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Го ле ми те фи нан си ски по вол но сти и
мер ки на Вла да та за пот тик ну ва ње на
до маш ни те ком па нии да отво рат до мо -
ви за ста ри ли ца очиг лед но да доа плод.
Во ми на ти от пер и од се отво ри ја 19 ва -
кви до мо ви, со што зна чи тел но се зго ле -
ми ка па ци те тот за згри жу ва ње на ли ца
од тре то то до ба, а со зго ле му ва ње на
кон ку рен ци ја та кон ти ну и ра но се по до -
бру ва ат и ус ло ви те и функ ци о ни ра ње то
во до мо ви те.

Во се ло то Ка ди но, во оп шти на та Илин -
ден, се отво ри нов при ва тен дом за ста -
ри ли ца „Ру ски“, со ка па ци тет за 30 ли ца.

- Има ме од лич на ко му ни ка ци ја со
Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на по -
ли ти ка и се охра брив ме да отво ри ме
уште еден дом за ста ри ли ца. Во до мот
за ста ри ли ца во мо мен тот има ме 15
вра бо те ни, а ту ка ќе поч не ме со 10. На -
ши те ко рис ни ци се пре среќ ни - ве ли
сопс тве нич ка та и ди ре ктор ка на до мот,
Ма ри на Му стач ки.

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на по -
ли ти ка, Ди ме Спа сов, по со чи де ка вла -

ди ни те мер ки за из град ба на при ват ни
ста реч ки до мо ви прет ста ву ва ат се ри оз -
на под др шка за си те за ин те ре си ра ни ли -
ца и ком па нии да вло жат во овој биз нис,
а при тоа, освен да вли ја ат врз сво ја та
про фи та бил ност, да отво рат но ви ра бот -
ни ме ста. 

- Ли ца та сме сте ни во овој мо де рен
дом се за до вол ни од ус лу га та, гри жа та и
од об је ктот во кој се сме сте ни. Ова е но -
ва ин ве сти ци ја во Илин ден. По шест го -
ди ни се отво ра втор ста реч ки дом, што
по ка жу ва де ка и во овој биз нис чо век
мо же да ус пее. Ту ка се зна чај ни и по вол -
но сти те на Вла да та од пред две и пол го -
ди ни, со на ма лу ва ње на ко му на ли и те за
из град ба на ста реч ки дом за 95 про цен -
ти, по чет на та це на од 1 евро за ква дра -
тен ме тар за гра деж но не из гра де но зем -
ји ште, по вол ни те кре дит ни ли нии за под -
др шка на раз вој, ка ко и по вол но сти те за
вра бо ту ва ње што се ну дат пре ку Аген -
ци ја та за вра бо ту ва ње. Исто та ка, ту ка
е и нај но ви от про ект - грант за отво ра -
ње но ви ста реч ки до мо ви од 12.000

евра, кои се ка ко да ва ат ре зул тат. Ова е
19-ти при ва тен дом за ста ри ли ца што се
отво ри во из ми на ти от пер и од, а во кои
ве ќе ра бо тат над 260 вра бо те ни. 

Гра до на чал ни кот на оп шти на та Илин -
ден, Жи ка Сто ја нов ски, упа ти че сти тки
до ин ве сти то рот, ве ту вај ќи де ка ка ко ло -
кал на са мо у пра ва ќе про дол жат да соз -
да ва ат ус ло ви за из град ба на ка пи тал -
ни ин ве сти ции.

Во при сус тво на по го лем број гра ѓа -
ни, во оп шти на та Илин ден на све чен на -
чин бе ше по ста вен ка мен-те мел ник на
дом за ста ри ли ца - дом за жи ве е ње и
не га „Вто ра мла дост“. Ка мен-те мел ни -
кот го по ста ви ја гра до на чал ни кот на оп -
шти на та Илин ден, Жи ка Сто ја нов ски и
ин ве сти то рот, сопс тве ни кот на гра деж -
на та ком па ни ја „Адо ра ин же не ринг“, д-
р Ван чо Чиф ли га нец.

Вкуп на та ин ве сти ци ја за ре а ли за ци -
ја та на овој про ект из не су ва 4,5 ми ли о -
ни евра, со што ќе се овоз мо жи отво ра -
ње на од 30 до 40 но ви ра бот ни ме ста.

Нов дом за згри жу ва ње ста ри ли ца

не о дам на поч на со ра бо та и во скоп ска -
та на сел ба Пр жи но. Тој е 20-ти по ред
отво рен при ва тен дом. 

Ин те ре сот за отво ра ње до мо ви за
ста ри ли ца се зго ле му ва и ин тен зи ви ра
ка ко ре зул тат на по вол но сти те што ги во -
ве де Вла да та. Сe по го лем број лу ѓе се
ре ша ва ат да ин ве сти ра ат во оваа деј -
ност и да отво рат при ват ни до мо ви за
ста ри ли ца. Овој дом ќе обез бе ди згри -
жу ва ње на 40 ли ца и ќе отво ри од 10 до
15 ра бот ни ме ста - ре че на отво ра ње то
на до мот ми ни сте рот за труд и со ци јал -
на по ли ти ка, Ди ме Спа сов.

Пре тсе да те лот на Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја,
Дра ги Ар ги ров ски, истак на де ка со отво -
ра ње то при ват ни ста реч ки до мо ви поч -
ну ва да се ре ша ва проб ле мот за згри -
жу ва ње пен зи о не ри и ста ри ли ца, би деј -
ќи, ка ко што ре че, во мо мен тов има не -
до стиг од лег ла.

Бла го да ре ние на ак ци ја та на Вла да -
та и на МТСП и бе не фи ци и те што ги да -
ва ат за ин ве сти то ри те кои са ка ат да отво -

рат ста реч ки до мо ви, овој проб лем поч -
ну ва да се ре ша ва на оп што за до волс -
тво на Со ју зот и на си те над 300 ил ја ди
пен зи о не ри и ста ри ли ца во на ша та зем -
ја. Со отво ра ње то но ви ка па ци те ти не
са мо што се ре ша ва проб ле мот со не -
до сти гот од ка па ци те ти за згри жу ва ње,
ту ку и се зго ле му ва кон ку рен ци ја та, ко -
ја при до не су ва за на ма лу ва ње на це ни -
те на сме сту ва ње то и згри жу ва ње то на
ста ри те ли ца - истак на Ар ги ров ски.

Ин ве сти то рот и сопс тве ник на но ви -
от дом „Сон це“, Пе тар Стар де лов, ре че
де ка овој про ект го ре а ли зи ра ле мно гу
бр зо и ус пеш но бла го да ре ние на Вла да -
та и на огром на та под др шка на МТСП.

