ги те, се га
со сед ни бал кан ски зем ји, наг ла су вај ќи де ка не сом -
не но тре ба да се спо ме не де ка Ју сти ни јан е ро ден на
овие ма ке дон ски про сто ри, во се ло то Та ор, во бли зи -
на на Скоп је.

- Ова е ска по цен ин фор ма тич ки тре зор што го оста -
вил Про ко пиј, а со по мош на Бо ге ски мо же ме да го чи -
та ме и да осоз на е ме по ве ќе за ар хи те кту ра та, гра деж -
ниш тво то и дру ги те ци ви ли за ци ски на у ки и на о ди од тоа
вре ме - до да ва про фе со рот Лил киќ.

Ток му зна че ње то на ова ан тич ко де ло би ло мо ти вот
Бо ге ски да се за фа ти со пре вод. 

- Кни га та е мош не комп ли ци ра на и ба ра ши ро ки
поз на ва ња, а пре ку неа се осоз на ва, по крај за ар хи те -
кту ра та и гра деж ниш тво то, и за кул ту ра та во оп што од
пра и сто ри ско вре ме. Тоа е си лен свет ло сен зрак што нM
по тсе ту ва на исто ри ја та од вре ме то на ан ти ка та до сред -
ни от век, ко га и жи ве ел Ју сти ни јан - ве ли Ми ле Бо ге ски,
авто рот на пре во дот на мош не ин те рес но то и зна чај но
де ло „За град би те на гос по да рот наш Ју сти ни јан“.К. Р.

М. Здравковска

Во од бе ле жу ва ње то на ме ѓу на род ни от Ден на
же на та, со при год ни актив но сти се вклу чи Акти -
вот на пен зи о не ри од Про би штип во со ра бо тка со
здрав стве ни от дом „На да Ми хај ло ва“ и ос нов ни -
те учи ли шта во оп шти на та. 

Во пре срет на ос мо мар тов ско то праз ну ва ње
во Пен зи о нер ски от дом бе ше ор га ни зи ра на дру -
гар ска ве чер ка де што пен зи о нер ки те ги за ба ву -
ва ше ре но ми ра на та гру па „Еу фо ри ја“. Се игра ше
и пе е ше до доц ни те ве чер ни ча со ви. На са ми от
ден на праз ни кот, член ки од Акти вот на пен зи о -
нер ки те и прет став ни ци на Здрав стве ни от дом ја
по се ти ја спо мен-пло ча та на мла да та 16-го диш на
пар ти зан ка На да Пан че ва-Ми хај ло ва, ка де што
по ло жи ја све жо цве ќе. Од стра на на пен зи о нер -
ки те се про чи таа сти хо ви за ова де те-бо рец, а се
про го во ри и за кра тки от хе рој ски жи вот на На да,
чие име де нес со гор дост го но си Здрав стве ни от
дом во Про би штип.

По по вод Де нот на мај ка та бе ше рас пи шан
кон курс за уче ни ци те од ос нов ни те учи ли шта на
те ма „Мо ја та мај ка“. Ов де се вклу чи ја ли те ра тур -
ни те сек ции при учи ли шта та и на став ни ци те по

ма ке дон ски ја зик. На 8 Март, во До мот на пен зи -
о не ри те се одр жа сред ба со уче ни ци те и на став -
ни ци те-учес ни ци во на град ни от кон курс. Со пре -
крас ни те сти хо ви за мај ка та, за ба би те и за си те
же ни, де чи ња та ги раз га ли ја ср ца та на при сут ни -
те бу деј ќи емо ции кон нив ни те вну ци. По крај пен -
зи о нер ки те, на сред ба та при сус тву ваа и прет став -
нич ки од Здрав стве ни от дом, пред во де ни од ди -
ре ктор ка та д-р Ја го да Ри сте ска, кои изра зи ја го -
ле ма бла го дар ност што се вклу че ни во од бе ле жу -
ва ње то на праз ни кот кој е праз ник и на нив на та
уста но ва. На при сут ни те прв им се обра ти и им го
че сти та праз ни кот на при пад нич ки те на по неж ни -
от пол пре тсе да те лот на ЗП-Про би штип Гру и ца Ма -
на си ев, а кон че сти тки те се при дру жи и пре тсе да -
тел ка та на Акти вот на пен зи о нер ки Зла та Ни ко -
лов ска.

СM на сM, ова бе ше ед но уба во ме ѓу ге не ра ци -
ско дру же ње и праз ну ва ње. 

