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Од пам ти век на ши от на род пе ел, се
ра ду вал и се ве се лел. Пе ел ко га на ви сти -
на му се пе е ло, но пе ел и ко га та гу вал. Низ
пес на та ги иска жу вал сре ќа та и не сре ќа -
та, за до волс тво то и не за до волс тво то - не -
ми рот, нес по ко јот и не по ко рот. Пе ел ко -
га ар га ту вал, ко га ко пал и жне ел, со пес -
на ко га са кал не го ви от глас по да ле ку да
се пре не се за да го слуш нат и тие кон кои
се обра ќал. 

За тоа пес на та, му зи ка та и оро то се
пре не су ва ле од ко ле но на ко ле но, од ста -
ро на мла до и со ве ко ви оста ну ва ле зна -
чај но обе леж је и израз на иден ти те тот -
израз и по твр да на за ед нич ко то жи ве е -
ње на си те ет нич ки гру пи во на ше то мул -
ти кул тур но оп штес тво. 

Пес на та, му зи ка та и оро то дла бо ко се
втка е ни и вса де ни во ко дот на на ше то по -
сто е ње и ни кој не мо же да го раз о ткрие
и да го из бри ше. За луд но не се ка жу ва и
пре ду пре ду ва на бал кан ски те про сто ри:
Не мој пред Ма ке до нец да пе еш, да му -
зи ци раш и да играш. Тој ќе те нат пее, ќе
те нат сви ри и на ди гра.

Ва кво по тсе ту ва ње и по ра ка за чу ва -
ње, за не гу ва ње и пре не су ва ње на тра -
ди ци и те и кул тур но то бо гат ство на Ма ке -
до ни ја ис пра ти ја пен зи о не ри те-учес ни -
ци на ше ста та Ре пуб лич ка ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри, ко ја се одр жа на 7 ју -
ни 2016 го ди на во До мот на ар ми ја та на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Два е сет и се дум
здру же ни ја на пен зи о не ри од пе де сет те
учес ни ци на ре ги о нал ни те ре вии на пес -
ни му зи ка и игри, на кои со ор га ни за то ри
и ус пеш ни до ма ќи ни беа ЗП: Штип и Кар -
бин ци, Кри ва Па лан ка, Ве лес, Пех че во,
Га зи Ба ба и Бу тел од Скоп је, Би то ла и Ки -

че во, се из бо ри ја за учес тво на оваа нај -
ма сов на кул тур на ма ни фе ста ци ја на пен -
зи о не ри те, ко ја и оваа го ди на се одр жа
под по кро ви телс тво на Ми ни стерс тво то
за кул ту ра на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
Уште по ве ќе на ста нот до би на зна че ње
што фолк лор на та ре ви ја се одр жа и во
знак 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 -
ње во Ма ке до ни ја 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. При до нес кон све че но ста да доа
и по ве ќе то од ше сто ти ни те учес ни ци кои
со сво и те ко ло рит ни но сии го обо и ја про -
сто рот, по тсе ту вај ќи на ре ги о ни те од ка -
де што дој доа. 

Пр ви от чо век на СЗПМ, пре тсе да те -
лот Дра ги Ар ги ров ски, со сво е то обра ќа -
ње го нај а ви по че то кот на оваа нај ма -
сов на пен зи о нер ска фолк лор на ма ни -
фе ста ци ја, при што ги поз дра ви учес ни -
ци те и го сти те, ме ѓу кои беа: ми ни стер -
ка та за кул ту ра Ели за бе та Кан че ска-Ми -
лев ска, ми ни сте рот за труд и со ци јал на
по ли ти ка Ди ме Спа сов, гра до на чал ни -
кот на Скоп је Ко це Тра ја нов ски, гра до -
на чал ни кот на оп шти на та Ѓор че Пе тров
Со кол Ми тров ски, ге не рал ни от се кре тар
на Цр вен крст на Ма ке до ни ја Са ит Са и -
ти и дру ги. Ар ги ров ски ука жа на зна че -
ње то на Ре ви ја та за об но ву ва ње и вра -
ќа ње од за бо рав на мно гу ста ри из вор -
ни пес ни и ора, на му зи ка од ка ра кте ри -
стич ни из вор ни ин стру мен ти, на раз но -

бој ни но сии и об ле ки кои го изра зу ваа
по тек ло то и иден ти те тот на при пад ни ци -
те на на ши те ет нич ки за ед ни ци. 

За зна че ње то на оваа тра ди ци о нал -
на по ве ќе го диш на мул ти кул тур на ма ни -
фе ста ци ја го во ре ше и ми ни стер ка та за
кул ту ра Ели за бе та Кан че ска-Ми лев ска,
ко ја осо бе но го наг ла си при до не сот на
пен зи о не ри те во за чу ву ва ње то на бо га -
то то кул тур но нас ледс тво и нив на та ми -
си ја во пре не су ва ње то на овој ама нет на
мла ди те ге не ра ции. За ра ди тоа, Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра 14-те ре ги о нал ни
ре вии и 6-та Ре пуб лич ка ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри ги прог ла си за кул тур -
ни ма ни фе ста ции од др жа вен ин те рес.

На Ре ви ја та се обра ти и гра до на чал -
ни кот на Скоп је, на ед но и пре тсе да тел на
ЗЕЛС, Ко це Тра ја нов ски, кој го изра зи за -
до волс тво то што е дел од овој иск лу чи тел -
но зна ча ен на стан за пен зи о не ри те и за
гра дот Скоп је, и иска жу вај ќи бла го дар -
ност до си те во зрас ни, му дри и искус ни
при пад ни ци на тре та та жи вот на до ба за
она што го на пра ви ле и при до не ле во из -
град ба та на на ше то оп штес тво, тој ве ти
де ка и по на та му со си те си ли ќе ги под др -
жу ва пен зи о не ри те во ос тва ру ва ње то на
сво и те про грам ски актив но сти и во по -
до бру ва ње то на ква ли те тот на жи во тот. 