Отво ра ње то на овие но ви со вре ме -
ни при ват ни до мо ви за ста ри ли ца во оп -
шти ни те Илин ден и Ки се ла Во да е уште
еден убав до каз де ка со ра бо тка та и на -
по ри те на Вла да та, Со ју зот на ЗП на Ма -
ке до ни ја и на ло кал на та са мо у пра ва се -
ко гаш да ва ат до бри ре зул та ти.

Мендо Димовски

Пред два е се ти на го ди ни, то гаш на та
вла да до не се од лу ка пен зи о нер ски те до -
мо ви во оп шти ни те да пре ми нат во др -
жав на сопс тве ност, и по крај тоа што до -
мо ви те ка ко и тој во Де бар, беа из гра де -
ни со ло кал ни средс тва. Тие се до мо ви
на пен зи о не ри те и тре ба ка ко та кви да
оста нат нив ни и на ло кал но ни во. Де нес
во нај ма сов на та ор га ни за ци ја во Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја, СЗПМ, еден од отво -
ре ни те проб ле ми што тре ба да се ре ши
се имот но-прав ни те ра бо ти на пен зи о -
нер ски те до мо ви во вна треш но ста. И по -
крај тоа што проб ле мот е отво рен по ве -
ќе од две де ка ди, тој сеуште не е ре шен.

Исти от проб лем го има и Де бар, иа ко по -
стои це лос на до ку мен та ци ја за из град -
ба та на об је ктот, ве ли Бес ник По це ста,
пре тсе да тел на со бра ни е то на СЗПМ, кој
две де ка ди бе ше и на че ло на ЗП-Де бар
и Цен тар Жу па. 

- Акту ел ни от пре тсе да тел на ова здру -
же ние, Џа вит Кар пу зи, до да ва де ка си -
те ин ве сти ции кои се ре а ли зи ра ни за са -
на ци ја и дру ги за фа ти за одр жу ва ње на
пен зи о нер ски от дом во Де бар се на пра -
ве ни со сопс тве ни средс тва на пен зи о -
не ри те, иа ко сопс тве но ста не е де фи ни -
ра на прав но. 

За по тре ба та од из град ба на ста реч -
ки дом е рас пра ва но и на сед ни ци на ло -
кал на та са мо у пра ва и на здру же ни е то
на пен зи о не ри те. Пре тсе да те лот на со -
бра ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста, ве -
ли де ка отво ра ње то на ста реч ки дом е
по тре ба на вре ме то во кое жи ве е ме. 

За ова пра ша ње има ме раз го ва ра -
но и на ни во на Со ју зот на здру же ни ја та
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, а е раз -
го ва ра но и со ми ни сте рот за труд и со ци -

јал на по ли ти ка на РМ, Ди ме Спа сов, од
ко го до бив ме уве ру ва ње де ка ако оп -
шти на та Де бар до де ли ло ка ци ја за из -
град ба на ста реч ки дом, то гаш ми ни -
стерс тво то би по мог на ло да се из гра ди
еден та ков об јект. Би деј ќи раз го во ри те

сe уште се во дат, има и ва ри јан та де бар -
ски те ста ри ли ца да би дат сме сте ни во
ре ги о нал ни от ста реч ки дом во Охрид, но
де бар ча ни во ни кој слу чај не се отка жу -
ва ат од гра де ње ва ква ин сти ту ци ја во
Де бар, осо бе но што за из град ба на еден

ва ков об јект има и при ват ни ини ци ја ти -
ви од на ши исе ле ни ци во САД, кои ба ра -
ат да се вклу чат во ин ве сти ра ње то. Од
ед на стра на, де фи ни тив но ста ри те оса -
ме ни ли ца не ма да би дат са ми и ќе се
згри жат во ин сти ту ци ја та, а од дру га стра -
на, ма те ри ја лен ефект ќе има ат и ин ве -
сти то ри те - ве ли По це ста. 

Во со стој ба ко га не кои од ста ри те ли -
ца не ма ат по крај се бе ли ца од сво е то се -
мејс тво, или, пак, бли ски род ни ни и при -
ја те ли, из град ба та на до мот е не оп ход на
по тре ба, и по крај тоа што во Де бар е тра -
ди ци ја ста ри те ли ца да не се оста ва ат да
жи ве ат са ми. 

Се га се чи ни де ка по ми на „вре ме то
на сра мот“ ста ри те да се сме сту ва ат во
до мо ви за ста ри ли ца, би деј ќи не ма друг
из лез. Цр ве ни от Крст има мно гу број ни
про е кти за по мош на ста ри те ли ца, но
се пак, тоа не е исто, би деј ќи тие во до мо -
ви те би до би ва ле хра на, об ле ка и ле карс -
тва, по мош во одр жу ва ње на лич на та хи -
ги е на и дру го - ве ли Поцеста .

Вјол ца Са ди ку

Ми ни сте рот за труд и со ци -
јал на по ли ти ка, Ди ме Спа -

сов, по со чи де ка вла ди ни те
мер ки за из град ба на при -

ват ни ста реч ки до мо ви прет -
ста ву ва ат се ри оз на

под др шка за си те за ин те ре -
си ра ни ли ца и ком па нии да

вло жат во овој биз нис, а при -
тоа, освен да вли ја ат врз сво -

ја та про фи та бил ност, да
отво рат но ви ра бот ни ме ста

По крај проб ле мот со пен зи о -
нер ски от до м, во Де бар и
Цен тар Жу па по стои уште
еден проб лем, а тоа е из -

град ба на дом за ста ри ли ца 

ЗП-ДЕБАР И ЦЕНТАР ЖУПА 

По ми на „вре ме то на сра мот“, стар ски те до мо ви се по тре ба

Отво ре ни но ви при ват ни до мо ви за ста ри ли ца во Илин ден и во Ки се ла Во да 



vidici ^etvrtok, 18.8.20162

Уште во ра ни те утрин ски ча со ви,
на 24 ју ли, ка ра ва нот со авто бу си, ми -
ни бу си, ком би ња и пат нич ки во зи ла
во де ше кон Ра до виш и ги до не се љу -
би те ли те на при ро да та, на друж ба та,
на пес на та, на оро то и му зи ка та, во
кру гот на ма на стир ски от комп лекс „Св.
Ѓор ги ја“, кај с. Ора о ви ца. Овој прив -
ле чен ло ка ли тет, кој е сме стен во па -
зу ви те на Плач ко ви ца, чи ја вол шеб на
уба ви на ја до пол ну ва и но во из гра де -
на та ма на стир ска цр ква, израс на во
при јат но и мно гу по са ку ва но ме сто за
си те гра ѓа ни од ре ги о нот и по ши ро ко.
И ток му на ова све то ме сто се одр жа

ве ли чес твен со бир, ка де што се дру -
жеа над 9.000 пен зи о не ри од по ве ќе
здру же ни ја од Р. Ма ке до ни ја.

