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По по вод од бе ле жу ва ње то на 70
го ди ни пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње
во Ма ке до ни ја, на 16 сеп тем ври 2016
го ди на во Скоп је се одр жа све че на
ака де ми ја на ко ја пре тсе да те лот на
др жа ва та, не го ва та ексе лен ци ја д-р
Ѓор ге Ива нов, на СЗПМ све че но му го
вра чи од ли ку ва ње то „По вел ба на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја“ за актив но сти -
те, спло те но ста и за ед ниш тво то, за при -
до не сот во раз во јот и из град ба та на
на ша та зем ја во из ми на ти те се дум де -
це нии. Го лем ју би леј и го ле ма на гра -
да пре то че на во по чит и приз на ние. 

Све че на та ака де ми ја се одр жа во
при сус тво на око лу 700 пен зи о не ри и
го сти од зем ја та и странс тво кои со по -
чит, гор дост и ап ла уз го пра теа обра ќа -
ње то на пр ви от чо век на на ша та зем ја. 

- По чи ту ва ни пен зи о не ри, дра ги
го сти, да ми и гос по да, пред 25 го ди ни
Ре  пуб ли ка Ма ке до ни ја прог ла си не -
за вис ност и су ве ре ност. Нај го лем удел
во тој го лем исто ри ски по тфат имаа ге -
не ра ци и те кои беа ра бо тос по соб ни и
кои на сво и те ра ме на, со сво јот труд,
искус тво и зна е ње при до не су ваа кон
гра де ње то на мла да та др жа ва. Го лем
дел од таа клуч на ге не ра ци ја ве ќе не
се мла ди, ни ту вра бо те ни. Де нес сум
ту ка со вас во својс тво на по кро ви тел
на прос ла ва та на се дум де це нии пен -
зи о нер ско ор га ни зи ра ње во Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја. Осо бе но ми е дра го
што на де неш на ва ака де ми ја ќе имам
и мож ност на Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри на Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја да му до де лам „По вел ба на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја“ ка ко бла го дар ност
за си те нив ни актив но сти на по ле то на
пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње.

Ју би ле и те се уба ва мож ност да се
на пра ви ре ка пи ту ла ци ја на сра бо те -
но то. Бла го со стој ба та на ед на др жа ва
мо же да се сог ле да од тоа ка ко ги тре -
ти ра најм ла ди те и нај ста ри те гра ѓа ни.
Др жа ва та тре ба да про дол жи со сво -
и те про гра ми и про е кти за да ви овоз -
мо жи до сто инс твен жи вот. Овој ју би -
леј е мож ност да се ево лу и ра ат про -
гра ми те и актив но сти те и, се ка ко, со
но ва енер ги ја да се про дол жи во уна -
пре ду ва ње то на пра ва та и долж но сти -
те на пен зи о не ри те. Ве лам долж но сти,
би деј ќи вие сте мно гу ва жен дел од оп -
штес тво то.

Пен зи о ни ра ње то од ра бо та не зна -
чи пен зи о ни ра ње од оп штес тво то. На -
про тив, пен зи о не ри те со сво и те актив -
но сти и по ма га ње во рам ки те на до -
мот и се мејс тво то, но и во по ши ро ка -
та за ед ни ца, пре ку учес тво во нај раз -
лич ни ини ци ја ти ви со сво е то искус тво
и ин те ле кту а лен ка па ци тет се актив ни
чи ни те ли на оп штес тве ни те те ко ви.
Се во ова на со од ве тен на чин тре ба да
би де ма кси мал но ис пол зу ва но и ве -
ри фи ци ра но од на ше то оп штес тво.

На ви сти на е им пре сив на ли ста та
на актив но сти, ини ци ја ти ви, про грам -
ски со др жи ни, ор га ни зи ра ни, ини ци -
ра ни и ре а ли зи ра ни од здру же ни ја та
на пен зи о не ри во си те де ло ви на на -
ша та зем ја. Исто та ка, впе чат ли ви се

и актив но сти те на по ле то на кул ту ра -
та и умет но ста, осо бе но во му зи ка та.
Не од мин лив дел се и спорт ски те пен -
зи о нер ски нат пре ва ри на ло кал но, ре -
ги о нал но и на др жав но ни во.

Ја поз дра ву вам и ме ѓу на род на та
со ра бо тка што ја ос тва ру ва Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја. Се ка ко, ко га се збо -
ру ва за она што е деј ност на Со ју зот
не мо же да се изо ста ви ме ди ум ска та
актив ност, пред сè из да ва ње то на ме -
сеч ни кот „Пен зи о нер плус“, но и ре -
дов но ажу ри ра на та ин тер нет-стра ни -
ца на Со ју зот, кои ну дат не оп ход ни и
ко рис ни ин фор ма ции.