Прв на Ре ви ја та од учес ни ци те се
прет ста ви ме ша ни от хор од ЗП-Би то ла со
пес на та „Лек за вљу бе ни“. Со ме лоз вуч -
ни от на стап, на гра ден со дол го ра коп ле -

ска ње, би тол ча ни ја нај а ви ја пле ја да та
нај до бри учес ни ци од ре ги о нал ни те ре -
вии на пес ни му зи ка и игри, кои по тоа со
сво и те ну ме ри се за ре ди ја на сце на та
оста вај ќи си лен впе ча ток. Во нај до бро
свет ло се прет ста ви ја и здру же ни ја та на
пен зи о не ри од: Кри ва Па лан ка (Кри во -
па ла неч ка свад ба), Стру ми ца (Ѓур ѓов ден -
ска пес на), Го сти вар (Ка ра ди Ели, Ка ра
Ха на - на ал бан ски), Про би штип (Ѓур ѓов -
ден ски оби чај), Га зи Ба ба - Скоп је (Из лег -
ла Ја на по по ле), Ку ма но во (Сплет на ора
и пес ни), Цен тар - Скоп је (Хор ска из вед -
ба), Ра до виш и Кон че (Свад бен оби чај),
Ге вге ли ја (Де до по пе), Ко ча ни (Сплет ора),
Те то во (Две пе јач ки гру пи - на ал бан ски
и на ма ке дон ски ја зик), Ки се ла Во да -
Скоп је (Ма ке дон ско де вој че), При леп -
(на стап на КУД „Пен ка Ко те ска“), Охрид
и Де бр ца (Жен ско не ве стин ско и ма шко
оро), Кру ше во (Ис лу шај ме да до), Со ли -
дар ност Ае ро дром - Скоп је (Сплет ора и
пес ни), Шу то Ори за ри (Сплет ора), Ки че -
во (Во ди ци - оби чај), Ка ва дар ци (на стап
на КУД „Ло за“), Ѓор че Пе тров - Скоп је
(Оро од Скоп ско), Пех че во (Бла же на го -
ро зе ле на), ОВР - Скоп је (Шоп ска пе тор -
ка), Де мир Хи сар (Бе ран че - оро), Стру -
га (Пес на за Стру га), Ма ке дон ска Ка ме -
ни ца ( Ко пач ка - оро), Ве лес (На леј, на -
леј и Ми ле Поп Јор да нов). 

Тој ден си те имаа што да по ка жат и
ка ко да се до ка жат. 

Во До мот на АРМ ече ше му зи ка та, се

ви е ше оро то и се пе е ше на ма ке дон ски,
на ал бан ски, на вла шки, на ром ски и на
дру ги ја зи ци. Се кој на стап има ше свој
фолк ло рен израз и при каз на дел од тра -
ди ци ја та и кул ту ра та, на оби ча и те и аде -
ти те што се не гу ва ат и што се иска жу ва -
ат низ пес на та, му зи ка та и низ оро то. Се -
то тоа ста на сим бол на единс тво то и за -
ед ниш тво то, сим бол на со жи во тот и спло -
те но ста на пен зи о не ри те во здру же ни ја -
та и во Со ју зот. 

Тоа е па то ка зот на раз во јот и дви же -
ње то кон ус пе си те во жи во тот, кон из гра -
ду ва ње то и на пре до кот на оп штес тво то.
Тоа е из во рот на му дро ста и искус тва та
што ги по се ду ва ат при пад ни ци те на тре -
та та жи вот на до ба и што ги пре не су ва ат
на сво и те де ца, на сво и те вну ци и прав -
ну ци, на си те мла ди ге не ра ции кои учат
и ги при сво ју ва ат. 

И уште ед но по тсе ту ва ње: учес ни ци те
на Ре ви ја та на ста пу ваа пред струч но то жи -
ри и ко ми си ја та за ККЗЖ, сле де ни од буд -
но то око на се ле кто рот, искус ни от ТВ-ре -
жи сер Том че Стој ков. Свој при до нес кон
ус пеш но ста има ше и во ди тел ка та, поз на -
та та ТВ-но ви нар ка Цве тан ка Или е ва.

Дру же ње то на пен зи о не ри те про дол -
жи во хо те лот „Њу стар“, ка де што на учес -
ни ци те за ус пеш ни от на стап им че сти та -
ше и приз на ни ја им вра чи пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.

Мен до Ди мов ски

ШЕСТА РЕПУБЛИЧКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Ама нет за чу ва ње и пре не су ва ње на тра ди ци и те

По ра ка за чу ва ње, за не гу ва -
ње и пре не су ва ње на тра ди -
ци и те и кул тур но то бо гат ство

на Ма ке до ни ја ис пра ти ја
пен зи о не ри те-учес ни ци на
ше ста та Ре пуб лич ка ре ви ја

на пес ни, му зи ка и игри
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При до би вки те од спорт ски те нат -
пре ва ри се осо бе но ко рис ни за пси -
хич ко то и  фи зич ко то здрав је на пен зи -
о не ри те, но осо бе но за до волс тво на
си те учес ни ци на спорт ски те нат пре ва -
ри на си те ни воа им прет ста ву ва са мо -
то учес тво, би деј ќи на кра јот си те до би -
ва ат мно гу вред на на гра да: акти вен
жи вот и актив но ста ре е ње, а нај важ на
и нај це не та дис цип ли на од си те е дру -
га ру ва ње то. 

Та ка е ве ќе 21 го ди на. Во ор га ни -
за ци ја на Со ју зот на здру же ни ја на пен -
зи о не ри на Ма ке до ни ја, на 21 мај се
одр жаа Ре ги о нал ни те пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри од пр ви от ре ги -
он. Здру же ни е то на пен зи о не ри Ча ир
од Скоп је бе ше ус пе шен до ма ќин, а во
нат пре ва ри те учес тву ваа пен зи о не ри-
спор ти сти од ЗП-Цен тар, ЗП-Ки се ла Во -
да, ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром, ЗП-Га -
зи Ба ба, ЗП-Бу тел, ЗП-Шу то Ори за ри,
ЗП-Со ли дар ни пен зи о не ри од Илин ден
и Здру же ни е то на во е ни пен зи о не ри.
Пред по го лем број пен зи о не ри и гра -
ѓа ни, љу би те ли на спор тот, 350 учес ни -
ци си ги од ме ри ја си ли те и си ја по ка -
жаа до бра та фи зич ка под го тве ност во
12 спорт ски дис цип ли ни, во ма шка и
во жен ска кон ку рен ци ја. На све че но -
то отво ра ње на нат пре ва ри те, нај пр во
при сут ни те нат пре ва ру ва чи и го сти, на
ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик ги поз -
дра ви до ма ќи нот на овие игри и пре -
тсе да тел на ИО на ЗП-Ча ир, Мен тор Ќо -
ку, кој им по са ка до бре дој де, фер-нат -
пре ва ри, спорт ска сре ќа и до бра за ба -
ва. Со при год ни збо ро ви на ма ке дон -
ски и на ал бан ски ја зик за зна че ње то
на оваа спорт ска ма ни фе ста ци ја, на
при сут ни те и на пен зи о не ри те-спор ти -
сти им се обра ти и пре тсе да те лот на со -
бра ни е то при СЗПМ, Бес ник По це ста.

- СЗПМ ва кви те спорт ски ма ни фе -
ста ции ги ор га ни зи ра, под др жу ва и по -
ма га, би деј ќи има ат ма сов ност, спорт -
ски дух и мул ти ет нич ки ка ра ктер.