Вед наш на по че то кот го сти те ги
поз дра ви пре тсе да тел ка та на Акти вот
на пен зи о нер ки, Пав ли на Ча бу ко ва,
а по неа пре тсе да те лот на здру же ни е -
то, Јор дан Ко ста ди нов, во сво е то при -
год но из ла га ње им по са ка до бре дој -
де и истак на де ка ве ќе не кол ку го ди -
ни ток му на ова ме сто се одр жу ва ат
нај ма сов ни те пен зи о нер ски ма ни фе -
ста ции во зем ја та. Сред ба та бе ше уве -
ли че на и со при сус тво то на гра до на -
чал ни кот на оп шти на та Ра до виш, Са -

шко Ни ко лов, кој изра зи го ле мо за до -
волс тво и упа ти по фал ни збо ро ви кон
ор га ни за то рот на со би рот, а во ед но
на си те пен зи о не ри им по са ка сре ќа,
до бро здрав је и долг жи вот. На пен зи -
о не ри те им се обра ти и кти то рот на ма -
на сти рот, Ни ко лај чо Ни ко лов, кој се -
ко гаш ја по ма га пен зи о нер ска та ор -
га ни за ци ја, а за се гаш ни те и ид ни ге -
не ра ции со сопс тве ни средс тва ја из -
гра ди ма на стир ска та цр ква.

Мно гу им пре сив но бе ше обра ќа -
ње то на пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, кој поз дра ву вај ќи ги
при сут ни те истак на де ка оваа сред ба

се вбро ју ва во ни за та сред би на пен -
зи о не ри те кои го ди на ва се ор га ни зи -
ра ат во ду хот на го ле ми от ју би леј, 70
го ди ни од пен зи о нер ско то ор га ни зи -
ра ње во Р. Ма ке до ни ја.

- Ра ду ва ма сов на та по се те ност и
при сус тво то на здру же ни ја кои за прв -
пат учес тву ва ат на оваа сред ба. Це ли -
те на овие сред би - ма сов ност, дру же -
ње и ве сел ба се ос тва ре ни. 

По тоа, пре тсе да те лот Ар ги ров ски
збо ру ва ше за стан дар дот на пен зи о -
не ри те, за за шти та та на нив но то здрав -
је, по што и офи ци јал но ја прог ла си
сред ба та за отво ре на.

Це лод нев на та про грам ска со др -
жи на бе ше збо га те на и со одр жу ва -
ње то ра бо тен со ста нок со си те пре тсе -
да те ли на здру же ни ја та, ка де што се
раз ме ни ја искус тва и се слуш наа но -
ви идеи за по до бро ор га ни зи ра ње на
пен зи о нер ски те актив но сти. За уба -
ва та му зи ка и за до бро то рас по ло же -
ние се по гри жи поз на та та му зич ка гру -
па „Злат ни пр сти“, пред во де на од ра -
ко во ди те лот Ко ле Јо ва нов, а спе ци ја -
лен го стин и овој пат бе ше поз на ти от
ма ке дон ски пе јач Кру ме Спа сов ски.

Лил ја на Мла де нов ска

Не о дам на во пре крас ни от ам би ент
на из лет нич ко-ту ри стич ки от комп лекс
во Пе лин це, во ор га ни за ци ја на ЗП-Ку -
ма но во се одр жа 15-та по ред тра ди ци -
о нал на, ме ѓу на род на, мул ти ет нич ка пен -
зи о нер ска сред ба „Еко хе пе нинг 2016“.
Ил ја да пен зи о не ри и пен зи о нер ки од
де сет здру же ни ја од зем ја ва и го сти од
по бра тим ско то здру же ние од Вра ње,
Ср би ја, дој доа да се ре ла кси ра ат, дру -
жат, а не кои и да го по се тат ме мо ри јал -
ни от цен тар на АСНОМ. На сред ба та поз -
драв на реч до при сут ни те упа ти пре тсе -
да те лот на ЗП-Ку ма но во, Спир ко Ни ко -
лов ски, кој истак на де ка ма ни фе ста ци -
ја та е во ду хот на од бе ле жу ва ње то на 70
го ди ни од пен зи о нер ско то ор га ни зи ра -
ње во Ма ке до ни ја. Имај ќи ја пред вид
акту ел на та со стој ба во др жа ва та, во ко -
ја не кои по драч ја беа за фа те ни со поп -
ла ва и на мно гу гра ѓа ни им е по треб на
фи нан си ска по мош, изра зу вај ќи жа ле -
ње за из гу бе ни те жи во ти и за на пра ве -
на та ма те ри јал на ште та, Ни ко лов ски ин -
фор ми ра де ка и ЗП-Ку ма но во се вклу -
чи во ху ма ни тар на та ак ци ја.

Од име то на оп шти на та Ста ро На го -
ри ча не, на при сут ни те им се обра ти гра -
до на чал ни кот Ми ло ван Стој ков ски, кој
се за др жа на при род ни те ре тко сти од
овој крај, ста вај ќи ак цент на ле ко ви то -
ста на ба ња та Стр но вац, за ко ја се пла -
ни ра да ста не мо де рен спа-цен тар.

На сред ба та при сус тву ваа и прет став -
ни ци од СЗПМ, пре тсе да те лот на со бра -
ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста и се кре -
тар ка та на ИО, Стан ка Трај ко ва, кои ја
оце ни ја сред ба та ка ко мош не ус пеш на.

- Ку ма нов ско то пен зи о нер ско здру -
же ние со пра во се вбро ју ва во нај а ктив -
ни те и не го ви от при мер во ор га ни зи -
ра ње ма ни фе ста ции и сред би на кул -
тур но по ле тре ба да го сле дат и пре о -
ста на ти те здру же ни ја. Вие тре ба да про -

дол жи те да че ко ри те по тој пат и во ид -
ни на да ја уна пре ду ва те со ра бо тка та
на си те ни воа - истак на Бес ник По це -
ста и ја отво ри сред ба та. 

Ина ку, на ма ни фе ста ци ја та, по тра -
ди ци ја пре сто ју ваа и пен зи о не ри те од
гра дот-по бра тим - Вра ње, Ср би ја, чи ја

што пре тсе да тел ка, Ми ра Трај ко виќ, се
обра ти на со би рот. Исто та ка на сред -
ба та се обра ти и пре тсе да те лот на ИО
на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром, Ди ми -
три је Бо га ти нов ски. 

Јас ми на То до ров ска

ЗП-КОЧАНИ 

Сред ба на пен зи о не ри те 
од Ма ке до ни ја во Пан те леј

Во ма на стир ски от комп лекс „Св.Пан те леј мон“ во ко чан ско то се ло Пан -
те леј, на 11 август се одр жа 11-та сред ба на пен зи о не ри те од Ма ке до ни ја,
на ко ја учес тву ваа над 2.000 пен зи о не ри од 25 пен зи о нер ски здру же ни ја
од Ма ке до ни ја. Ор га ни за тор на сред ба та бе ше Здру же ни е то на пен зи о не -
ри те на Ко ча ни.

