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Во знак на од бе ле жу ва ње то на ју -
би ле јот - 70 го ди ни од пен зи о нер ско -
то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја, во
ор га ни за ци ја на СЗПМ, на 12 април
2016 го ди на, во ре сто ра нот „Па ни ни“
на Ве ле шко Езе ро се одр жа че твр та -
та ра бо тил ни ца со до пис ни ци те на вес -
ни кот „Пен зи о нер плус“, под ли сто кот
во „Но ва Ма ке до ни ја“ „Пен зи о нер ски
ви ди ци“ и при ло гот за пен зи о не ри на
ал бан ски ја зик во „Ко ха“. По крај до -
пис ни ци те од здру же ни ја та на пен зи -
о не ри-член ки на Со ју зот, на ра бо тил -
ни ца та при сус тву ваа и чле но ви те на
из да вач ки от со вет и ре дак ци ски от од -
бор на вес ни кот „Пен зи о нер плус“ и
на ко ми си ја та за ин фор ми ра ње при
СЗПМ. Во име на ор га ни за то рот нај -
пр во при сут ни те ги поз дра ви и ја отво -
ри сред ба та 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“, ко ја во
во вед но то обра ќа ње го наг ла си зна -
че ње то на ра бо тил ни ца та од ас пект на
сог ле ду ва ња та на ре зул та ти те од ра -
бо та та и раз ме на та на искус тва, со цел
да се по до бри ква ли те тот на ин фор ми -
ра ње то. По тоа, на до пис ни ци те им се
обра ти пре тсе да те лот на СЗПМ Дра ги
Ар ги ров ски, кој е на ед но и пре тсе да -
тел на из да вач ки от со вет на вес ни кот
„Пен зи о нер плус“. Тој во сво е то инс -
пи ра тив но из ла га ње ги истак на ефе -
кти те од пра вил но то и на вре ме но ин -
фор ми ра ње, кое, ка ко што ре че, во
оваа ју би леј на го ди на, ко га ја од бе ле -
жу ва ме 70-го диш ни на та од пен зи о -
нер ско то ор га ни зи ра ње, мо ра да би -

дат уште по го ле ми и по за бе ле жи тел -
ни. Ова е осо бе но важ но по ра ди на -
сто ју ва ња та на не кои де стру ктив ни
еле мен ти кои се оби ду ва ат да го на -
ма лат зна че ње то на пен зи о нер ско то
ор га ни зи ра ње и да соз да дат ус ло ви
за ос тва ру ва ње лич ни це ли и ин те ре -
си. За тоа, мо ра да се ка жу ва и да се
знае ви сти на та за Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја,
по сто ја но да се пре зен ти ра ат це ли те
и актив но сти те на СЗПМ за уште по ве -
ќе да се афир ми ра и да јак не реј тин -
гот на Со ју зот. Со си ла та на ар гу мен -
ти те и на пер о то по ин тен зив но да се
дејс тву ва, за по бр зо и по ре ал но да се
ин фор ми ра ат пен зи о не ри те за да мо -
жат и са ми те да ги за ста пу ва ат и да ги
бра нат сво и те ин те ре си. Тој уште ед -
наш по тсе ти на ми си ја та на нај ма сов -
на та не по ли тич ка, нев ла ди на и мул ти -
ет нич ка ор га ни за ци ја во Ма ке до ни ја,
во ко ја чле ну ва ат над 250.000 пен зи -
о не ри и за се бе вр зу ва ат уште трој но
по ве ќе гра ѓа ни, глав но врз род нин ски
ос но ви, кои се за ин те ре си ра ни за по -

до бар и по ква ли те тен жи вот на пен зи -
о не ри те, би деј ќи и тие ги ко ри стат нив -
ни те при до би вки. Во тој кон текст, пре -
тсе да те лот Ар ги ров ски ги ак цен ти ра
за лож би те на СЗПМ за по до бар стан -
дард на пен зи о не ри те и ги пре зен ти -
ра ше бе не фи ци и те од до бра та со ра -
бо тка со др жав ни те ин сти ту ции, со ло -
кал на та са мо у пра ва и со дру ги те ор -
га ни за ции.

Глав на та и од го вор на уред нич ка на
вес ни кот, Ка ли на С. Ан до но ва, го во ре -
ше за зна че ње то на над гра ду ва ње то
на ин фор ма тич ки те зна е ња на до пис -
ни ци те, за што ре че де ка са мо не кол -
ку здру же ни ја не ги ис пра ќа ат сво и те
на пи си со еле ктрон ска по шта, што не
бе ше та ка пред не кол ку го ди ни. 

За ме ни кот гла вен и од го во рен
уред ник Мен до Ди мов ски на пра ви
ком па ра ци ја по ме ѓу пр ва та и се гаш -
на та ра бо тил ни ца во од нос на на пре -
до кот на до пис ни ци те во под го тву ва -
ње то на тек сто ви те за об ја ву ва ње, при
што ре че де ка е мош не за бе ле жи те -
лен, но се пак, низ пра ктич ни при ме -

ри ука жа на не кои не до ста то ци и про -
пу сти од ас пект на ко ри сте ње то на жа -
нров ски те об ли ци и за до во лу ва ње то
на но ви нар ски те и пра во пис ни те кри -
те ри у ми.