Ус пех и под др шка на нат пре ва ру -
ва чи те, на ма ке дон ски и на ал бан ски
ја зик, им иска жа пре тсе да те лот на со -
ве тот на оп шти на та Ча ир, За хир Бе -
кташ, кој ги пре не се поз дра ви те од
гра до на чал ни кот Изет Ме џи ти, а по -
тоа истак на де ка со ра бо тка та со здру -
же ни е то на пен зи о не ри и по на та му
ќе про дол жи, би деј ќи тоа е од ин те рес
на си те. По тоа за поч на нат пре ва ру -
ва ње то, во кое нај до бри ре зул та ти по -
стиг наа спор ти сти те од здру же ни е то
Га зи Ба ба, со 6 пр ви ме ста. Спорт ска -
та ма ни фе ста ци ја за вр ши со до де лу -
ва ње дип ло ми на по бед ни ци те и на
нај до бри те по е дин ци, со за ед нич ка
ве сел ба на ко ја се пе е ше, игра ше и
дру же ше. 

ЗП-Де бар-Цен тар Жу па бе ше до ма -
ќин на 21. ре ги о нал ни спорт ски нат -
пре ва ри од че твр ти от ре ги он. На овие
нат пре ва ри учес тву ваа ре чи си 200 нат -

пре ва ру ва чи од ЗП-Стру га, ЗП-Охрид и
Де бр ца, ЗП-Ки че во, ЗП-Ма ке дон ски
Брод и од здру же ни е то-до ма ќин. Оваа
важ на спорт ска ма ни фе ста ци ја на пен -
зи о не ри те за отво ре на ја прог ла си гра -
до на чал ни кот на Де бар, Руж ди Ла та, кој
наг ла си де ка Де бар е горд што овие ре -
ги о нал ни спорт ски нат пре ва ри се одр -
жу ва ат во Де бар, град поз нат по то ле -
ран ци ја, со жи вот и по чит кон си те. 

- Ре ги о нал ни те нат пре ва ри се од -
ли чен на стан на кој пен зи о не ри те се
дру жат и се за ба ву ва ат. Де бар се ко -
гаш, па и се га се по ка жу ва ка ко од ли -
чен ор га ни за тор. Ка ко што е поз на то,
нај до бри те ќе учес тву ва ат на Ре пуб лич -
ка та спорт ска олим пи ја да во сеп тем -
ври. Оваа го ди на ја од бе ле жу ва ме 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 овие нат -
пре ва ри се по тој по вод - ре че пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.
При сут ни те ги поз дра ви и пре тсе да те -
лот на ЗП Де бар-Цен тар Жу па, Џа вид
Кар пу зи, ка ко и пре тсе да те лот на со -
бра ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста,
кој по ве ќе го ди ни ус пеш но го пред во -
де ше здру же ни е то-до ма ќин. Нај до бри
ка ко и мно гу па ти до се га беа не по бед -
ли ви те охри ѓа ни кои осво и ја најм но гу
пр ви ме ста. Пен зи о не ри те во те кот на
нив ни от пре стој во Де бар, по крај што
се нат пре ва ру ваа по се ти ја и не кол ку
кул тур ни и исто ри ски ло ка ли те ти на Ста -
ри от град со бо га та исто ри ја.

На 28 мај, во спорт ски от ре кре а ти -
вен цен тар „Тре ска“ се одр жаа 21. Ре -
ги о нал ни спорт ски нат пре ва ри од вто -
ри от ре ги он, на кој учес тву ваа пен зи -
о не ри-спор ти сти од: ЗП-Го сти вар, ЗП-
Те то во, ЗП-Са рај, ЗП-Ѓор че Пе тров, ЗП-
Кар пош, ЗП-Та фта ли џе и ЗП-ОВР на РМ.
Ус пе шен до ма ќин и ор га ни за тор на нат -
пре ва ри те бе ше ЗП-Ѓор че Пе тров. Рас -
по ло же ни те пен зи о не ри во уба ви от ам -
би ент крај езе ро то Тре ска  прв ги поз -

дра ви и им по са ка до бре дој де пре тсе -
да те лот на из врш ни от од бор на ЗП-Ѓор -
че Пе тров, Ме то ди ја Но вков ски. Во сво -
е то обра ќа ње тој им по са ка на при сут -
ни те уба во да се чув ству ва ат, а на нат -
пре ва ру ва чи те до бри ре зул та ти. 

На при сут ни те пен зи о не ри им се
обра ти и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, кои беа мош не за до вол -
ни што пре тсе да те лот е при су тен ме ѓу
нив на овој зна ча ен спорт ски на стан
што е и по по вод го ле ми от пен зи о нер -
ски ју би леј, 70 го ди ни оп сто ју ва ње на
нај го ле ма та пен зи о нер ска асо ци ја ци -
ја во Ма ке до ни ја. 

- Спор тот и фи зич ка та актив ност се
мно гу важ ни за нас лу ѓе то од тре та та
до ба. Тие ни го по до бру ва ат здрав је то
и ду хот и ни го про дол жу ва ат жи во тот.
Ги прог ла су вам 21. Ре ги о нал ни спорт -
ски нат пре ва ри од вто ри от ре ги он за
отво ре ни. Не ка по бе дат нај под го тве -
ни те и оние на кои со јуз ник ќе им би -
де сре ќа та - ре че пре тсе да те лот Ар ги -
ров ски.

На овие Ре ги о нал ни пен зи о нер ски
нат пре ва ри нај до бри  ре зул та ти по стиг -
наа те тов ци, кои осво и ја 13 пр ви ме ста.
По нат пре ва ри те сред ба та про дол жи со
пес на и дру же ње и си те се чув ству ваа
ка ко по бед ни ци, без об ѕир на бро јот на
осво е ни пр ви ме ста. Впро чем та ка е се -
ко гаш во из ми на ти те 21 го ди на.

Во ду хот на од бе ле жу ва ње то на три
ју би ле ја: 70 го ди ни од пен зи о нер ско то
ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја, исто тол -
ку го ди ни пен зи о нер ско дејс тву ва ње
на ЗП-Ку ма но во и 25 го ди ни не за вис -
ност и су ве ре ност на Р. Ма ке до ни ја, на
29 мај 2016 го ди на во Ку ма но во се
одр жаа 21-те Ре ги о нал ни спорт ски нат -
пре ва ри од ше сти от ре ги он. На игри те
учес тву ваа 180 нат пре ва ру ва чи од
Кри ва Па лан ка, Кра то во, Зле то во, Про -
би штип и гра дот-до ма ќин, Ку ма но во.
При сут ни те прв ги поз дра ви пре тсе да -

те лот на ЗП-Ку ма но во, Спир ко Ни ко -
лов ски, кој на учес ни ци те им по са ка
топ ло до бре дој де, убав пре стој и ус пеш -
ни ре зул та ти. Го во реј ќи за ра бо те ње то
на ку ма нов ско то здру же ние, тој, ме ѓу
дру го, го истак на фа ктот де ка во Со ју -
зот и во здру же ни ја та се по све ту ва го -
ле мо вни ма ние на раз во јот на фи зич -
ка та кул ту ра и спор тот, и де ка ЗП-Ку ма -
но во ре дов но две де це нии учес тву ва
на спорт ски те нат пре ва ри и има до би -
е но мно гу ви со ки приз на ни ја, спо ред
што со пра во ку ма нов ски те пен зи о не -
ри се вбро ју ва ат ме ѓу нај ус пеш ни те во
др жа ва та.