- Гор ди сме што се со брав ме на за ед нич ко дру же ње на пен зи о не ри те од
си те кра и шта на Ма ке до ни ја. Со нас го ди на ва за прв пат се и пен зи о не ри од
Го сти вар, Би то ла, Ма ке дон ски Брод и Те то во. Сред ба та ја ор га ни зи ра ме по
11-ти пат, со цел ме ѓу себ но за поз на ва ње, дру же ње и скло пу ва ње но ви при -
ја телс тва ме ѓу нас пен зи о не ри те- истак на во сво е то обра ќа ње пред при сут -
ни те пре тсе да те лот на ЗП-Ко ча ни, Ѓор ѓи Се ра фи мов.

Гра до на чал ни кот на Ко ча ни, Ра тко Ди ми тров ски, ја истак на ус пеш на та со -
ра бо тка што оп шти на та ја има со пен зи о нер ска та ор га ни за ци ја од оп шти на та.

- Се ко ја ваша актив ност ние ја под др жу ва ме, а осо бе но се тру ди ме да
обез бе ди ме про стор за ид ни пен зи о нер ски клу бо ви и во по го ле ми те на сел -
би во оп шти ни те од ко чан ски от ре ги он. Оп шти на та не се отка жу ва од из град -
ба та на ид ни от ре ги о на лен дом за ста ри ли ца, би деј ќи ба ра ме парт нер за
за ед нич ка из град ба  - истак на Ди ми тров ски.

Во име то на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја
при сут ни те ги поз дра ви пот пре тсе да те лот на ИО на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски,
кој истак на де ка го ди на ва ко га Со ју зот од бе ле жу ва 70 го ди ни од ор га ни зи -
ра но то по сто е ње, за до волс тво е да се при сус тву ва на ва кви со би ри ка де што
пен зи о не ри те се дру жат, кон та кти ра ат и ја жи ве ат сво ја та тре та до ба.

При сут ни те на сред ба та го по се ти ја ма на стир ски от комп лекс „Све ти Пан -
те леј мон“, из гра ден во 1871 го ди на и фре ско нас ли кан од тај фа та на поз на -
ти от зо граф Ди ми три ја Ан до нов Па пра ди шки. Сред ба та тра е ше до доц ни те
поп лад нев ни ча со ви.                                                                                       К. Ге ра си мов 

. ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

Не за бо рав на сред ба во Ора о ви ца

ЗП-КУМАНОВО

Еко хе пе нинг по све тен на ху ма но ста
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На 2 Август - Илин ден, во Бо го ми -
ла, во оп шти на та Ча шка, Здру же ни е -
то на пен зи о не ри од Ве лес го пу шти во
упо тре ба ре но ви ра ни от ре кре а ти вен
дом за пен зи о не ри и мла дин ци „Пе тар
Поп Ар сов“.

Ру и ни ра ни от об јект здру же ни е то го
до би на ко ри сте ње од оп шти на та Ча шка,
го ре но ви ра ше и се га во не го мо жат да
се сме стат по ве ќе по се ти те ли кои ќе са -

ка ат да ужи ва ат во уба ви ни те на Азот. Све -
че но ста ја отво ри актер ка та Вес на Ди ми -
три е ва Бо бе ски, а по тоа на го сти те им се
обра ти пре тсе да те лот на ЗП-Ве лес, д-р Ве -
ле Але ксо ски:

-  Ре кре а тив ни от дом е на ме нет за
пен зи о не ри и мла дин ци. Зо што за мла -
дин ци? За тоа што и тие еден ден ќе би -
дат пен зи о не ри, а ние, акту ел ни те пен -
зи о не ри, има ме стра те ги ја за ин тер ге -

не ра ци ска со ра бо тка. Во об је ктот на овој
дом се на о ѓа ат де се ти на со би со по 3-4
кре ве ти и по ли ва лент на спорт ска са ла
во ко ја, пред се, ќе се одр жу ва ат под го -
тви тел ни тре нин зи за: фуд бал, од бој ка,
ко шар ка, те нис, ра ко мет, пинг-понг и
дру го. Има ме на рас по ла га ње и спорт -
ски те рен за го лем фуд бал, а за ид но то
ле то ќе ги за вр ши ме те ни ско то игра ли -
ште, ка ко и пла стич ни от ба зен од 75 ку -
би ци во да. За си те овие актив но сти це -
ни те ќе би дат сим бо лич ни. До до мот ќе
се стиг ну ва и по пат и со воз, кој со о бра -
ќа од Скоп је до Бо го ми ла и на зад.

Го ран чо Па нов ски, гра до на чал ник на
оп шти на та Ча шка, го из не се за до волс тво то
од отво ра ње то на ре кре а тив ни от дом за пен -
зи о не ри и мла дин ци, ка ко и мно гу до бра та
со ра бо тка со здру же ни е то на пен зи о не ри
во Ве лес, ко ја и по на та му ќе про дол жи. 

Поз дра ву вај ќи го со би рот, пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, истак -
на де ка ова е втор ва ков дом во Ма ке до -
ни ја, по оној во Скоп је. И по крај пра ктич -
на та при ме на, ко ри сте ње то на при род -
ни те уба ви ни со мож ност за про ше тки и
ре кре а ции на чист воз дух е бес це не то. И
уште по важ но, овој дом, со ма ли ад ми ни -
стра тив ни из ме ни, од нос но, ко ри сте ње
од ти пот на јав но при ват но парт нерс тво,
мно гу бр зо мо же да се пре а дап ти ра во
дом за пре стој на ста ри и не моќ ни ли ца.

Отка ко до мот бе ше пу штен во упо тре -
ба, на ста пи пе јач ка та гру па при ЗП-Ве лес
со по ве ќе на род ни пес ни. По тоа го сти те
го разг ле даа до мот и се при дру жи ја на оп -
што на род на та ве сел ба со ве ту ва ње де ка
ќе дој дат што по ско ро на не кол куд не вен
пре стој во овој убав крај.

На да Але ксо ска

На ини ци ја ти ва на пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, а во рам ки те 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, Со ју зот на ЗП на град Скоп је, во со -
ра бо тка со ре дак ци ја та на те ле ви зи ја та
Ка нал 5, ко ја го афир ми ра и пот тик ну ва
актив но то и здра во ста ре е ње на пен зи о -
не ри те, на 9 ју ли, за 250 свои чле но ви ор -
га ни зи ра ед нод нев на по се та и дру же ње
во на да ле ку поз на ти от ма на стир „Св. Јо -
ван Би гор ски“. Ка ра ва нот од 5 авто бу си,
тоа утро при дру жу ван од еки па на те ле ви -
зи ја та Ка нал 5, трг на кон ре тко то све ти ли -
ште и во при јат на ат мо сфе ра и рас по ло -
же ние, со мно гу из ја ви на пен зи о не ри те
и ка жу ва ња за жи во тот и актив но сти те во
здру же ни ја та ре чи си не за бе ле жа но до па -
ту ва до цел та. Во жел ба што по бр зо да се
стиг не и да се ви ди ма на стир ски от комп -
лекс, ду ри и нај во зрас ни те по се ти те ли ги
над ми наа сво и те мож но сти и пеш по сер -
пен ти ни те, бр зо се иска чи ја до воз ви ше -
но то зда ние. 