Се кре тар ка та на ИО на СЗПМ,
Стан ка Трај ко ва, ги апо стро фи ра це -
ли те на пен зи о нер ско то ор га ни зи ра -
ње во од нос на ис пол ну ва ње то на раз -
ни те об ли ци на дејс тву ва ње во здру -
же ни ја та, имај ќи ги пред вид актив но -
сти те и акту ел но сти те што се од ин те -
рес за пен зи о не ри те. Таа апе ли ра ше
до но ви на ри те да из на о ѓа ат те ми и да
ги акту а ли зи ра ат по тре би те на пен зи -
о не ри те во по ве ќе об ла сти, ка ко што
се на при мер функ ци о ни ра ње то на со -
ли дар ни от фонд и чле на ри на та, из ме -
ни те и до пол ну ва ња та на ста ту тот, со -
ци јал на та кар та, во лон тер ска та ра бо -
та, из град ба та на ста реч ки до мо ви, се -
меј но то на силс тво, ро до ва та ед на -
квост и дру го. 

Пот пре тсе да те лот на из врш ни от од -
бор на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски, го во -
ре ше за зна че ње то на пи ша ни от збор,

зе мај ќи ги пред вид и еле ктрон ски те
ме ди у ми, ка ко линк со јав но ста за
транс па рен тен на стап и об ја ву ва ње
на ре зул та ти те на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри и на Со ју зот. За по ква ли тет -
но ис пол ну ва ње на оваа об вр ска, тој
ја афир ми ра ше по тре ба та за по го ле -
ма со ра бо тка на до пис ни ци те со здру -
же ни ја та на пен зи о не ри и пот пи ра ње -
то врз ба за та на ко ја и при па ѓа ат.

Со би рот на но ви на ри те го поз дра -
ви и пре тсе да те лот на со бра ни е то на
СЗПМ, Бес ник По це ста, кој ги по со чи
ре зул та ти те во ин фор ми ра ње то и изра -
зи на деж де ка во ид ни на ќе би дат уште
по го ле ми. Во ди ску си ја та учес тву ваа:
Ве ле Але ксо ски, Цве та Спа си ко ва, До -
бре То до ров ски, На да Але ксо ска,
Спир ко Ни ко лов ски, Ели ца Да ни лов -
ска, Кр сте Спа се ски и дру ги до пис ни -
ци, кои ра бо тил ни ца та ја сфа ти ја ка ко
на та мош на по тре ба за на со чу ва ње
во ра бо та та и раз ме на на искус тва и
ка ко пот тик за уште по го ле ми до стиг -
ну ва ња во об ла ста на ин фор ми ра ње -
то на пен зи о не ри те.                        М.Д.

Оваа мул ти ет нич ка сред ба не е са -
мо дру же ње на пен зи о не ри те од ре чи -
си це ла Ма ке до ни ја. Ова на ше дру же -
ње има не о бич но убав по вод: 70 го ди -
ни од по сто е ње то на пен зи о нер ска та
ор га ни за ци ја и пет го ди ни од одр жу ва -
ње то на оваа мул ти ет нич ка сред ба. Со
ва кви зна чај ни ју би леи мо же да се по -
фа ли са мо Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, кој е нај -
ма сов на та нев ла ди на ор га ни за ци ја со
со др жин ски про гра ми со кои го раз у -
ба ву ва ме жи во тот на лу ѓе то од тре та та
до ба. Оваа мул ти ет нич ка сред ба, чиј

до ма ќин е Здру же ни е то на пен зи о не -
ри од Те то во, е ви стин ски при мер за
со жи вот, за дру гарс тво и по чит на ед -
ни кон дру ги без раз ли ка на ве ра, ја -
зик и оби чаи. Иско ри сте те го ова со би -
ра ње за раз ме на на искус тва, за соз -
да ва ње но ви при ја телс тва, ре ла кси рај -
те се и за ба ву вај те се. Пет та та по ред
мул ти ет нич ка сред ба на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја ја прог ла су вам за
отво ре на - наг ла си Дра ги Ар ги ров ски,
пре тсе да те лот на СЗПМ, во својс тво на
ор га ни за тор на мул ти ет нич ка та сред -
ба што се одр жа во са ла та на ре сто ра -

нот „Аре на“ во Те то во, а во при сус тво
на над 500 пен зи о не ри: Ма ке дон ци,
Ал бан ци, Ср би, Тур ци, Бош ња ци... 

На при сут ни те пен зи о не ри им се
обра ти ја и Ајре дин Ам заи, по мош ник
ди ре ктор на Фон дот на ПИОМ и Ах мет
Ќа зи ми, на чал ник на од де ле ни е то за
оп штес тве ни ра бо ти на оп шти на та Те -
то во, кои го изра зи ја сво е то за до волс -
тво што има ат мож ност да би дат дел од
ова ма сов но со би ра ње на пен зи о не -
ри те и за ед но да ги спо де лат до жи ву -
ва ња та и сè дру го што но си ед на ва ква
сред ба со пен зи о не ри те. На сред ба та

при сус тву ваа и Бес ник По це ста, пре -
тсе да тел на со бра ни е то на СЗПМ и Сал -
тир Ка ров ски, пот пре тсе да тел на из -
врш ни от од бор на со бра ни е то на
СЗПМ.

Во име то на до ма ќи нот, ЗП-Те то во,
на при сут ни те им се обра ти ја и Сто јан
Со ко лов ски, пре тсе да тел на со бра ни -
е то и Ша бан Ази зи, пре тсе да тел на из -
врш ни от од бор на ЗП-Те то во. Нив но то
за до волс тво бе ше вид ли во за ра ди го -
ле ми от број пен зи о не ри во са ла та. Во
сво и те обра ќа ња до при сут ни те и двај -
ца та истак наа де ка мул ти ет нич ка та

сред ба во се кој пог лед ја по стиг ну ва
сво ја та цел, а ЗП-Те то во со неа по крај
што од бе ле жу ва пет го ди ни од сво е то
ус пеш но одр жу ва ње, во исто вре ме се
вклу чу ва и во од бе ле жу ва ње то на го -
ле ми от се дум де це ни ски ју би леј на Со -
ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја.