Од име то на СЗПМ 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 истак -
на де ка пре ку спорт ски те нат пре ва ри
пен зи о не ри те-спор ти сти, по крај кон -
ди ци ја та и здра ви от спорт ски дух, си
обез бе ду ва ат по долг и по сре ќен жи вот,
мно гу број ни при ја телс тва ме ѓу се бе, а
се откри ва ат и мно гу но ви пен зи о нер -
ски та лен ти во спор тот.

Поз дра внa реч до нат пре ва ру ва чи -
те упа ти ја и гра до на чал ни ци те на оп -
шти ни те Ку ма но во и Ста ро На го ри ча -
не, Зо ран Дам ја нов ски и Ми ло ван Стој -
ков ски. Игри те за отво ре ни ги прог ла -
си Сал тир Ка ров ски, а уба во то и сон -
че во вре ме при до не се нат пре ва ру ва -
чи те од ше сти от ре ги он да го да дат сво -
јот ма кси мум и да по стиг нат за бе ле жи -
тел ни ре зул та ти. На овие нат пре ва ри,
нај до бри се по ка жаа пен зи о не ри те-
спор ти сти од гра дот-до ма ќин Ку ма но -
во, кои осво и ја 13 пр ви ме ста. 

С* на с*, 21. Ре ги о нал ни пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри во Ча ир,
Де бар, Ѓор че Пе тров и Ку ма но во по ми -
наа во ферп леј-ат мо сфе ра и уба во дру -
же ње, а за ор га ни за то ри те на ма ни фе -
ста ци и те, за са ми от пре чек и од лич ни -
те ус ло ви беа иска жа ни са мо по фал ни
збо ро ви.

За дру ги те 4. Ре ги о нал ни спорт ски
нат пре ва ри во на ред ни от број на „Пен -
зи о нер ски ви ди ци“.

Калина С. Андонова

ДВАЕСЕТ И ПРВИ РЕГИОНАЛНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ НАТПРЕВАРИ ВО НЕКОЛКУ РЕГИОНИ 

Нај важ ни дис цип ли ни - дру га ру ва ње то и со жи во тот
Актив но то ста ре е ње пред с*
зна чи фи зич ка актив ност.

Пен зи о не ри те се свес ни за
зна че ње то на спор тот, па за -
тоа 21 го ди на по ред одр жу -
ва ат ре пуб лич ки спорт ски

нат пре ва ри, сво е вид на
спорт ска олим пи ја да на лу ѓе -
то од тре та та до ба, на ко ја Ì
прет хо дат спорт ски нат пре -
ва ри во 8 ре ги о ни. На нат -
пре ва ри те учес тву ва ат и
два та по ла рам но прав но
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По го лем број пен зи о не ри - љу би -
те ли и по чи ту ва чи на из вор ни от ма ке -
дон ски ме лос, на 28 мај, во До мот на
АРМ во Скоп је при сус тву ваа на про -
мо ци ја та на пр во то це де на ан самб -
лот „Ва ња Ла за ро ва“, кој дејс тву ва во
рам ки те на Цр ве ни от крст во Скоп је.
Оваа кул тур на ма ни фе ста ци ја ја сле -
де ше и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, кој бе ше вид но за до -
во лен од про гра ма та и од пес ни те од
це де то, што ги ис пол ни хо рот кој го но -
си име то на нај поз на та та ин тер пре та -
тор ка на ста ри ма ке дон ски би сер ни
пес ни Ва ња Ла за ро ва. 

Со ср деч но до бре дој де и бла го дар -
ност до при сут ни те про мо ци ја та ја
отво ри пре тсе да тел ка та на ан самб лот,
Лен че Чо ла ков ска, а кра тка би о гра -
фи ја и осврт на ра бо та та и по стиг ну -
ва ња та да де во ди тел ка та Ели за бе та
Ми лиќ, акти вис тка и член ка на ан -
самб лот. Во по че то кот таа истак на не -
кои зна чај ни да ту ми и на ста ни за по -
сто е ње то и оп сто ју ва ње то на оваа пен -
зи о нер ска хор ска гру па, ко ја би ла фор -
ми ра на пред 18 го ди ни од же ни-акти -
вис тки во клу бот при ос нов на та ор га -
ни за ци ја на Цр ве ни от крст во оп шти -
на та Ча ир во Скоп је. Пе јач ка та гру па
на ста на ла на ини ци ја ти ва на Бла го -
род на Це ниќ, а по из бор на Ва ња Ла -

за ро ва, ко ја би ла и до крај оста на ла
акти вис тка на Цр ве ни от крст на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја. Пр ва му зич ка
ра ко во ди тел ка и ди ри ген тка би ла Ва -
ска Дур ка лиќ, за чие вре ме, ка ко и по -
доц на, до де нес, при о ри тет ни за да чи
на ан самб лот му би ле ху ма ни тар ни те
актив но сти. 

Ви ден на пре док и по го ле ма афир -
ма ци ја во Скоп је и по ши ро ко (во Ма -
ке до ни ја и над вор) ан самб лот до жи -
ву ва со до а ѓа ње то на Лен че Чо ла ков -
ска на че ло и по ста ву ва ње то на Ми -
ло рад Илиќ-Ра де за ди ри гент и му зич -
ки ра ко во ди тел. Ан самб лот ста нал пре -
поз нат лив и по сво јот ре пер то ар, на

кој, по крај из вор ни ма ке дон ски на -
род ни пес ни, се на о ѓа ат и пес ни на ет -
нич ки те за ед ни ци што жи ве ат во Ма -
ке до ни ја, ка ко што се срп ски, вла шки,
ром ски, хр ват ски, бош њач ки и дру ги.