Ми ну вај ќи низ го ле ми  ма на стир ски -
те пор ти, на по че то кот ги до че каа из во ри -
те на све та та и ис це ли тел на во да на ко ја
ни кој не мо же ше да и одо лее. Вна тре, со
се та рас кош, за си те љу бо пит ни пен зи о -

не ри се отво ри гран ди оз но ста на ма на -
сти рот, кој бле ска ше со сво ја та прив леч -
ност и ми ри сот на об но ве ни те ко на ци, пред
не кол ку го ди ни опо жа ре ни и јаг ле но са ни. 

Пред вле зот на цр ква та ре чи си си те
за па ли ја све ќи и се по мо ли ја за здрав је и
сре ќа во жи во тот. По тоа, во мир и ти ши на
при ста пи ја кон ор га ни зи ра но то разг ле ду -
ва ње и за поз на ва ње со уни кат ни от ико -
но стас и жи во пис ни те фре ски, кои ги во -
о ду ше ви ја по се ти те ли те. И сета ка: уба ви -
на до уба ви на и ре ткост до уште по го ле ма
ре ткост. За ба ве но то иска чу ва ње по ска -
ли те на ко на кот ја до пол ну ва ше гле тка та и
го ове ко ве чу ва ше се ќа ва ње то.

Дру же ње то во жи во со Ба ба Ра да и со
неј зи ни те го сти од При леп, ка ко и со ну три -
ци о нис тка та Цве та Ди не ва, ка ко ра ри тет
бе ше оста ве но за крај на по се та та. Од се -
то тоа најв пе чат ли ви беа со ве ти те и вку су -
ва ње то на ре цеп ти те на Ба ба Ра да, ка ко
и сим бо лич но то при фа ќа ње на „ВОЗ“ на
Ди не ва, ток му на ме нет за актив но и здра -
во ста ре е ње, кој во опи сот ги оп фа ќа во -
да та, овош је то и зе лен чу кот.

Де нот бр зо по ми на, а спо ме ни те и се -
ќа ва ња та од по се та та и од дру же ње то ќе
оста нат дол го за па ме те ни.

М.Д.

Во сог лас ност со спо год ба та за со ра бо тка, збра -
ти ме ни те ЗП-Охрид и Де бр ца и ЗП-Со ли дар ност-
Ае ро дром не о дам на во Скоп је одр жаа тре та за ед -
нич ка сед ни ца, на ко ја беа на пра ве ни пре сек и
оце на на актив но сти те од за ед нич ка та про гра ма
за 2015 го ди на и до пол ну ва ње на про гра ма та за
2016 го ди на.

- За ед нич ка та сед ни ца на два та из врш ни од -
бо ри ја отво ри и при сут ни те ги поз дра ви до ма ќи -
нот, пре тсе да те лот на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром,
Ди ми три ја Бо га ти но ски, кој нај пр во ги пре не се
поз дра ви те и жел би те на пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, за уште по до бри ре зул та ти во
ид ни на.

Спо ред Бо га ти но ски, со ра бо тка та ме ѓу две те
здру же ни ја е ус пеш на, би деј ќи во ми на та та 2015
го ди на беа ре а ли зи ра ни за да чи те во сог лас ност
со спо год ба та, иа ко оста на уште КУД „Со ли дар -
ност-Ае ро дром“ да се прет ста ви пред охрид ски те
пен зи о не ри.

Исто та ка, тој спом на де ка „ае ро дром ци“ го ди на -
ва имаа не кол ку сред би од ра бо тен ка ра ктер и при -
сус тво на ма ни фе ста ции по раз ни по во ди во Охрид.

Пре тсе да те лот на ЗП-Охрид и Де бр ца, Ѓор ѓи Трп -

че ски, од име то на при сут ни те чле но ви на ИО ги
поз дра ви до ма ќи ни те, на по ме ну вај ќи де ка оваа
тре та за ед нич ка сед ни ца по збра ти му ва ње то на
охрид ско то и скоп ско то здру же ние е по вод за оце -
на на до се гаш на та за ед нич ка со ра бо тка и дејс тву -
ва ње во ид ни на. Во сво е то из ла га ње Трп че ски упа -
ти го ле ма бла го дар ност до СЗПМ, осо бе но до пре -
тсе да те лот Ар ги ров ски за це лос на та под др шка во
актив но сти те што ги пре зе ма охрид ско то здру же -
ние во на со ка на по до бру ва ње на жи вот ни от стан -
дард и бе не фи ци и те што ги ужи ва ат пен зи о не ри те
во Охрид и по ши ро ко.

На за ед нич ка та сед ни ца, се кре та рот на ЗП-
Охрид и Де бр ца, Сте фан Вла ди ми ров, нај а ви под -
го то вка на до ку мен та рен филм за здру же ни е то и
за врш на ма ни фе ста ци ја, ко ја тре ба да се одр жи
на кра јот од октом ври по по вод 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 ди ску си ја та учес тву ваа и Ми ло рад Ри сте -
ски, д-р Ди ми тар Спа се ски, Кр сте Спа се ски, Ди -
ми тар Сми ле ски и дру ги.

След на та за ед нич ка сед ни ца на два та из врш -
ни од бо ри ќе се одр жи во Охрид, кон кра јот на сеп -
тем ври (или октом ври).                             К. Спа се ски

На 25 ју ни, ра ко водс тва та на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те од Ка ва дар ци и од Ле ско вац ос тва -
ри ја за ед нич ка сред ба во гра дот на ви но то и гроз -
је то, од нос но беа це лод нев ни го сти на ка ва дар -
ча ни. На со ста но кот раз го ва раа за прод ла бо чу -
ва ње на од но си те и за ед нич ки те актив но сти по -
ме ѓу овие две здру же ни ја. Пре тсе да те ли те на здру -
же ни ја та се до го во ри ја да со ра бо ту ва ат на по ве -
ќе по ли ња од кои би про из лег ле за ед нич ки дру -
же ња, спор ту ва ња и уба ви мо мен ти.