По обра ќа ња та, поз дра ву ва ња та и
пре гра тки те се слуш наа пес ни на си те
ја зи ци на при сут ни те. Се за и гра ви стин -
ско оро на со жи вот ка ко при мер за ге -
не ра ци и те кои до а ѓа ат!

Гој ко Ефто ски

РАБОТИЛНИЦА СО ДОПИСНИЦИТЕ НА СЗПМ 

Пот тик за по до бро ин фор ми ра ње на пен зи о не ри те
Со си ла та на ар гу мен ти те и

на пер о то да се дејс тву ва по -
ин тен зив но, за по бр зо и по -
ре ал но да се ин фор ми ра ат

пен зи о не ри те за да мо жат и
са ми те да ги за ста пу ва ат и

да ги бра нат сво и те ин те ре си

ЗП-ТЕТОВО 

Мул ти ет нич ка сред ба во зна кот на два ју би леи
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Во знак на од бе ле жу ва ње на 70-
го диш ни на та од пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње и 25-го диш ни на та од оса -
мо сто ју ва ње то на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја, на 27 април 2016 го ди на во Штип
за поч на нај ма сов на та кул тур на ма ни -
фе ста ци ја на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри од ју го и сточ ни от ре ги он. Во гра -
дот под Иса рот, че ста прв да би де до -
ма ќин и да ја отво ри ре ви ја та на учес -
ни ци те од 5-от ре ги он - ЗП: Стру ми ца,
Про би штип, Све ти Ни ко ле, Зле то во,
Ра до виш и Кон че, Но во Се ло и Ло зо -
во му при пад на на ЗП-Штип и Кар бин -
ци. Во ко ло рит но де фи ле прет став ни -
ци те на овој ре ги он нај пр во по ми наа
низ ули ци те на Штип, нај а ву вај ќи го
го ле ми от на стан, а по тоа се упа ти ја
кон до мот на кул ту ра та „Ацо Шо пов“,
ка де што на ста пу ваа.

До бре дој де на учес ни ци те и на го -
сти те прв им по са ка пре тсе да те лот на
ЗП-Штип и Кар бин ци, Ми ха ил Ва си лев,
кој го изра зи за до волс тво то за до вер ба -
та на СЗПМ да би дат до ма ќи ни на оваа
иск лу чи тел но зна чај на кул тур на ма ни -
фе ста ци ја, при што иска жа не кои ре зул -
та ти и це ли на здру же ни е то за по стиг ну -
ва ње по до бри ус пе си во ид ни на. На та -
кво то на сто ју ва ње под др шка му да де
гра до на чал ни кот на Штип, м-р прим. Ил -
чо За ха ри ев, кој го во ре ше за со ра бо -
тка та со Здру же ни е то и со нај во зрас на -
та по пу ла ци ја гра ѓа ни, од кои, ка ко што
ре че, тре ба да се пол зу ва искус тво то и
му дро ста што ја по се ду ва ат. 

На учес ни ци те и на при сут ни те им
се обра ти пот пре тсе да те лот на ИО на
СЗПМ, Сал тир Ка ров ски, кој збо ру ва -
ше за при до не сот на овие ма ни фе ста -
ции во не гу ва ње то и чу ва ње то на кул -
тур ни те тра ди ции и за од бе ле жу ва ње -
то на 70-го диш ни на та од пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја.
Наз на чу вај ќи и дру ги актив но сти и по -
стиг ну ва ња на здру же ни ја та, Ка ров -
ски ја прог ла си ре ви ја та за отво ре на. 

По тоа, во раз ни но сии со жи во пис -
ни бои на сце на та из ле гоа учес ни ци те,
ши реј ќи го зву кот на пес ни те и на из -
вор ни те на род ни ин стру мен ти. Во име -
то на ор га ни за то рот, СЗПМ, бла го дар -
ни ци на здру же ни ја та-учес ни ци им вра -
чи Ми ле вка Здра вков ска, пот пре тсе да -
тел ка на ко ми си ја та за КЗЖ при Со ју -
зот. На за ед нич ко то дру же ње во ре сто -
ра нот „Оа за“, на при сут ни те им се обра -
ти и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, кој иска жа за до волс тво од на -
ста пот на учес ни ци те, по са ку вај ќи им
на си те до бро здрав је и ус пех во оваа
ју би леј на го ди на на Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја.

ЗП-Кри ва Па лан ка до бро вол но
при фа ти да би де до ма ќин на го ди наш -
на ва 14-та ре ги о нал на ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри во Че твр ти от ре ги -
он, кој ги оп фа ќа ЗП: Ку ма но во, Кра -
то во, Со ли дар ност-Ае ро дром, Ча ир и
Цен тар од Скоп је и здру же ни е то-до ма -
ќин. И оваа ма ни фе ста ци ја за поч на со
пен зи о нер ско де фи ле низ гра дот, а на -
ста нот го нај а ви и учес ни ци те и го сти -
те во са ла та на До мот на кул ту ра та ги
поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП-Кри ва

Па лан ка, Сла вко Сто ја нов ски. За зна -
че ње то на ре ви ја та и за актив но сти те
и ус пе си те на здру же ни ја та во оваа ју -
би леј на го ди на инс пи ра тив но збо ру -
ва ше пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, при што праз нич на та ат -
мо сфе ра ја по вр за со од бе ле жу ва ње -
то на 70-го диш ни на та од пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја.
Тој осо бе но го истак на при до не сот на
ре ви и те во за чу ву ва ње то и афир ми -
ра ње то на кул тур но то нас ледс тво - пес -
ни те, ора та, тра ди ци ја та и фолк лор ни -
те ка ра кте ри сти ки на си те за ед ни ци
што жи ве ат во на ша та зем ја. 