Во знак на бла го дар ност и се ќа ва -
ње на Ва ња Ла за ро ва, нај поз на та та
и нај приз на та ма ке дон ска ин тер пре -

та тор ка на ста ри уба ви из вор ни пес -
ни, та ка на ре че ни ма ке дон ски би се -
ри, по кои та ка е нас ло ве но и про мо -
тив но то це де, хо рот во жи во ја ис пол -
ни неј зи на та пес на „Што да пра вам,
што да чи нам“. Исто та ка, ан самб лот
се прет ста ви и со пес ни те сни ме ни на
це де то, ка ко што се: „Ка љо Ка љи но де -
вој че“, „Ој зе ле но, зе ле ни ко“, „Из лег -
ла Ја на по по ле“, „Бе ло ли це љу бам
јас“, „Ма лој мо ме“, „Лен че бол но ле -
жи“, „Зур ли тре штат“, „Ка де си трг на -
ла Ки то“, „Бог да бие Ти но“ и „Ај да бе -
га ме мо ри Ва се“. 

Овој про ект е ос тва рен бла го да ре -
ние на Ми ни стерс тво то за кул ту ра на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ка ко по кро ви -
тел на си те актив но сти по вр за ни со на -
ста нот, а ор га ни за то рот на про мо ци -
ја та упа ти бла го дар ност и до дру ги те
суб је кти кои го по мог на ле про е ктот. 

Чле но ви те на ан самб лот нај а ви -
ја де ка под го тву ва ат и дру го це де, а
се на де ва ат де ка и тоа ќе го „здог ле -
да свет ло то на де нот“. Про мо ци ја та
за вр ши со ис пол ну ва ње то на пос лед -
на та пес на од це де то, но ре фре ни те
од це ли от ре пер то ар одек ну ваа и за
вре ме на за ед нич ко то дру же ње и
прос ла ва та на ус пе хот на при пад ни -
ци те на ан самб лот.

М.Ди мов ски

ПРОМОЦИЈА НА ПРВОТО ЦЕДЕ НА АНСАМБЛОТ „ВАЊА ЛАЗАРОВА“ ОД СКОПЈЕ 

Ста ри ма ке дон ски фолк лор ни би се ри 

„Творецот останува активен секогаш. За
него нема пензионирање“ - со овие зборови
не пречека Христо кларинетистот, како што
го викаат пензионерите од Скопје со кои се
дружи и настапува на музички ревии и
веселби. Испoлнет со желба и ентузијазам,
Тасевски ја отвори приказната за себе: 

-Роден сум во с.Дедебалци - битолско, во
далечната 1943 год, а, денес живеам во
Скопје. Потекнувам од семејство во кое
музиката имаше своја традиција. Татко ми
свиреше на гајда, а тогаш тој инструмент
беше најзастапен бидејќи лесно можеше да
се направи, а кларинет дури и немаше да се
купи. Мене пак, уште од најмала возраст тој
инструмент ме привлекуваше, - раскажува
Христо, а носталгијата му се насетува во
очите. 

Во педесетите години во пелагонискиот
крај, не само што било тешко да се набави
кларинет, туку немало од кого ни од каде да

се учи музицирањето на него.
-Во мојот крај, поточно во с.Долно Агларци,

постоеше еден познат кларинетист во  тоа
време, Блаже Пројовски (на Мендо Димовски
татко му, верувам дека го познавате), кој беше
виртуоз за сите дувачки инструменти, а
кларинетот во душа го познаваше. Често го
замолував само да го придружувам за да
„крадам“ од занаетот, - од усните стиснати,
можеше да се насети дека во истиот момент
се присетува на тие мигови во животот кога
имал само една и единствена желба, како да
се приближи до мајсторот, кој навистина му
дозволил да оди со него на веселби, свадби,
панаѓури и слично.

-Така, започнав да свирам, а кога се
вратив од војска, со помош на професорот
по музика Никола Тумбевски, кларинетот ми
стана придружник. Во 1969 година дојдов во
Скопје, во КУД „Григор Прличев“ од Ѓорче
Петров, каде што се вработив во Институтот
за македонски јазик. Со ова културно-
уметничко друштво, сум гостувал на многу
турнеи (според мојата архива на 100) низ
цела Европа, за што имам незаборавни
спомени, - вели Христо не криејќи ја својата
восхитеност од постигнатото.

Тасевски во разговорот вели дека во
усовршувањето на музичкиот дел му по мо -
гнале и познатите музичари Тале Огненовски,
Љупчо Пандиловски, Ѓорѓи Димлевски и
шефот на оркестарот на КУД „Танец“. Така,
тој станал искусен кларинетист, дури и творец
на свои игри - Пелагониски сплет. Повеќе пати
настапувал со оркестарот на РТС, а бил дел и
од настапот на доајените на македонската
народна музика, Кирил Манчевски, Васка
Илиева, Петранка Костадинова, сестрите
Кучковки, Мирко Митревски и други. 

Се разделивме со Христо Тасевски, по
ситниот дождец кој упорно паѓаше, двајцата
исполнети во душата,- јас затоа што го сретнав
овој неуморен уметник што секогаш на нозе
и со веселба ги поминува пензионерските
денови, а тој затоа што ни ја раскажа својата
приказна и дружење со кларинетот со кој
другарува од најмала возраст до денес. 

С.Ц.Сотировска

СРЕДБА СО ХРИСТО ТАСЕВСКИ, ПОЗНАТИОТ ПЕНЗИОНЕРСКИ МУЗИЧАР 

Од најмала возраст со кларинетот
ЗП-ПРИЛЕП

По 55 го ди ни по втор но во учи лиш ни те клу пи

Ра дост и сјај им бли ка ше од очи те на ма ту ран ти те
- гим на зи јал ци од пред 55 го ди ни, од ге не ра ци ја та 1957-
1961 го ди на од при леп ска та гим на зи ја „Мир че Ацев“,
на не о дам на одр жа на та ге не ра ци ска сред ба во гра -
дот под Мар ко ви ку ли.

Се со браа три е се ти на ма ту ран ти од си те стра ни на
зем ја та. Ги има ше од по ра неш ни те ЈУ-ре пуб ли ки, а Ан -
дри ја на (Вој ни ча нец) Рен дал го „пре ле та“ и Ат лан ти кот
за да дој де и да се срет не по по ве ќе од по ло ви на век со
сво и те врс ни ци. Ср це то не ида ва ше да пре скок не уште
ед но ге не ра ци ско дру же ње, да спо де лат спо ме ни, да
ка жат кој што и ка ко по стиг нал во жи во тот. Про фе со ри -
те што им беа, ве ќе ги не ма ме ѓу жи ви те, но спо ме ни -
те не блед не ат.