Пр ва та за ед нич ка сред ба на две те пен зи о -
нер ски здру же ни ја се слу чи во Ку ма но во, од ка -
де што дој дов ме до иде ја да ја про ши ри ме со -
ра бо тка та и да се дру жи ме со пен зи о не ри те од
Ле ско вац. На и дов ме на по зи ти вен од го вор. На -
ша та со ра бо тка ќе би де на по ле то на кул тур но-
за бав ни от жи вот, спор тот, ре кре а ци ја та и дру -
го. Ова е пр ва по се та на ле сков ча ни во Ка ва -
дар ци - ре че пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Ка ва -
дар ци, Ри сто Ан ѓу шев.

Ина ку, на сред ба та во Ка ва дар ци дој доа пре -
тсе да те лот на здру же ни е то на пен зи о не ри од Ле -

ско вац, Бра тис лав Здра вко виќ, за ед но со пре -
тсе да те ли те на ко ми сии и сек ции.

За нас пен зи о не ри те нај важ на е друж ба та,
но се раз би ра и за ед нич ки те актив но сти во по -
ве ќе по ли ња. Ви дов ме и слуш нав ме де ка пен -
зи о не ри те од Ка ва дар ци се осо бе но ус пеш ни
на си те спорт ски актив но сти. Се на де ва ме де -
ка нај мал ку ед наш или два па ти го диш но ќе има -
ме за ед нич ки актив но сти. Ка ва да реч ки те пен -
зи о не ри ќе би дат по ка не ти на ма ни фе ста ци ја -
та „Ле ско вач ка ска ра“ или на чес тву ва ње то на
70 го ди ни од фор ми ра ње то на пен зи о нер ско то
здру же ние во Ле ско вац, во октом ври. На нас
пен зи о не ри те ни оста ну ва да се дру жи ме, да се
за ба ву ва ме и да ужи ва ме во на ши те пен зи о -
нер ски де но ви - по со чи пре тсе да те лот на здру -
же ни е то на пен зи о не ри од Ле ско вац, Бра тис лав
Здра вко виќ, кој се на де ва де ка од друж ба та ќе
дој де и до збра ти му ва ње на овие две здру же ни -
ја и де ка ќе се ос тва рат по ве ќе сред би ка ко во
Ка ва дар ци, та ка и во Ле ско вац, на за до волс тво
на две те здру же ни ја.                  Мар ти на Ми тков

ЗП-ВЕЛЕС

Дом за пен зи о не ри и мла дин ци 
во Бо го ми ла

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА И ЗП-СОЛИДАРНОСТ-АЕРОДРОМ 

Ус пеш на брат ска средба
ЗП-КАВАДАРЦИ 

Со ра бо тка со пен зи о не ри те од Ле ско вац

СОЈУЗ НА ЗП НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

По се та и дру же ње 
во „Би гор ски“ за па ме те ње
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Aleksandar Dimkovski 
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Пре тсе да те ле Ди мов ски, Вие има -
вте чест прв да ги по ста ви те те ме ли те
на ЗП-Бу тел. Ка ко се слу чи ова здру же -
ние да се изд вои од ЗП-Ча ир и Бу тел и
се га да сте свои на сво е то?

- Ини ци ја ти ва та за изд во ју ва ње од
ЗП-Ча ир и Бу тел за ед но ја по ве дов ме не -
кол ку ми на пен зи о не ри и се га, по ве ќе
од 5 го ди ни сме ток му ка ко што ре ко вте,
свои на сво е то. Всуш ност, здру же ни е то
со спо год ба се од вои од ЗП-Ча ир, за што
имав ме под др шка од 5.000 пен зи о не -
ри кои до бро вол но при ста пи ја и ста наа
на ши чле но ви. Од не о дам на, со прик лу -
чу ва ње на пен зи о не ри те од оп шти на та
Чу чер Сан де во, оваа број ка се зго ле ми
за око лу 1.000 чле на и се га има ме до -
бра ос но ва за по ква ли тет но ор га ни зи -
ра ње и дејс тву ва ње. Во по че то кот имав -
ме те шко тии за офор му ва ње то на раз -
гра но ци те, но се то тоа се над ми на и за
опре де ле но вре ме ги одре див ме гра ни -
ци те и бро јот на чле но ви те, та ка што се -
га по си те ос но ви до бро функ ци о ни ра -
ме. Са мо кол ку да по тсе там, има ме 8
раз гра но ци и тоа: „Кли мент Охрид ски“,
„Бу тел-2“, „Скоп је Се вер“, „Жи вко Брај -
ков ски“, „Љу бо тен ски пат“, „Ра ди ша ни“,
„Виз бе го во“ и „Љу бан ци“.

На кра тко ка же те ни на кои актив -
но сти здру же ни е то бе ше по све те но низ
го ди ни те до де нес и во кои об ла сти најм -
но гу се истак ну ва?

- Соз да ва ње то про стор ни ус ло ви за
сме сту ва ње и ра бо та на здру же ни е то
во по че то кот ни бе ше при о ри тет на за -
да ча. То гаш во по мош ни при ста пи оп -
шти на та на че ло со гра до на чал ни кот
Пе тре Ла ти нов ски и вед наш до бив ме
про сто рии за се ди ште то на здру же ни -
е то и за пен зи о нер ски клуб. Тоа бе ше
мош не зна чај но за ре а ли за ци ја на пр -
ви те актив но сти со кои здру же ни е то поч -
на да се афир ми ра и до ка жу ва во рам -
ки те на СЗПМ и на Град ски от со јуз на
ЗП, во кои се зач ле ни по фор ми ра ње -
то.  Но сеч ки актив но сти на здру же ни е -
то, во кои се истак ну ва и по стиг ну ва за -
бе ле жи тел ни ре зул та ти, се кул тур но-за -

бав ни те и спорт ско-ре кре а тив ни те. Ра -
ко водс тво то на ЗП-Бу тел во ве де пра кти -
ка про гра ма та за ра бо та да ја мо де ли -
ра спо ред ин те ре сот и вку со ви те на чле -
но ви те и та ка по стиг ну ва по го ле ма ма -
сов ност и вклу че ност во ре а ли за ци ја та
на актив но сти те. На при мер, ла ни и
оваа го ди на до се га нај за ста пе ни беа
ту ри стич ко-ре кре а тив ни те актив но сти,
при што из бо рот на де сти на ци и те и со -
др жи на та на по се та та беа по вол ја на
чле но ви те кои учес тву ваа во кре и ра -
ње то на про гра ма та. Ам би ци оз ни от
план на ра ко водс тво то да се по се тат си -
те по го ле ми ту ри стич ки ме ста и поз на -
чај ни кул тур но-исто ри ски спо ме ни ци и
обе леж ја ве ќе се ос тва ру ва. На го диш -
но ни во во про сек се ре а ли зи ра ат над
20 из ле ти и ек скур зии во зем ја та и уште
по не кол ку во странс тво, глав но во со -
сед ни те зем ји.