При отво ра ње то на ре ви ја та, гра -
до на чал ни кот на Кри ва Па лан ка, Ар -
сен чо Але ксов ски, иска жа за до волс -
тво што гра дот е до ма ќин на оваа кул -
тур на ма ни фе ста ци ја, ко ја сим бо ли -
зи ра дру же ње, ме ѓу себ но по чи ту ва -
ње и спло те ност во пен зи о нер ска та

ор га ни за ци ја, што тре ба да слу жи за
при мер на пом ла ди те ге не ра ции, осо -
бе но во де неш ни ус ло ви. Ре ви ја та ја
сле де ше и гра до на чал ни кот на оп шти -
на та Ран ков це, Мом чи ло Але ксов ски,
со ко ја ЗП-Кри ва Па лан ка тра ди ци о -
нал но ос тва ру ва до бра со ра бо тка.
Про гра ма та со ко ја се прет ста ви ја
здру же ни ја та на пен зи о не ри изо би лу -
ва ше со бо гат ко ло рит на оби чаи, на
ста ри ма ке дон ски из вор ни пес ни и
ора вко ре не ти во тра ди ци и те на кул -
тур но то нас ледс тво, ка ко чу ва ри на
на ше то по сто е ње и оп сто ју ва ње. На
кра јот, во име то на ор га ни за то рот,
приз на ни ја на прет став ни ци те на ЗП
им вра чи Сла ви ца Лам ба ша, член ка
на ко ми си ја та за КЗЖ при СЗПМ. Сред -
ба та ќе оста не за па ме те на и по за ед -
нич ко то дру же ње во ре сто ра нот „Парк
Ги нов ци“, со пре у ба ва му зи ка, со пес -
ни и ора, на кои ни кој не мо же ше да

им одо лее и да оста не рам но ду шен.
Гра дот на ге ми џи и те, Ве лес, на 5

мај 2016 го ди на осам на во зна кот на
одр жу ва ње то на Ре ги о нал на та ре ви ја
на пес ни, му зи ка и игри и праз ну ва -
ње то на 70-го диш ни на та од пен зи о -
нер ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни -
ја. На оваа кул тур на ма ни фе ста ци ја на
пен зи о не ри те од По вар дар ски от ре ги -
он учес тву ваа ЗП од: Ка ва дар ци, Бог -
дан ци, Не го ти но, Ге вге ли ја, Ва лан до -
во, Де мир Ка пи ја и здру же ни е то-до ма -
ќин од Ве лес. До бре дој де и при јат ни
ми го ви на го сти те и на учес ни ци те им
по са ка пре тсе да те лот на ЗП-Ве лес, Ве -
ле Але ксо ски, кој сред ба та ја ока ра кте -
ри зи ра ка ко израз на кул тур но то бо -
гат ство и тра ди ци и те што се не гу ва ат
во по драч ја та од ка де што до а ѓа ат здру -
же ни ја та. На при сут ни те им се обра ти
и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, при што ја иска жа сим бо ли ка -

та на по вр за но ста на гра дот со спо ме -
ни те од 23-ве ков на та тра ди ци ја, кој ка -
ко му зеј на отво ре но ги чу ва де ла та на
сво и те гра ди те ли, ре во лу ци о не ри и
пре род бе ни ци. Ме ѓу тоа, пен зи о не ри -
те се тие чи ни те ли кои ги об но ву ва ат,
ги не гу ва ат и от трг ну ва ат од за бо рав
кул тур ни те вред но сти и ги пре не су ва -
ат тра ди ци и те на пом ла ди те ге не ра -
ции. Во таа ми си ја на здру же ни ја та и
во оваа ре ви ја, пре тсе да те лот Ар ги -
ров ски на си те им по са ка ус пе шен на -
стап и, ка ко што ре че „не ка за е чат пес -
ни те и му зи ка та и не ка се раз вие оро -
то и ужи вај те во уба ви на та“!

Та ка, на ви сти на и бе ше за вре ме
на ре ви ја та: пес ни, ора и прет ста ви,
аде ти и оби чаи, кои го отс ли ку ваа кул -
тур но то нас ледс тво и бо га то то кул тур -
но жи ве е ње во си те кра е ви и ре ги о -
ни во Ма ке до ни ја.

Мен до Ди мов ски

ЧЕТИРИНАЕСЕТТИ РЕГИОНАЛНИ РЕВИИ НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ 

Израз на тра ди ци и те и бо га то то кул тур но тво реш тво 
Ре ги о нал ни те ре ви и те на

пес ни, му зи ка и игри за поч -
наа на 27 април во Штип, а
во пре о ста на ти те 7 ре ги о ни
во Ма ке до ни ја се одр жу ва ат
во те кот на мај. Овој пат доз -

нај те ка ко бе ше во Штип,
Кри ва Па лан ка и во Ве лес 

Штип

Крива Паланка

Велес
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Ва ше то здру же ние, спо ред ре а ли -
зи ра ни те актив но сти, се вбро ју ва ме -
ѓу нај а ктив ни те во СЗПМ. Ка же те ни
не што за тоа. 