- Ка ко вче ра да се дев ме во сред но школ ски те клу -
пи и еве се га по втор но се чув ству ва ме мла ди и се се -
ќа ва ме на го ди ни те што ги ми нав ме во ед на, од тоа

вре ме, ме ѓу нај до бри те учи лиш ни ин сти ту ции - при леп -
ска та гим на зи ја. А од на ша та ге не ра ци ја „из ник наа“
до кто ри, ин же не ри, ди ре кто ри на фир ми, про фе со ри,
но ви на ри и еден гра до на чал ник. Н* има се ка де, а ус -
пе ав ме да се со бе ре ме три е сет и трој ца, да се ви ди ме
по втор но и да се по тсе ти ме на вре ме то ми на то во овие
клу пи. Бес це не ти се зре ли те го ди ни, оти не се кој има
сре ќа да ги до жи вее. Фа ла му на бо га што се га сме пен -
зи о не ри и што мо же ме да си му а бе ти ме ка ко не ко гаш
- ни ре коа на сред ба та по ра неш ни те ма ту ран ти, а се -
га ба би и де дов ци со по ве ќе или по мал ку вну ци и прав -
ну ци. 

Ве се ли, нас ме а ни и за до вол ни што мо жат и по тол -
ку го ди ни, во сво и те 75, да сед нат по втор но во учи лиш -
ни те клу пи и да им се вра тат на случ ки те во се ќа ва ња -
та од пред по ве ќе од по ло ви на век. 

К. Ри сте ски

Во нај но ви от број на ро ман ско -
то спи са ние „Хе лис“, кое се пе ча ти
и има еле ктрон ско из да ние, об ја -
вен е из бор од по ет ско то тво реш -
тво на стру шки те по е ти Јо ван Стре -
зов ски и Ми шо Ки та но ски. Из бор
и пре пев на пра ви ма ке дон ски от
пи са тел Ди мо Дим чев, а сти ли за -
ци ја та на сти хо ви те е на уг лед ни от ро ман ски пи са -
тел Ге ор ге До бре, кој е гла вен и од го во рен уред ник
на „Хе лис“.

Во нај но ви от број на бу гар ско то пе ча те но кни -
жев но спи са ние „Жаж да“ од Сли вен, Бу га ри ја, чиј
гла вен и од го во рен уред ник е Жел јаз Кон дев, об ја -
вен е рас каз од ма ке дон ски от пи са тел Пе тко Ши пин -

ка ров ски, во пре вод на пи са тел ка та Ган ка Бог да но -
ва. Пе тко Ши пин ка ров ски е автор на два е се ти на
проз ни и по ет ски де ла. Пре ве ден е на пол ски, ро -
ман ски, срп ски, хр ват ски, бо сан ски и на дру ги ја зи -
ци. Тој е гла вен и од го во рен уред ник на ре ви ја та „Бра -
ну ва ња“ и е ор га ни за тор на ме ѓу на род ни от фе сти -
вал „Стру шки кни жев ни сред би“.    С. Ку ку не шов ски

Трој ца стру шки пен зи о не ри за ста пе ни во стран ски спи са ни ја
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По чи ту ван пре тсе да те ле, вие сте
еден од пр ви те лу ѓе на че ло на здру же -
ние кое се изд во ју ва во из ми на ти те го -
ди ни со сво и те мно гу број ни актив но -
сти во Со ју зот на здру же ни ја на пен зи -
о не ри на Ма ке до ни ја. Прет ста ве те ни
го на кра тко ва ше то здру же ние?

- Здру же ни е то на пен зи о не ри Кар -
пош е ед но од по ста ри те и по број ни те
здру же ни ја во Ма ке до ни ја, кое, ка ко
што ре ко вте, се изд во ју ва по дејс тву ва -
ње то и мно гу број ни те актив но сти што
ги ос тва ру ва. Де ка на ви сти на би ло ед -
но од по број ни те го во ри и по да то кот што
по ос но ва ње то на 5 ја ну а ри 1978 го ди -
на, ја до стиг на ло број ка та од 18.445
чле на, но со фор ми ра ње то по ве ќе оп -
шти ни во гра дот не кои чле но ви одат во
но ви здру же ни ја и број ка та ра пид но
опа ѓа. За вол ја на ви сти на та, здру же -
ни е то број но уште по ве ќе се на ма ли со
фор ми ра ње то на па ра лел но то Здру же -
ние на пен зи о не ри Та фта ли џе, та ка што
во из ми на ти ве го ди ни ЗП-Кар пош по -
ми ну ва ше низ уба ви, но и те шки пер и -
о ди. Спра ву вај ќи се со те шко ти и те и
пре диз ви ци те, здру же ни е то по ве ќе па -
ти бе ше пре фор ми ра но и пре ре ги стри -
ра но, за на крај да се кон со ли ди ра и со
по ин тен зив ни актив но сти да се афир -
ми ра ка ко ед но од по до бри те во Со ју -
зот. Оваа го ди на ќе би де за па ме те на и
по тоа што спо рот што ни бе ше на мет -
нат од па ра лел но то здру же ни е то, па и
од не кои изд во е ни здру же ни ја, до би по -
зи тив на прав на раз реш ни ца, та ка што
прав да та из ле зе на ви де ли на и ЗП-Кар -
пош со кре на та гла ва ќе про дол жи со
сво и те про грам ски актив но сти. Ве ру -
вам де ка бр зо ќе се раз ре ши и пра ша -
ње то око лу еви ден ци ја та на членс тво -
то, кое на не доз во лен на чин бе ше при -
сво ју ва но и не ре ал но при ка жу ва но.
Всуш ност, нај до бро ре ше ние и за па -

ра лел но то здру же ние е да се при пои
кон ма тич но то од кое се изд вои, без да
сно си не ка кви пос ле ди ци, за што ра ко -
водс тво то на ЗП-Кар пош има да де но
сог лас ност, до кол ку дру га та стра на са -
ка да ја при фа ти и на вре ме да ја сог ле -
да ре ал но ста. 

Ина ку, ЗП-Кар пош по стиг ну ва за бе -
ле жи тел ни ус пе си во си те об ла сти и на
си те по ли ња. Све ду ва ње то на ре зул та -
ти те на не о дам неш на та от чет на сед ни -
ца на со бра ни е то по кажa де ка про грам -
ски те актив но сти се ос тва ру ва ат во оп -
фат ка ко што се пла ни ра ни и под др жа -
ни од фи нан си ски от план. Во 2015 го -

ди на се вбро ју ва во ед на од по до бри -
те, во ко ја во фо ку сот беа актив но сти те
ка ко што се: ос тва ру ва ња та на пра ва -
та што про из ле гу ва ат од пен зи ско то и
ин ва лид ско то оси гу ру ва ње и пре зе ма -
ње то мер ки за по до бру ва ње на ква ли -
те тот на жи во тот на пен зи о не ри те, наг -
ла су ва ње то на со ци јал но–ху ма ни тар -
на та ди мен зи ја и гри жа та на здру же ни -
е то за сво и те чле но ви со по ни ски пен -
зии и на ру ше на здрав стве на со стој ба.
Оваа го ди на, ка ко и во прет ход ни те, на -
ше то здру же ние спо ред по стој ни те кри -
те ри у ми, на 60 пен зи о не ри им до де ли
ед но крат на па рич на по мош, а беа по -
се те ни и мно гу бол ни и из не мо ште ни
ли ца. Имав ме за бе ле жи тел ни по стиг -
ну ва ња та во об ла ста на кул тур но-за бав -
ни от и спорт ско- ре кре а тив ни от жи вот,
а ре а ли зи рав ме и зна чи те лен број ек -
скур зии во зем ја ва и во странс тво. Исто
та ка, се по ка жав ме и ка ко мош не до -
бри до ма ќи ни на Ре ги о нал на та ре ви ја
на пес ни, му зи ка и игри, а на ше то здру -
же ние ко рект но се прет ста ви и на Ре -
пуб лич ка та фолк лор на ре ви ја.