М. Ди мов ски 

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски и гра до на чал ни кот
на оп шти на та Илин ден, Жи ка Сто -
ја нов ски, на 25 март, во се ло то
Буј ков ци, при исто и ме ни от раз -
гра нок од ЗП-Со ли дар ни пен зи о -
не ри-Илин ден пу шти ја во упо тре -
ба нов пен зи о нер ски клуб што се
на о ѓа во До мот на кул ту ра та, а во
кој пен зи о не ри те мо жат да ги ко -
ри стат и дру ги те ус лу ги на оваа
кул тур на уста но ва.

Бла го да рен сум ви што ини ци -
ра вте и што на сто ју ва вте да се
слу чи овој на стан, кој е ре зул тат
на на ша та за ед нич ка со ра бо тка
и под го тве ност на ло кал на та са -
мо у пра ва да ги под др жу ва и по -
ма га актив но сти те на пен зи о не -
ри те. Отво ра ње то на клу бот е ва -
ша зас лу га, за што по ка жа вте де -
ка сте ор га ни зи ра ни и де ка са ка -
те да се дру жи те, да раз го ва ра те
и раз ме ну ва те мис ле ња, а цел та
е по до бру ва ње на ква ли те тот на
жи во тот на си те пен зи о не ри. Не -
ка овој клуб би де ме сто и за ме -
ѓу себ но дру же ње со пом ла да та
ге не ра ци ја, ко ја тре ба да ве сле -
ди, да цр пи искус тва од вас, да ви
по ма га и да се бо ри за што по до -
бри ус ло ви за жи ве е ње - ре че гра -
до на чал ни кот Жи ка Сто ја нов ски,
че сти тај ќи им го отво ра ње то на
клу бот на пен зи о не ри те.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -

ги Ар ги ров ски, исто та ка, ја истак -
на при мер на та со ра бо тка на
Здру же ни е то со оп шти на та, ко ја
при до не се во отво ра ње то клу бо -
ви во 5 раз гра но ци и во по стиг -
ну ва ње то ус пе си на по ле то на
спорт ско-ре кре а тив ни те, кул тур -
но-за бав ни те и дру ги те актив но -
сти. При тоа, тој ин фор ми ра за
при до би вки те од со ра бо тка та со
Вла да та на РМ и со дру ги те ин сти -
ту ции кои ги под др жу ва ат пен зи -
о не ри те и при до не су ва ат во по -
до бру ва ње то на жи вот ни от стан -
дард.

Поз дра ву вај ќи ги го сти те и
при сут ни те, пре тсе да те лот на ИО
на Здру же ни е то, Бла го ја Ата на -
сов ски, иска жа бла го дар ност до
оп шти на та и до СЗПМ за до се гаш -
на та со ра бо тка и по мош во сов -
ла ду ва ње то на проб ле ми те и по -
до бру ва ње то на ус ло ви те за ра -
бо та и дејс тву ва ње. 

Во вре ме од пет го ди ни, кол -
ку што ег зи сти ра ЗП-Со ли дар ни
пен зи о не ри-Илин ден, оп шти на та
по мог на да се отво рат и опре мат
клу бо ви на пен зи о не ри во: Илин -
ден, Ка ди но, Ма ри но, Ми ла ди -
нов ци и Буј ков ци, а гра до на чал -
ни кот им по да ри но ви те ле ви зо -
ри. Во овие пен зи о нер ски кат чи -
ња пен зи о не ри те го по ми ну ва ат
сло бод но то вре ме, се дру жат,
игра ат шах, таб ла, до ми но, се ин -
фор ми ра ат и ре а ли зи ра ат раз ни
кул тур ни и дру ги актив но сти.

ЗП-СОЛИДАРНИ ПЕНЗИОНЕРИ-ИЛИНДЕН 

Нов пен зи о нер ски клуб 
во Буј ков ци

СЗПМ при мер за со жи вот во Ма ке до ни ја

ЗП-ПРОБИШТИП 

Ме ѓу ге не ра ци ско
праз ну ва ње на 
Де нот на же на та

Пре вод на ма ке дон ски по 14 ве ка!
ЗП-ПРИЛЕП
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Гој ко Ефто ски