Си те актив но сти се ре а ли зи ра ат
спо ред про гра ми те на ко ми си и те и
дру ги те те ла, што прет ход но се утвр ду -
ва ат и усво ју ва ат на ИО и на со бра ни -
е то. Ла ни на ви сти на ре а ли зи рав ме
мно гу актив но сти со ре зул та ти за по -
чит и по фал ба. Мно гу број ни се ус пе -
си те во си те об ла сти на жи ве е ње на
пен зи о не ри те во ЗП на оп шти ни те
При леп, Кри во га шта ни и Дол не ни. На -
ша та опре дел ба бе ше да ра бо ти ме
пред сè за по до бар жи вот и по а ктив -
но ста ре е ње на си те на ши 12.500 пен -
зи о не ри, чле но ви на ЗП-При леп. Учес -
тву вав ме на Ре ги о нал ни те и на Ре пуб -
лич ки те спорт ски пен зи о нер ски игри,
а на ши те две КУД учес тву ваа на си те
кул тур ни ма ни фе ста ции во Ма ке до ни -
ја ка де што на ста пу ваа пен зи о не ри -
те. Ми на та та го ди на да дов ме 1 ми ли -
он де на ри ед но крат на по мош за на -
ши чле но ви и 500 ил ја ди де на ри за
пар ти ци пи ра ње за авто бу ски от град -
ски пре воз на на ши те чле но ви. Исто
та ка, по де лив ме 100 ил ја ди де на ри,
по 1.000 де на ри за па ке ти со хра на
за чле но ви те со по ни ски при ма ња. Од -
де лив ме и 1 ми ли он и 705 ил ја ди де -
на ри за ку пу ва ње ра бот на про сто ри -
ја од 56 ква драт ни ме три за раз гра -
но кот Кор зо, но ре а ли зи рав ме и уште
мно гу дру ги актив но сти. 

Што пла ни ра те за оваа го ди на?
- Си те актив но сти што ќе ги ре а ли -

зи ра Здру же ни е то во те кот на оваа го -
ди на ќе би дат во зна кот на од бе ле жу -
ва ње то на 70-го диш ни на та од пен зи -
о нер ско то ор га ни зи ра но здру жу ва ње
во Ма ке до ни ја. Та ка, спо ред про гра -
ми те на ЗП-При леп, пла ни ра ни се 8
ек скур зии до исто тол ку де сти на ции во
Ма ке до ни ја и ед на во со сед на Бу га -
ри ја. За се ко ја ек скур зи ја Здру же ни -
е то пар ти ци пи ра во це на та на пре во -
зот, а пен зи о не ри те пла ќа ат са мо по
сто де на ри. Ла ни пе де се ти на пен зи о -
не ри беа на од мор во Драч, Ал ба ни -
ја, а го ди на ва пла ни ра ме да се оди на
од мор во До јран. Ве ќе од де лив ме од
сме тка та на Здру же ни е то 200 ил ја ди
де на ри за бањ ско и кли мат ско ле ку -
ва ње на пе де се ти на пен зи о не ри, на
кои во за вис ност од ви си на та на пен -
зи ски те при ма ња им пла ќа ме по 50,
30 или 20 от сто.

Ка кви актив но сти ќе има ат две те
КУД што ег зи сти ра ат во ЗП-При леп? 

КУД „Пен ка Ко те ска“ и КУД „Пен -
зи о нер“ ќе учес тву ва ат на три е се ти на
ма ни фе ста ции, ор га ни зи ра ни по по -
вод на не кои зна чај ни на ста ни, праз -
ни ци и ју би леи на ло кал но, ре ги о нал -
но и др жав но ни во. За по тре би те на
две те кул тур ни друш тва, по крај до се -
гаш ни те, изд во ив ме и до пол ни тел ни
средс тва за на ба вка на но ви ин стру -
мен ти, ка вал и хар мо ни ка, а во план
е и на ба вка на дру ги ин стру мен ти.

Здру же ни е то осо бе но се гри жи за
отво ра ње клу бо ви ка де што се дру жат
ва ши те чле но ви. Ќе има ли и но ви?

Пос лед ни ве го ди ни ЗП-При леп пре -
зе де го ле ми актив но сти и вло жи мно -
гу средс тва за отво ра ње клу бо ви за
пен зи о не ри те. Ве ќе отво рив ме 10 клу -
ба, по еден во То пол ча ни, Кри во га шта -
ни и Дол не ни и 7 во При леп. Пла ни ра -

ме да отво ри ме клу бо ви и во раз гра -
но ци те Ва рош, Цен тар и Виш не, а за
про сто ри ја та што ја ку пив ме за раз -
гра но кот Кор зо ве ќе рас пи шав ме тен -
дер за неј зи но адап ти ра ње и опре му -
ва ње.

Ка ква е со ра бо тка та на ЗП-При леп
со ло кал на та са мо у пра ва, СЗПМ и со
дру ги те здру же ни ја?

Со ло кал ни те са мо у пра ви во си те
три оп шти ни има ме од лич на со ра бо -
тка. Осо бе но сме ан га жи ра ни за по -
до бру ва ње на ус ло ви те за жи вот на
пен зи о не ри те во ру рал ни те сре ди ни.
Ин тер ве ни ра ме за ре ша ва ње на
здрав стве ни те и дру ги проб ле ми што
се по ја ву ва ат кај пен зи о не ри те. Со
СЗПМ исто та ка има ме од лич на со ра -
бо тка пре ку на ши те прет став ни ци во
ИО и дру ги те ор га ни и те ла на Со ју зот.
На ши от актив на пен зи о нер ки е во по -
сто јан кон такт со акти ви те од дру ги те
здру же ни ја, а сме збра ти ме ни со здру -
же ние од Ло га тец, Сло ве ни ја и со дру -
ги здру же ни ја. 