Се пак, здру же ни е то ста на пре поз -
нат ли во по ор га ни за ци ја та и учес тво то
во кул тур но-за бав ни те и спорт ски те
актив но сти. Имај ќи ги пред вид мож но -
сти те и по тен ци ја ли те со ко и што рас по -
ла га ме, во 2014 го ди на Со ју зот на ЗП
на Ма ке до ни ја ни ја до ве ри уло га та до -
ма ќин на ре ги о нал ни те спорт ски нат -
пре ва ри, а оваа го ди на и на ре ги о нал -
на та ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри. На
овие ма ни фе ста ции на ши те прет став -
ни ци ре дов но по стиг ну ва ат за бе ле жи -
тел ни ре зул та ти, иа ко сe  уште не се иско -
ри сте ни си те мож но сти за уште по до -
бри ус пе си.

Со под др шка на оп шти на та за кра -
тко вре ме соз да до вте про стор и ус ло ви
за дејс тву ва ње и афир ми ра ње на здру -
же ни е то. Со што се га рас по ла га те и на
што најм но гу се ан га жи ра те?

- Здру же ни е то нај го ле ми ус пе си бе -
ле жи во соз да ва ње то про стор и по вол -
ни ус ло ви за дру же ње и иска жу ва ње на
кул тур но-за бав ни те и спорт ско-ре кре -
а тив ни те актив но сти. Во таа на со ка, по -
сте пе но се ре а ли зи ра на сто ју ва ње то
се кој раз гра нок да има свој клуб, а ва -
ква та ин тен ци ја ста ну ва пра кти ка бла -

го да ре ние на ин тен зив на та со ра бо тка
со ло кал на та са мо у пра ва, со чи ја по -
мош здру же ни е то за не пол ни две го ди -
ни отво ри пет пен зи о нер ски клу ба, а на
по ви док е отво ра ње то но во пен зи о нер -
ско кат че и во раз гра но кот Ра ди ша ни.
Во по стој ни те клу бо ви глав но се пра -
кти ку ва ат са лон ски те игри, а најм но гу
ша хот. Не кои при друж ни про сто рии, ка -
ко што ги има раз гра но кот Кли мент
Охрид ски, слу жат за веж ба ње на еки -
пи те и на фолк лор ни те гру пи што учес -
тву ва ат во спорт ски те нат пре ва ри и на
ре ви и те. За ор га ни зи ра ње на овие
актив но сти се за дол же ни по стој ни те ко -
ми сии, а оваа го ди на по го ле ма актив -
ност иска жа и ко ми си ја та за по се та на
бол ни и из не мо ште ни ли ца, што е во
сог лас ност со ин тен ци ја та за зго ле ме -
на актив ност и јак не ње на ху ма ни тар -
но-со ци јал на та ди мен зи ја во дејс тву ва -
ње то на здру же ни ја та на СЗПМ. 

Во вр ска со со ра бо тка та со оп шти -
на та, са кам да истак нам де ка пот пи -
шав ме спо год ба и од пра ктич на та ре -

а ли за ци ја на одред би те мош не сме за -
до вол ни. Иа ко не ма ме наш офи ци ја -
лен прет став ник во со ве тот, ко га се рас -
пра ва за акту ел ни пра ша ња од ин те -
рес за пен зи о не ри те, се ко гаш сме по -
ви ка ни да го ка же ме сво е то мис ле ње
и тоа, глав но, се по чи ту ва. Без дру го, ов -
де са кам да ги по со чам со ра бо тка та и
под др шка та што ги има ме од СЗПМ и
од Град ски от со јуз, ка де што има ме свои
прет став ни ци кои ги за ста пу ва ат на ши -
те ин те ре си. При мер на со ра бо тка има -
ме и со ЗП од гра дот и со дру ги здру же -
ни ја на пен зи о не ри од зем ја ва. 

По по вод де се тго диш ни от ју би леј на
оп шти на Бу тел, Вие до би вте приз на ние
од гра до на чал ни кот. За ка кво приз на -
ние ста ну ва збор?

Де се тго диш ни от ју би леј оп шти на та
го прос ла ви ми на та та го ди на и то гаш
ми бе ше вра че на пла ке та за здру же ни -
е то. При тоа, гра до на чал ни кот го иска -
жа за до волс тво то од ме ѓу себ на та со ра -
бо тка и им од да де приз на ние на пен -
зи о не ри те за по стиг на ти те ус пе си во ос -
тва ру ва ње то на про грам ски те за да чи
и при до не сот во раз во јот на оп шти на -
та. Бев при јат но из не на ден и за до во -
лен, а осо бе но ми бе ше дра го што ре -
зул та ти те од на ша та ра бо та беа за бе -
ле жа ни и од над леж ни те ор га ни во оп -
шти на та. Приз на ни е то прет ста ву ва пот -
тик за но ви за ла га ња и ус пе си во на -
ред ни от пер и од. 

Зна е ме де ка бе вте стра стен ри бо -
ло вец и де ка го са ка те пла ни на ре ње то.
Ви оста ну ва ли вре ме за сво е то хо би?

Ако е сe до бро ор га ни зи ра но и исп -
ла ни ра но, актив но сти те на вре ме се ре -
а ли зи ра ат и ус пе си те се не ми нов ни. Та -
ка и сло бод но то вре ме се зго ле му ва,
но и тоа тре ба ос мис ле но да се ко ри сти
за да да ва им пул си и енер ги ја за но ви
ус пе си. Се кој миг од сло бод но то вре ме
на сто ју вам план ски да го иско ри стам,
а до кол ку ми се да де шан са, вед наш им
се вра ќам на ри бо ло вот и на пла ни на -
ре ње то.

Мен до Ди мов ски

ИНТЕРВЈУ СО ЉУПЧО ДИМОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗП-БУТЕЛ 

Им пул си и енер ги ја за но ви ус пе си

Во жи во пис но то се ло Ро га че во, Те тов -
ско, вед наш под вр вот Љу бо тен, сво и те зас -
лу же ни пен зи о нер ски де но ви ги ми ну ва
Или ја Си мо ски, за ед но со сво ја та со пру га
Јо ван ка, исто та ка пен зи о нер ка. Дол ги го -
ди ни по ми на ле во гра дот Камп Лин форт,
во за пад ни от дел на Гер ма ни ја, во не по -
сред на бли зи на на гра ни ца та со Хо лан ди -
ја. По 22 го ди ни ра бо та, од кои ед на го ди -
на ка ко ру дар во руд ник за јаг лен, а по тоа
ка ко ра бот ник во мон та жа на цен тра ли, се
стек ну ва со пра во на пен зи ја. Пред да за -
ми не за Гер ма ни ја, 13 го ди ни бил ру дар во
руд ни кот за хром во Ја жин це, во рам ки те
на руд ни ци те „Ра ду ша“, иско пу вај ќи хром -
на ру да за по тре би те на ком би на тот „Ју го -
хром“ од Је гу нов це. Ве ли де ка е ви стин ски
бла гос лов за се кој ру дар, кој од утро ба та на
зем ја та во ко ја по ми ну ва це ло ра бот но вре -
ме, ќе ја по чув ству ва се та при род на уба -
ви на „над зем ја“.