При зем је то од сво ја та се меј на ку -
ќа те тов ски от пен зи о нер Бла же Авра -
мов ски - Ма то го пре тво рил во ви -
стин ски клуб за пен зи о не ри, ка де
што тие во те кот на де нот пре сто ју -
ва ат и се за ба ву ва ат. Во не го има
не кол ку гар ни ту ри шах, таб ла, до ми -
но, па и кар ти кои по сто ја но им се
при ра ка на по се ти те ли те. Нај го ле -
ми от број од оние што до а ѓа ат пре -
ку ден се пен зи о не ри, но до а ѓа ат и
дру ги по се ти те ли кои ту ка се за ба ву -
ва ат, но и чи та ат вес ни ци, а осо бе -
но е ба ран „Пен зи о нер плус“. Ма то
е за до во лен од овој свој ан гаж ман.
Од пен зи о ни ра ње то во 2014 го ди на,
во про сто ри и те на не го во то при зем -
је дру га ру ва со сво и те врс ни ци, ма -
ал ци, дру га ри и со гра ѓа ни. И тие, пен -
зи о не ри те, се пре за до вол ни од Ма -
то. Пол ни се со по фал би за тоа што
нив ни от со сед и дру гар жи во тот им

го пра ви по ин те ре сен и по за ним лив.
„Ова го пра вам од мое за до волс -

тво, од не ми нов но ста да се дру жи -
ме, да гра ди ме бли скост, да за бо ра -
ви ме на те го би те што ги но си ста ро -
ста. Но јас имам уште ед на па си ја.
Пог лед не те ги сли ки те на ѕи до ви те.
Тоа се фуд ба ле ри и со ста ви на Те текс
од не го во то фор ми ра ње до де нес.
Мо јот клуб се га е во мно гу ни зок
ранг, иа ко бе ше член и на Пр ва та ли -
га во не ко гаш на Ју гос ла ви ја. Вре ме -

то и ус ло ви те го пра ват сво е то, но не
се рас ки ну ва вр ска та ме ѓу ме не и
Те текс“, ве ли Бла же Авра мов ски -
Ма то.

Се меј на та ку ќа на Авра мов ски
се на о ѓа во гор ни от дел на Те то во,
во со ста вот на на сел ба та По ток, на
по ни ски те пре де ли на Бал те пе, еден
од нај жи во пис ни те де ло ви на гра дот,
и го но си бро јот 11, но по поз на та е
ка ко ку ќа та на Ма то. 

„Ре тко не кој го знае мо е то ви -
стин ско име. Си те ме ви ка ат Ма то.
Та ка е со це ла та мо ја се меј на ло за.
Мо јот де до го ви каа Ма то, а та кво
име има ле и по ста ри те пред ци. Та ка
е во Те то во. Не ма те то вец-ста ро се -
де лец, а да не ма пре кар“, по јас ну ва
Авра мов ски.

„Крај но сме му бла го дар ни на
Ма то. Не го ва та ку ќа се на о ѓа во дел
на гра дот ка де што има по го ле ма
кон цен тра ци ја на пен зи о не ри, па
овој клуб ни е по ве ќе од по тре бен.

Ре дов но ги до ста ву ва ме вес ни ци те
што ни при стиг ну ва ат во Здру же ни -
е то, осо бе но „Пен зи о нер плус“, ве -
ли Ша бан Ази зи, пре тсе да тел на из -
врш ни от од бор на ЗП-Те то во.

Пен зи о не ри те од овој дел на Те -
то во се оп фа те ни во раз гра но кот
„Иљо Ан тев ски-Смок“. Кру ме Ко чо -
ски, пре тсе да те лот на овој раз гра -
нок, со за до волс тво збо ру ва за сво -
јот член Бла же Авра мов ски и за тоа
што тој го пра ви за пен зи о не ри те.

„Нај че сти и најм но гу број ни во по -
се ти те и пре сто и те ов де се пен зи о -
не ри те од на ши от раз гра нок. Ме ѓу -

тоа, мис лам де ка за ра ди ме сто по -
лож ба та и мож но ста за ре кре и ра ње
и раз о но да е по прив ле чен и за пен -
зи о не ри те од дру ги те де ло ви на гра -
дот. Ние овој про стор кај Ма то го ко -
ри сти ме и за ре дов ни те сред би и со -
ста но ци со пен зи о не ри те и со ра ко -
водс тво то на раз гра но кот“.

Овој ин те ре сен при мер мо жат да
го сле дат и пен зи о не ри те од дру ги те
гра до ви, осо бе но оние кои има ат со -
од ве тен про стор. Уба во ќе се чув ству -
ва ат, ќе си соз да дат со др жи на на сво -
и те пен зи о нер ски де но ви и ќе ја над -
ми нат оса ме но ста.