Вло жу ва те и за спорт ски те актив но -
сти, но ни ка ко да „мрд не те“ од тре то то
ме сто на др жав но то спорт ско по ле.

- Има ме жел ба да осво и ме по ви -
со ко ме сто на др жав ни те спорт ски нат -
пре ва ри на пен зи о не ри те, но тоа дол -
ги го ди ни не мо же ме да го ос тва ри ме.
Ла ни, на Ре ги о нал ни те спорт ски нат -
пре ва ри осво ив ме 13 пр ви ме ста во
по ве ќе дис цип ли ни, но од др жав но то
си дој дов ме ка ко тре топ ла си ра ни. Се -
ко гаш за мал ку, за не кол ку бо да дру -
ги те се по до бри од нас. Ан га жи ра ме
и спорт ски струч ња ци, ба ра ме пен зи -
о не ри-спор ти сти, но стру кту ра та на
членс тво то е та ква ка ква што е - истак -
на на кра јот од на ши от раз го вор пре -
тсе да те лот на ЗП-При леп, Ки рил Ѓор -
ѓи о ски.

К. Ри сте ски

ИНТЕРВЈУ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗП-ПРИЛЕП, КИРИЛ ЃОР ЃИ О СКИ

Не ма да за пре ме со актив но сти те

Со бра ни е то на Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри на град Скоп је,
на 26 април 2016 го ди на ја одр жа сво -
ја та ре дов на го диш на сед ни ца на ко -
ја беа разг ле ду ва ни и усво е ни из ве -
шта јот за ра бо та та, фи нан си ски от из -
ве штај и за врш на та сме тка за ми на -
та та го ди на. Сед ни ца та ја отво ри и со
неа ра ко во де ше пре тсе да те лот на со -
бра ни е то Љуп чо Ди мов ски, кој нај пр -
во ги поз дра ви го сти те и изра зи осо -
бе но за до волс тво за при сус тво то на
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски и гра до на чал ни кот на Скоп је,
Ко це Тра ја нов ски.

На оп што за до волс тво, гра до на -
чал ни кот Ко це Тра ја нов ски, во сво е -
то обра ќа ње го иска жа зна че ње то на
со ра бо тка та со Град ски от со јуз, за што
од по ра но има пот пи ша но ме мо ран -
дум, а на оваа сед ни ца транс па рент -
но бе ше пот пи шан до го вор за фи нан -
си ска под др шка, со кој гра дот од бу -
џет ски те средс тва, за го ди неш ни те
актив но сти на Со ју зот му до де ли 400.
000 де на ри, од кои 230. 000 беа наз -
на че ни за одр жу ва ње на Ре ви ја та на
пес ни, му зи ка и игри, за спорт ски те
актив но сти и ша хов ски от тур нир, за
пик ник-сред ба та во Са рај и за про дол -
жу ва ње на со ра бо тка та со пен зи о не -
ри те од со сед ни те зем ји. Гра до на чал -
ни кот Тра ја нов ски истак на де ка во
рам ки те на мож но сти те гра дот и на та -
му ќе се гри жи за по до бру ва ње на ква -
ли те тот на жи во тот на пен зи о не ри те
со зго ле му ва ње на по стој ни те бе не -
фи ции и ин тен ци ја бесп лат ни от авто -
бу ски пре воз да ва жи за си те де но ви
од не де ла та. 

На сед ни ца та се обра ти и пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
кој збо ру ва ше за зна че ње то на оваа

ју би леј на го ди на, ко га Со ју зот и здру -
же ни ја та на пен зи о не ри со по себ на
про гра ма и актив но сти ќе го од бе ле -
жат 70-го диш ни от ју би леј од пен зи о -
нер ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни -
ја. Тој ја ак цен ти ра за лож ба та и ан га -
жи ра но ста на СЗПМ за про ши ру ва ње
на бе не фи ци и те кои се во ин те рес на
по до бру ва ње то на ус ло ви те за жи ве е -

ње на си те пен зи о не ри, а упа ти че сти -
тки за пот пи ша ни от до го вор и изра зи
бла го дар ност за фи нан си ска та под др -
шка од гра до на чал ни кот Тра ја нов ски. 

Истак ну вај ќи ги ре зул та ти те што ги
по стиг на Град ски от со јуз, пре тсе да те -
лот на ИО, Ме то ди ја Но вков ски, ги наз -
на чи и ос нов ни те актив но сти од про -
гра ма та за ра бо та и за да чи те на кои

ќе се фо ку си ра из врш ни от од бор во
2016 го ди на. При тоа, тој ја образ ло жи
и за врш на та сме тка за 2015 го ди на
со по зи ти вен зак лу чок за пра вил но
пла ни ра ње и тро ше ње на средс тва та.
По твр да за ва ква та оцен ка за по стиг -
на ти от ус пех да де и пре тсе да те лот на
над зор ни от од бор, Ма ној ло Да мев ски,
ка ко и учес ни ци те во рас пра ва та: Ди -

ми три ја Бо га ти но ски, Пав ле Спа сов,
Ана Ѓе ор ѓи е ва, Ди ми три је Ди мов ски
и дру ги, од ко ја про из ле зе зак лу чо кот
де ка Град ски от со јуз на ЗП ги ре а ли -
зи рал си те про грам ски за да чи и на -
мен ски и до ма ќин ски ги тро шел пла -
ни ра ни те фи нан си ски средс тва.