Со ра бо тка та на ва ше то здру же ние
со оп шти на та и со гра до на чал ни кот е
ед на од ре тко ус пеш ни те. Што има но -
во на тоа по ле?

-Ток му та ка, ка ко што кон ста ти ра -
вте, со оп шти на та и со гра до на чал ни -
кот има ме при мер на со ра бо тка, ко ја ја
офи ци ја ли зи рав ме пред не кол ку го ди -
ни со пот пи шу ва ње то ме мо ран дум и
мо же да се ка же де ка от то гаш има ме
по не по сред на и по ин тен зив на со ра бо -
тка. Бла го да ре ние на по мо шта од ло -
кал на та са мо у пра ва, здру же ни е то отво -
ри 6 пен зи о нер ски клу ба кои се рас по -
ре де ни глав но во раз о гра но ци те и исти -
те рас по ла га ат со по треб ни средс тва и
ре кви зи ти за раз ни друш тве ни игри, иа -
ко по се ти те ли те најм но гу игра ат шах,

таб ла, до ми но и слич но. Во овие кат чи -
ња пен зи о нер ки те че сто ор га ни зи ра ат
се ден ки и дру же ња, на кои се до го ва -
ра ат за раз ни актив но сти, раз ме ну ва -
ат мис ле ња, изра бо ту ва ат ра ко твор би,
со би ра ат средс тва и ор га ни зи ра ат ху -
ма ни тар ни ак ции и дру го. 

Исто та ка, ло кал на та са мо у пра ва по
по вод од бе ле жу ва ње то на Де нот на оп -
шти на та, се ко ја го ди на ор га ни зи ра пен -
зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри во по -
ве ќе дис цип ли ни, кои нај че сто ги отво -
ра гра до на чал ни кот, и на нај до бри те нат -
пре ва ру ва чи им до де лу ва приз на ни ја.
Овие тра ди ци о нал ни сред би пре рас наа
во ма ни фе ста ции на за ед нич ко дру же -
ње и ши ре ње на поз нанс тва та и при ја -
телс тва та по ме ѓу пен зи о не ри те.

Ка ко што е поз на то, во 2016 го ди -
на СЗПМ од бе ле жу ва го лем ју би леј – 70
го ди ни од пен зи о нер ско то ор га ни зи ра -
ње во Ма ке до ни ја. Со што ќе се вклу чи
ЗП-Кар пош во ова од бе ле жу ва ње? 

- Ние ка ко член ка на СЗПМ 70-го -
диш ни от ју би леј од пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње го чув ству ва ме ка ко свој
ју би леј. Всуш ност, оваа го ди на ја за поч -
нав ме во зна кот на од бе ле жу ва ње то на
овој го лем пен зи о нер ски праз ник со тоа
што во си те пла ни ра ни актив но сти што
ќе се одр жат по тој по вод го вгра див ме
предз на кот на ју би ле јот. Во таа на со ка
из вр шив ме ин фор ми ра ње на членс тво -
то за зна че ње то на праз ни кот, што ќе ни
би де мо тив по ве ќе за по го ле мо ан га жи -
ра ње во актив но сти те и по стиг ну ва ње
по го ле ми ре зул та ти во си те об ла сти.
Афир ма ци ја на актив но сти те на здру же -
ни е то имав ме и со учес тво то во еми си -
ја на МТВ, та ка што и по ши ро ка та јав -
ност ја за поз нав ме со ра бо та та и по стиг -
ну ва ња та на здру же ни е то. Се ка ко, ќе
учес тву ва ме и во ма ни фе ста ци и те што
ќе ги ор га ни зи ра СЗПМ, ка ко што се ре -

ви и те и спорт ски те нат пре ва ри, а за Де -
нот на пен зи о не ри те ќе под го тви ме по -
себ на про гра ма за од бе ле жу ва ње. И,
ка ко ја за поч нав ме оваа го ди на, со вид -
ни актив но сти и ре зул та ти, та ка пла ни -
ра ме и да ја за вр ши ме.

Вие, по чи ту ван пре тсе да те ле, по
стру ка сте еле ктро ин же нер. Ве ро јат но
за тоа и ва ша та ра бо та и ор га ни за ци ја -
та на иста та е пре циз на и ра ци о нал на.
Но има те ли вре ме и за дру ги ан га жи -
ра ња и за до волс тва по крај овој мно гу
ва жен оп штес твен ан гаж ман со кој ре -
тко кој се на фа ќа да го из вр шу ва на ва -
ша во зраст?

- Ва кви от ан гаж ман во се кое здру -
же ние ба ра пре циз но и ра ци о нал но по -
ста пу ва ње, а осо бе но ко га се из вр шу -
ва долж но ста пре тсе да тел на ИО, ко ја
на ло жу ва иск лу чи тел но пра вил но и за -
кон ско ра бо те ње. Мо же би среќ на окол -
ност во тоа е и стру ка та што ја по се ду -
вам, но и мо ја та по све те ност на ра бо -
та та, ко ја ми од зе ма го лем дел од сло -
бод но то вре ме. Во рам ки те на мо е то
ан га жи ра ње, си гур но ра бо там и не што
по ве ќе откол ку што тре ба, ка ко што из -
го тву вам по себ ни ела бо ра ти од актив -
но сти те и ус пе си те на здру же ни е то, ама,
пак, тоа ме ис пол ну ва и ме пра ви за до -
во лен, за што оста ну ва во ар хи ва та ка -
ко до каз за на ше то ра бо те ње и оп сто -
ју ва ње. Пре циз но то еви ден ти ра ње и
ар хи ви ра ње на на ста ни те мно гу ми по -
мог на и во спра ву ва ње то со проб ле ми -
те и тур бу лен ци и те што ги има ше здру -
же ни е то во из ми на ти от пер и од.

Се пак, ми оста ну ва мал ку вре ме за
ме не и за мо е то се мејс тво, кое вре ме
го тро шам за сле де ње ино ва ции и
откри ти ја во еле ктро е нер ге ти ка та, а и
за чи та ње не ко ја ин те рес на кни га. 