ЗП-ТЕТОВО 

Крајно сме му благодарни на
Мато. Неговата куќа се наоѓа

во дел на градот каде што
има поголем број, па овој

клуб им е повеќе од
потребен

К. Спа се ски

Се кој чо век во жи во тот има не -
ка ква при вр за ност за не што од што
це ли от жи вот не мо же да се од вои,
би деј ќи му при чи ну ва за до волс тво
и по сто ја но го пра ви сре ќен. Та ков
е и Пе тар Бу ја ро ски, кла ри не тист во
КУД „Дал ги“, при ЗП-Охрид и Де бр -
ца. Тој по тек ну ва од поз на та та фа ми -
ли ја Бу ја ро ски од охрид ско то се ло
Ме ше и шта, за ко ја ре чи си си те охри -
ѓа ни зна ат де ка се му зи ча ри.

Пе тар уште ка ко шес тго диш но де -
те, слу шај ќи го сво јот чич ко Спа се,
се вљу бил во зву ци те на кла ри не тот
и тоа му ста на ло па си ја. По за вр шу -
ва ње на ше сто то од де ле ние, со сво -
и те ро ди те ли од род но то Ме ше и шта
се пре се лу ва во Охрид и во ОУ „Све -

ти Кли мент Охрид ски“ прв пат на учи -
лиш на при ред ба јав но на ста пу ва со
кла ри не тот. Со те кот на вре ме то тој
на у чил да сви ри и на гај да и на са -
ксо фон, но се пак кла ри не тот му бил
не гов из бор. Ка ко уче ник на пр ва та
ге не ра ци ја во сред но то еко ном ско
учи ли ште во Охрид на ста пу вал со
КУД од охрид ско - стру шки от ре ги он,
а љу бо вта кон му зи ка та не го на пу -
шти ла и ко га се вра бо тил. Со зач ле -
ну ва ње то во охрид ски от град ски ор -
ке стар за блех-му зи ка па ра лел но
учел и но ти, би деј ќи бил без му зич -
ко обра зо ва ние. Ед на го ди на по доц -
на се вклу чил во поз на ти от и ре но -
ми ран охрид ски ан самбл „Бил ја на“.

Жел ба та да се до шко лу ва не го
на пу шти ла, па про дол жил на Ви ша -
та ко мер ци јал на шко ла во Ку ма но -

во, ка де што не пре ста нал да се дру -
жи со му зи ка та. Со не кол ку му зич ки
гру пи на ста пу вал по раз ни по во ди
во Ку ма но во и во со сед на Ср би ја.

По отс лу жу ва ње то на во е ни от рок
се вра бо ту ва во мес на та кан це ла ри -
ја во род но то Ме ше и шта и на не го -
ва ини ци ја ти ва се фор ми ра КУД
„Сла веј“. Бу ја ро ски на ста пу вал и со
то гаш ни от афир ми ран охрид ски
град ски хор под ра ко водс тво на На -
ум Га ври ло ски.

Кла ри не ти стот Бу ја ро ски е ини -
ци ја тор за фор ми ра ње на му зич ка -
та ло кал на гру па „Охрид ски свад ба -
ри“, а со пен зи о ни ра ње то во 2008
го ди на ста ну ва член на пе јач ка та гру -
па „Рас пе а ни охри ѓан ки“ при ЗП-
Охрид и Де бр ца, ка де што и се га е
акти вен. От то гаш до де нес Бу ја ро ски

ре дов но на ста пу ва со ор ке ста рот на
КУД „Дал ги“ на ре ги о нал ни те нат пре -
ва ри, на Ре пуб лич ка та ре ви ја, на
Охрид ски те ста ро град ски сред би, на
лет ни те кул тур ни ма ни фе ста ции во
Охрид и во со сед ни те гра до ви ка ко
и на те ле ви зи ски еми сии. Во 2011
го ди на сни мил це де со ста ро град ски
пес ни и ора во Ра дио Охрид. Пред
две го ди ни на ста пу вал со КУД „Але -
ксан дар Ма ке дон ски“ од Мел бурн,
Ав стра ли ја, а од 2013 го ди на и со
гру па та „Фи ли гра ни“ од Охрид.

Ед на на род на по го вор ка ве ли:
Кру ша та под кру ша па ѓа. Па та ка и
не го ви те два си на сви рат на му зич -
ки ин стру мен ти. Слав чо сви ри на ви -
о ли на, кој две го ди ни ка ко сту дент
на ста пу вал во на род ни от ор ке стар
„Чал гии“ при МРТВ, а Дон чо сви ри
на кла ри нет и на са ксо фон. 