Се ва сти ја Цве тков ска-Со ти ров ска

ОТЧЕТНА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАДСКИОТ СОЈУЗ НА ЗПС

Зна чи тел на под др шка од гра до на чал ни кот на Скоп је 
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Во убав про ле тен ден, на 22 април,
де мир хи сар ски те пен зи о не ри трг наа
на двод нев на ек скур зи ја во со сед на
Ре пуб ли ка Ал ба ни ја. Авто бу сот со 50
пен зи о не ри и пен зи о нер ки, ве ќе во
ра ни те утрин ски ча со ви ми ну ва ше по -
крај бре гот на Прес пан ско Езе ро, ка -
де што де мир хи сар ци во о ду ше ве ни
од да рот на при ро да та ужи ваа во пре -
крас на та гле тка на окол ни те пла ни ни,
на езе ро то и на остро вот Мал Град, што
се на о ѓа во ал бан ски от дел, вед наш
до се ло то Пу стец. 

Без за др жу ва ње се упа тив ме кон
Ел ба сан, нај го ле ми от град во ју го и сточ -
на Ал ба ни ја, ка де што имав ме па но -
рам ско разг ле ду ва ње и по се та на Го -
ле ми от пло штад. Во поп лад нев ни те ча -
со ви Ти ра на бе ше на ша та след на де -
сти на ци ја, во ко ја оста нав ме по дол го
и ја ре а ли зи рав ме план ска та про ше -
тка низ ули ци те на глав ни от град на Ал -
ба ни ја. Ти ра на нè во о ду ше ви и нè
освои со сво и те град би и мо де рен стил
на жи ве е ње. По тоа се упа тив ме кон

Пор та та на Ал ба ни ја, ка ко што та мош -
ни те жи те ли го на ре ку ва ат Драч. По -
втор но вос хи ту ва ње од уба ва та гле тка
на овој мо де рен, при ста ни штен и прос -
пе ри те тен град со ши ро ки бу ле ва ри, со
си тен пе сок на пла жи те и ми рен и то -
пол ја дран ски воз дух. Утре ден та по втор -
но нè че ка ше про ше тка и разг ле ду ва -
ње на најз на чај ни те исто ри ски зна ме -
ни то сти на гра дот, ка ко што се Ста ри от
град и твр ди на та од 2 век, поз на ти от
ам фи те а тар од рим ско вре ме и дру го.

По ве ќе то пен зи о не ри прв пат се
срет наа со овие гра до ви и ме ста и беа
во о ду ше ве ни од она што го ви доа. Се
вра ти ја со не за бо рав ни впе ча то ци и
грст уба ви спо ме ни ове ко ве че ни со
фо то гра фии.

Пре тсе да те лот на ЗП-Де мир Хи сар,
Пе ре Пе тре ски, изра зи за до волс тво
од ус пеш но ор га ни зи ра на та и ре а ли -
зи ра на ек скур зи ја и за ова ле то нај а -
ви уште ед но та кво па ту ва ње во Ре -
пуб ли ка Ср би ја. 

Зо ран Сте ва нов ски

Умет нич ка та га ле ри ја „КО-РА“, во
до мот на кул ту ра та „Ко чо Ра цин“ во
Скоп је е поз нат пот тик ну вач на ли ков -
но то ама тер ско тво реш тво. Ли ко вен
тво рец-ама тер ка е и пен зи о нер ка та
На да На ко ва, но ви нар ка, по е те са и
сли кар ка чи ја вто ра са мо стој на из лож -
ба бе ше не о дам на ток му во „КО-РА“. 

На да На ко ва дол ги го ди ни би ла но -
ви нар ка, до пис нич ка на „Но ва Ма ке -
до ни ја“ од Штип, но пи шу ва ла и по е -
зи ја и об ја ви ла збир ка пес ни, а пред
кра јот на но ви нар ска та ка ри е ра, осо -
бе но по пен зи о ни ра ње то, це ла та сво -
ја љу бов и енер ги ја ги по све ту ва на
сли карс тво то. Ка ко сли кар ка-ама тер -
ка свои де ла има из ло жу ва но на по -
ве ќе за ед нич ки из лож би со поз на ти
штип ски сли ка ри, а во штип ска та биб -
ли о те ка ја има ла и сво ја та пр ва са мо -
стој на из лож ба. Во тво реш тво то на На -
ко ва, а и на из лож ба та, најм но гу ме -
сто за зе ма пор тре тот, кој е нај те жок
сли кар ски жанр. За свои мо де ли На -
да од би ра лич но сти од сво е то оп кру -
жу ва ње, умет ни ци, пи са те ли, ар ти сти,
на уч ни ци, исто ри ски лич но сти, но и
поз на ти со вре ме ни ци. Во сво и те де -
ла На ко ва, по крај че тка та и бо и те, вне -
су ва и огром но ко ли чес тво емо ции кои
бли ка ат од де ла та и се пре ле ва ат во
очи те на оние кои ги наб љу ду ва ат. 

Еве што ве ли таа за сли ка ње то и
за сво е то тво реш тво. 

Сли ка ње то ме ис пол ну ва и ми да -
ва со др жи на на мо и те пен зи о нер ски
де но ви. Мо и те сли ки ми се ре чи си сè.
Тие ми се го ле ма љу бов, ду хов на по -
тре ба, со нив си го ос мис лу вам жи во -

тот. Пре ку мо и те де ла го ка жу вам се -
то она што би са ка ла да го ка жам, да
го ко мен ти рам или по со чам. Сли кам
пор тре ти, пеј за жи кои ги има на се ка -
де во на ша та зем ја и во штип ска та око -
ли ја. Сли кам мр тва при ро да, осо бе но
цве ќи ња во ком би на ци ја со ет но е ле -
мен ти, но и свет ци и ико ни. 