Ка ли на С. Ан до но ва

ИНТЕРВЈУ СО ТРАЈКО САВЕСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИО НА ЗП-КАРПОШ 

Во сре ди на та на ми на ти от век про -
би штип ско-зле тов ски от крај по крај по
ру дарс тво то бил поз нат и по мно гу број -
ни те за на е ти кои би ле глав ни во обез -
бе ду ва ње ег зи стен ци ја за се мејс тва -
та. Спо ред рас ка жу ва ња та на по ста -
ри те жи те ли, са мо во Зле то во има ло
32 за на ет чи ски ду ќа ни ка ко што се ко -
ла ри, нал ба ти ни, ку јун џии, са мар џии,
ко жу ва ри, ко ва чи, во де ни ча ри и уште
мно гу дру ги за кои де нес жи ве ат са мо
спо ме ни те и рас ка жу ва ња та за раз ни
зго ди и нез го ди во нив но то ра бо те ње.
Со нив ни те за на ет чи ски ус лу ги и про -
из во ди не са мо што се опс лу жу ва ле и
снаб ду ва ле окол ни те на се ле ни ме ста,
ту ку не кои од про из во ди те па ту ва ле
за Со лун, Со фи ја и Ср би ја.

Де нес ед вај мо жат да се срет нат
не кол ку за на ет чии и тоа ши ва чи, бер -
бе ри, пе ка ри и два грн чар ски ду ќа ни
кои са ка ат да ја про дол жат тра ди ци ја -
та на сво и те пред ци.

Во по тра га по ре тки те за на е ти и за -
на ет чии се нај дов ме во ду ќа нот на
единс тве ни от ча сов ни чар во Про би -
штип, Ки ре Ја ки мов, кој што ту ку за ми -
нал во пен зи ја, но ду ќа нот ни ка ко не
му се на пу шта.

Ки ре Ја ки мов во сво ја та ра бо тил -

ни ца (ду ќан), ко ја има ед вај 6 ква драт -
ни ме три, со сво и те 64 го ди ни и не кој
ме сец, це ли 50 го ди ни не мо же да се
од вои од соп че то во кое го по ми нал
нај го ле ми от дел од сво јот жи вот и за
кое го вр зу ва ат мно гу спо ме ни. 

- Не мо жам да жи ве ам без рит мич -
ко то од бро ју ва ње на вре ме то на ча -
сов ни ци те кои ме оп кру жу ва ат. Тие се
мо јот жи вот. Со овој за на ет кој ба ра
го ле ма пре циз ност го хра нев и де нес
го хра нам мо е то се мејс тво. Иа ко е вре -

ме да го на пу штам ду ќа нот и да ја ко -
ри стам пен зи ја та, но стал гич но сум по -
вр зан со овие ста ри по ка жу ва чи на
вре ме то. По не ко гаш тие те шко се по -
пра ва ат би деј ќи за нив не ма де ло ви,
но љу бо вта кон про фе си ја та и кон овие
ми ни ја тур ни апа ра ти ме др жи ов де.
Че сто па ти ку пу вам ста ри ча сов ни ци,
па од еден или два ос по со бу вам еден
кој ра бо ти точ но. Де неш ни те ди ги тал -
ни ча сов ни ци са мо ба ра ат да им се
сме нат ба те ри и те, но тоа не ме пра ви
сре ќен. Не мо жам да ја ви дам ма ши -
на та ко ја ги дви жи стрел ки те, а тие пре -
циз но го по ка жу ва ат вре ме то. Жа лам
што ни кој не се ин те ре си ра за овој за -
на ет, кој е мно гу ин те ре сен, ба ра по -
све те ност, љу бов, пре циз ност и тр пе -
ние. Со за до волс тво ги гле дам ѕид ни -
те ча сов ни ци за ка че ни зад ме не на
ѕи дот, ги гле дам и со ча со ви го слу шам
нив но то рит мич ко од бро ју ва ње на вре -
ме то, на се кој ден. Те шко ми е ко га ќе
по мис лам де ка мо рам да го за тво рам
ду ќа нот и во не го ќе пре ста не от чу ку -
ва ње то на мо и те ми ле ни ци - ста ри те
ча сов ни ци - ве ли Ки ре, кој со мно гу
но стал ги ја ни ја рас ка жа сво ја та при -
каз на, што за поч на ла ко га имал са мо
14 го ди ни.               М. Здра вков ска

ЗП-ПРОБИШТИП 

Љу бо вта кон за на е тот ме ма ѓеп су ва

Ан га жи ра ње и ус пе си во кон ти ну и тет

Во тивкото пријатно мајско утро,
сончевите зраци срамежливо ги
поздравија светиниколските  пе н зи -
о нери, кои со насмевка на лицето и
патни торби во рацето, еден на друг
си посакуваа добро утро и среќен
ден, тргнувајќи на пат да поминат
незаборавни мигови во Дојран.
Дваесетината пензионери беа ра до -
с ни што деновите на викендот ќе ги
помината во дружење, на брегот од
Дојранското Езеро, опуштено и убаво
како на мал одмор, далеку од мо но -
тонијата на своите домови и личните
проблеми. Престојот на све ти ни ко -
лските пензионери во Дојран им го
овозможи Локалната са мо у п рава,
како резултат на одличната со ра -
ботка на здружението и неговиот
претседател Никола Атанасов и
градоначалникот на општина на
Свети Николе  Зоран Тасев, кој се ко -
гаш има разбирање за пе н зи он е р -
ската популација и е подготвен да им
излезе во пресрет.

При пристигнувањето во Дојран
пензионерите ги дочека врнежливо

време. Како небото да не сакаше да
го пушти сонцето од пазувите на
облаците. Како да сакаше да им ја
помати радоста на  веселите при -
падници од трето доба, но не успеа
во тоа. Во салата од хотелот ра с по -
ложените пензионери си разговараа
пиејќи кафе, сок, а имаше и ра ки -
ичка. Најстариот меѓу нив, ос ум де -
сетгодишниот дедо Перо со својот
ведар глас раскажуваше шеги и сите
ги развеселуваше. При тоа најде
време да му помогне на својот
пријател, одличниот кувар пензионер
од 70 години, во чии специјалитети
сите уживаваа. Се редеа приказните
и сеќавањата речиси до вечерните
часови...

Следниот ден убавото сончево
време им ја врати насмевката на
лицата на пензионерите. Прошетката
покрај мирното езеро, глетката на
раскошните зелени крошни на
стогодишните дрвја им ги наполни
очите со убавина.

Вукица Петрушева

Пензионерите уживаа 
во убавините на Дојран

ЗП СВЕТИ НИКОЛЕ