Пе тар Бу ја ро ски, иа ко нав ле гу ва
во 78-та го ди на од жи во тот, од сво -
јот кла ри нет ни ка ко не се од во ју ва.
Де но ви ве ни откри де ка под го тву ва
свои ора, кои на ско ро јав но ќе ги
про мо ви ра. 

Цве тан ка Или е ва 

На 18 март, во Скоп је,
пред го лем број лу ѓе, глав но,
од тре та та до ба бе ше про мо -
ви ра на кни га та „Суд би ни“
од Ка ли на Сли вов ска-Ан до -
но ва. Кни га та е фи нан си -
ски под др жа на од Со ју зот
на здру же ни ја на пен зи о -
не ри на Ма ке до ни ја и
прет ста ву ва ин те рес на
збир ка на ку си рас ка зи
од жи во тот на лу ѓе то во

по од ми на ти го ди ни. 
- Се кој рас каз е ед на сли кич ка од

ал бу мот на жи во тот, по чув ству ван чо -

веч ки и ин тим но. Се кој рас каз збо ру -
ва за лу ѓе то што се којд нев но ги сре -
ќа ва ме, со кои раз го ва ра ме или се
дру жи ме, без да го ви ди ме и по чув -
ству ва ме она што тие го но сат во сво -
ја та ду ша. Од бра ни те те ми од жи во тот
отс ли ку ва ат суд би ни нај че сто на во -
зрас ни лу ѓе со нив ни те те го би и на де -
жи. Она што осо бе но ми се до па ѓа во
кра тки те рас ка зи на Ан до но ва е што
во нив до ми ни ра пот тик ну ва ње то до -
бро то да го по бе ди ло шо то, жел ба та
да се зго ле ми до вер ба та на лу ѓе то, ка -
ко и на деж та кон жи во тот и ид ни на та
- ре че ре цен зен тот на кни га та Дра ги
Ар ги ров ски.

- Кни га та „Суд би ни“ пле ни со мно -
гу ка жа но то во мал ку ре до ви и со др жи

три е сет и че ти ри рас ка зи, кој се кој ка -
ко да ни ше по ти за дла бо ки те тај ни на
жи во тот. При каз ни те во нив, ис тка е ни
во ду ша та на автор ка та, ни рас ка жу ва -
ат за нас са ми те, за на ше то ме сто во
жи во тот. Во нив таа се оби ду ва да ги
нај де скри е ни те клу че ви на чо ве ко ва -
та ду ша и во тоа е мош не ус пеш на. Чи -
тај ќи ги рас ка зи те во нив ќе нај де те од -
мор од се којд не ви е то, но и соз на ние
де ка во иску ше ни ја та не сте са ми и де -
ка се ко гаш и во сM има не кој зрак на
на деж - истак на вто ри от ре цен зент Та -
ска Га вров ска. 

- Кни га та „Суд би ни“ на Ка ли на Сли -
вов ска-Ан до но ва се чи та во еден здив
и, впро чем, е та ква ка ква што е и таа
са ма та ка ко лич ност. Иа ко жи вот ни от

век го по ми на ла во дру ги об ла сти ка -
ко ин же нер по еле ктро ни ка, таа и овој
пат ка ко и во мно гу дру ги об ла сти ус -
пеш но се прет ста ву ва и во овој до мен.
Те ми те во рас ка зи те се ин те рес ни и се
до каз за уште ед на ус пеш на пен зи о -
нер ска актив ност - истак на на про мо -
ци ја та Стан ка Трај ко ва.

- Ра ска зи те по ме сте ни во кни га та
„Суд би ни“ се пол ни со по зи тив на енер -
ги ја. Чи та ње то и пи шу ва ње то ги хра -
нат умот и ду ша та, мо же би и за тоа таа
го из бра ла тоа ка ко пре о ку па ци ја во
неј зи ни те пен зи о нер ски де но ви. Од сM
ср це ви ја пре по ра чу вам да ја про чи -
та те оваа ин те рес на кни га ко ја мо же
да ве расп ла че, рас та жи, но и да ве нас -
мее. 

Пен зи о нер ски от клуб кај Ма то

ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „СУДБИНИ“ ОД КАЛИНА С. АНДОНОВА 

Ин те рес ни жи вот ни при каз ни за лу ѓе од тре та та до ба

Кла ри не тот му е жи во тен со пат ник 
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