И во се то ова На ко ва е мош не ус -
пеш на. Гриж ли во го обра бо ту ва се кој
де таљ, се ко ја цр та на ли це то, на ки тот,
укра си те,... сè. И ка ко што ве ли во сво -
ја та ре цен зи ја во ка та ло гот кој бе ше
по де лен при отво ра ње то, Зо ран Ѓор -
ѓи о ски, исто ри чар на умет ност, ко га
ги гле да те аква ре ли те на На ко ва ќе ја
по чув ству ва те ра до ста на сли кар ска -
та че тка ко ја се ка пе во во ди те на аква -
ре лот, оста вај ќи тра ен бе лег. Се то ова
во де ла та на На да На ко ва го пре поз -
на ва и Ви о ле та Га лиќ од умет нич ка та
га ле ри ја „КО-РА“, ко ја со од бра ни збо -
ро ви им го пре до чи на мно гу број ни те
при сут ни по се ти те ли, глав но пен зи о -
не ри. На отво ра ње то, за тво реш тво то
на На ко ва збо ру ва ше и Жак ли на Ми -
хај ло ва, ко ја 25 го ди ни жи вее во Сид -
неј и е поз на та про мо тор ка на Ма ке -
до ни ја и на ма ке дон ски от ја зик во Ав -
стра ли ја. 

Вид но воз бу де на, На да На ко ва им
се заб ла го да ри на си те при сут ни на
отво ра ње то на неј зи на та вто ра са мо -
стој на из лож ба, за по чит та кон неа и
неј зи ни те де ла, за што до каз бе ше нив -
но то при сус тво во та ка го лем број. 

Бла гој Ар сов

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Ек скур зи ја за па ме те ње

На да На ко ва, плод на сли кар ка-ама тер ка

Сли ка ње то ме ис пол ну ва и ми
да ва со др жи на на мо и те пен -
зи о нер ски де но ви. Мо и те сли -
ки ми се ре чи си сe. Тие ми се
го ле ма љу бов, ду хов на по тре -
ба, со нив си го ос мис лу вам

жи во тот 

По по вод го ле ми от хри сти јан ски
праз ник Ве лиг ден, три е се ти на гриж -
ли ви и ху ма ни пен зи о не ри од ЗП-Ра -
до виш и Кон че, на 25 април 2016 го -
ди на, нај пр во ги на пра ви ја по треб ни -
те под го то вки, а по тоа ор га ни зи ра но
ги по се ти ја до мо ви те на 83 из не мо -
ште ни и со ци јал но за гро зе ни пен зи о -
не ри - чле но ви на здру же ни е то. 

На овие ли ца им бе ше до де ле на
ху ма ни тар на по мош во хра на и хи ги -
ен ски про из во ди. Со овој ху ман гест

здру же ни е то ја по ка жа гри жа та за сво -
и те чле но ви, а тие со нас ме вка на ли -
це то и со чув ство де ка не се за бо ра -
ве ни ја иска жаа сво ја та бла го дар ност.

Во ре а ли за ци ја та на оваа ху ма на
ак ци ја се вклу чи ја и пре тсе да те ли те
на раз гра но ци те, Акти вот на пен зи о -
нер ки и чле но ви те на ко ми си ја та за
здрав ство и ху ма ни тар ни актив но сти,
пред во де ни од пре тсе да тел ка та Тра -
јан ка Ѓор ги е ва. 

Во сво е то обра ќа ње пред ка ме ри -

те на ТВ-Ко бра, пре тсе да тел ка та Ѓор -
ги е ва истак на де ка ху ма ни тар ни те ак -
ции се со ста вен дел од ра бо та та на ова
здру же ние и де ка има ат цел да им по -
мог нат на си те ли ца кои има ат по тре -
ба од тоа. Таа со за до волс тво збо ру ва -
ше за ре зул та ти те што ги по стиг ну ва
ко ми си ја та на пла нот на чу ва ње то,
одр жу ва ње то и по до бру ва ње то на
здрав је то на пен зи о не ри те.

Љи ља на Мла де нов ска

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ 

Ху ма но ста на де ло

ЗП-КУМАНОВО 

Про ле тен крос 

Во про гра ма та за ра бо та на ко ми -
си ја та за спорт, од мор и ре кре а ци ја е
пред ви де но одр жу ва ње на про ле тен
и на есен ски крос.

Про лет ни от крос оваа го ди на се одр -
жа на 16 април, во „Го рен парк кај Со -
ко ла на“. На оваа про лет на спорт ска ма -
ни фе ста ци ја учес тву ваа 28 ат ле ти ча ри
и тоа 14 пен зи о нер ки и 14 пен зи о не ри.
Же ни те тр чаа еден круг, а ма жи те два.

Пр во то ме сто во жен ска кон ку рен -
ци ја го освои Јас ми на То до ров ска, а
во ма шка Але ксан дар Ефре мов ски.
На по бед ни ци те им беа вра че ни дип -
ло ми за осво е но пр во ме сто.

При год но обра ќа ње има ше пре -
тсе да те лот на ЗП-Ку ма но во, Спир ко
Ни ко лов ски, кој при сут ни те пен зи о не -
ри ги за поз на со актив но сти те што ќе
би дат ре а ли зи ра ни по по вод 70-го диш -

ни на та од ос но ва ње то на Со ју зот на
здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке -
до ни ја и 25 го ди ни на сло бод на и не -
за вис на Ма ке до ни ја.

Про лет ни от крос го сле деа еки па
на Плус те ле ви зи ја и го лем број пен зи -
о не ри. Вре ме то бе ше пре крас но, ка -
ко на ра ча но за оваа ма ни фе ста ци ја.

Љу би ца Куз ма нов ска