- Не ма спо ред ба ме ѓу „жи во тот под
зем ја“ и во оваа жи во пис на при род на око -
ли на во ко ја се га ужи ва ме за ед но со мо -
ја та со пру га. Не ка де во 1969 го ди на, ко -
га ја на пу штив ме Ма ке до ни ја, поч нав ме
да раз мис лу ва ме за род но то Ро га че во, се -
ло то во кое ги ми нав дет ство то и мла до ста.
Но стал ги ја та бе ше по сил на од сe. И ме не
и со пру га та нe вле че ше да раз мис лу ва ме
за вра ќа ње. Поч нав ме да ште ди ме за да
из гра ди ме но ва ку ќа. Бев ме тр пе ли ви, иа -
ко имав ме сил на гри жа и за одг ле ду ва ње
на на ши те два си на - Ми лан и Јо ви ца.

Тие офор ми ја свои се мејс тва и оста -
наа во Гер ма ни ја. Ми лан има со пру га од
Гер ма ни ја, а во бра кот има ат 4 де ца. Жи -
ве ат во гра дот Фре шен. Јо ви ца, пак, среќ -
но се оже ни за не ве ста од Скоп је и со нив -
ни те две де ца жи ве ат во Ду рен. Не гле дам
де ка тие би се вра ти ле во род на та та тко -
ви на, а осо бе но нив ни те де ца, кои тес но
се вр за ни за но ва та та тко ви на - Гер ма ни -
ја. Јас ед но твр дам: не ма по у ба во ме сто
за жи ве е ње од род но то - рас ка жу ва Или -
ја Си мо ски.

Во ре ла кси ра ни от раз го вор со пен зи -
о не рот Или ја Си мо ски, кој исто вре ме но
се стек нал со пен зи ја и од Ма ке до ни ја, доз -
на ва ме де ка не го го од ли ку ва и ху ма но -
ста. Ве ли де ка не ма да по ми не ме сец, а
да не да де до на ци ја на раз ни ху ма ни тар -
ни ор га ни за ции, на по е дин ци кои има ат
по тре ба од по мош, а без раз ли ка на сe, се -
кој ме сец до ни ра и за Цр ве ни от крст на
Ма ке до ни ја.  Ако се сим бо лич ни, ба рем
се од ср це - до да ва.

Или ја Си мо ски ве ли де ка не до сти га
ор га ни зи ран при стап за пен зи о не ри те од
странс тво кои се по врат ни ци во на ша та
зем ја. 

- Мис лам де ка на ова пра ша ње не е
по све те но до вол но вни ма ние. Си гур но и
ние ќе да де ме свој при до нес и во си те при -
го ди ќе се дру жи ме со на ши те врс ни ци во
род на та зем ја - ве ли Или ја Си мо ски, пен -
зи о нер, по врат ник во сво е то род но се ло
Ро га че во.                                          Гој ко Ефто ски

ИЛИЈА СИМОСКИ,
ПЕНЗИОНЕР ОД РОГАЧЕВО 
По врат ник од Гер -
ма ни ја - пен зи о -
нер во Ма ке до ни ја

- Не о дам на стру шки от ре сто ран
„Убај на“ бе ше цен тар на сред ба та и
дру же ње то на тре та та ге не ра ци ја од
стру шка та гим на зи ја „Бра ќа Ми ла ди -
нов ци“ (1965/66 го ди на), на ко ја по
50 го ди ни са мо 37 при сут ни го прос -
ла ви ја сво е то ма ту ри ра ње. Со ево ци -
ра ње спо ме ни од сред но школ ски те
де но ви, уба ви мо мен ти на дру га ру ва -
ње и ме ѓу себ но по ма га ње, не ко гаш -
ни те уче ни ци, се га пен зи о не ри - ба би
и де дов ци, се при се ту ваа на то гаш но -
то вре ме, кое ги вра ти во мла до ста. 

Ин те рес но е што во со ста вот на ма -
ту ран ти те од на ша та ге не ра ци ја има ше
уче ни ци од си те на ци о нал но сти. Мо жам
да ка жам де ка бев ме ус пеш на ге не ра -
ци ја и го лем дел од ма ту ран ти те ста наа
поз на ти еко но ми сти, уго сти те ли, офи це -
ри, пи са те ли, про фе со ри, бан ка ри, до -
кто ри, ин же не ри и, да не на бро ју вам по -
ве ќе - ве ли Сло бо дан Бе бе ко ски, еден
од ор га ни за то ри те на сред ба та.

Со у че нич ка та Цве та Јов че ска истак -
на де ка до жи ву ва ња та од сред но школ -
ски те де но ви се вре ден жи во тен спо -
мен. Во раз го во рот со свои ви ду ва ња

и спо ме ни се вклу чи ја Кли мо Сто јо ски
и Бо го мир По по ски, а уни вер зи тет ски -
от про фе сор Јор дан Сто ја но ски, кој

актив но ги жи вее пен зи о нер ски те де -
но ви, ве ли де ка не ма по до бар пер и од
од тре та та до ба од жи во тот, ако чо век е

ис пол нет и ако знае да си го ос мис ли
жи во тот.

Ин те рес ни беа се ќа ва ња та и ка жу -
ва ња та на Ри ста на Мат ли е ска-Ан то ни -
је виќ, Лил ја на Ха џи е ва и на Цве та То -
до ро ска-Ја не ска. 

Иа ко по го ле ми от дел уче ни ци на
оваа ге не ра ци ја ко му ни ци ра ле во те -
кот на из ми на ти те 50 го ди ни, на пос -
лед ни ов ма тур ски со бир има ше и та -
кви кои со сво и те сред но школ ски дру -
га ри прв пат се срет наа по ма ту ри ра -
ње то.

- То гаш но то дру же ње про из ле гу ва -
ше дла бо ко од ср це то, а дру гарс тво то
бе ше ви стин ско дру гарс тво. Бев ме ка -
ко бра ќа и се стри. Не ма ше љу бо мо ра,
мно гу си по ма гав ме, си ги де лев ме кни -
ги те, учев ме за ед но. Сме там де ка сред -
но школ ски те де но ви беа зна ча ен фун -
да мент на мо јот жи вот. Тие вред но сти
што ги стек нав во тоа вре ме ме офор -
ми ја ка ко лич ност, а јас се тру дев да им
ги пре не сам на пом ла ди те - зак лу чи хро -
ни ча рот на на ста ни те и еден од ор га ни -
за то ри те на сред ба та.

Сто јан Ку ку не шо ски

ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЈА МАТУРАНТИ ОД СТРУШКАТА ГИМНАЗИЈА 

По ло ви на век жи ве е ње со спо ме ни