Дра ги пен зи о не ри,
„По вел ба та на Ре пуб ли ка Ма ке до -

ни ја“ е и приз на ние за си те пен зи о не -
ри, за нив ни от при до нес за за ед ни ца -
та за вре ме на ра бот ни от век, но и по
за ми ну ва ње то во пен зи ја. Но исто вре -
ме но е и оче ку ва ње од вас. Да го пре -
не се те ва ше то аку му ли ра но зна е ње,
искус тво и му дрост, без кои ни ту ед но
оп штес тво не мо же да функ ци о ни ра.
Да ни по мог не те да не ги по вто ру ва ме
гре шки те што се пра ве ле во ми на то -

то. Да им да де те при мер на мла ди те.
На кра јот од мо е во обра ќа ње би

са кал од сè ср це да ви по са кам со ра -
дост и во до бро здрав је да ужи ва те во
ва ши те пен зи о нер ски де но ви, кои сте
ги зас лу жи ле ма ко трп но ра бо теј ќи. Со
мис ла та за бла го со стој ба на си те на -
ши гра ѓа ни и за сил на и прос пе ри тет -
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, доз во ле те
ми, на са ми от крај, уште ед наш да ви
го че сти там го ле ми от ју би леј и да ви
по са кам среќ ни и ис пол не ти пен зи о -
нер ски де но ви. 

По обра ќа ње то, пре тсе да те лот Ива -
нов во мно гу све че на ат мо сфе ра му
ја вра чи „По вел ба та на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја“ на пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски. При мај ќи го ова
нај ви со ко приз на ние што СЗПМ го има
до би е но во из ми на ти те 7 де це нии, Ар -
ги ров ски се заб ла го да ри со при год ни
збо ро ви.

- Во овој све чен миг, доз во ле те ми
нај пр вин 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 и во лич но име нај и скре но да се
заб ла го да рам на пре тсе да те лот на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, не го ва та ексе -

лен ци ја д-р Ѓор ге Ива нов за вра че но -
то од ли ку ва ње на Со ју зот, кое зна чи
приз на ние за 250 ил ја ди пен зи о не ри
- чле но ви на ед на од нај ста ри те, нај -
ма сов ни те, нај а ктив ни те нев ла ди ни,
не по ли тич ки, мул ти ет нич ки гра ѓан ски
ор га ни за ции во Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја. Од ли ку ва ње то „По вел ба на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја“ е нај ви со ко то приз -
на ние во се дум де це ни ска та исто ри ја
на пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во
на ша та зем ја. За тоа, го ле ма, го ле ма
бла го дар ност на пре тсе да те лот на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја и на со од вет на -
та ко ми си ја. Го ле ма бла го дар ност кон
по чи ту ва ни от пре тсе да тел, кој со оваа
По вел ба им пра ви чест и по чит на си -
те пен зи о не ри во на ша та зем ја. 

Им бла го да ри ме за при сус тво то на
си те вла ди ни прет став ни ци, др жав ни
ин сти ту ции, ра ко во ди те ли на зна чај -
ни ком па нии со кои со ра бо ту ва ме, на
си те до бит ни ци на ју би леј ни пла ке ти
и приз на ни ја, на учес ни ци те во про -
гра ма та на све че на та ака де ми ја, на
чле но ви те на гар да та на пре тсе да те -
лот, на го сти те од пен зи о нер ски те со -
ју зи на Сло ве ни ја и на Ал ба ни ја, на ме -
ди у ми те, на си те вас кои со сво е то при -
сус тво го зго ле ми вте зна че ње то на ова
ве ли чес тве но од бе ле жу ва ње на 70-
го диш ни на та на пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње во на ша та зем ја. Тоа е
ре док ју би леј што зас лу жу ва осо бен
рес пект и од по ши ро ка та јав ност -
истак на Ар ги ров ски.

По тоа пре тсе да те лот Ар ги ров ски
збо ру ва ше за исто ри ја тот и раз во јот
на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри на Ма ке до ни ја во из ми на ти те
7 де це ни ја и до да де де ка де нес СЗПМ
е сил на ма сов на мул ти ет нич ка гра ѓан -
ска асо ци ја ци ја ко ја раз ви вај ќи се во
кон ти ну и тет оста ва тра ги и во раз во -
јот на др жа ва та и со сво и те 53 до бро -
вол но здру же ни здру же ни ја на пен зи -
о не ри е и ви стин ски ре пре зент на не -
го во то ви со чес тво пен зи о не рот. 

Ка ко што е поз на то, во пос лед ни -
те не кол ку го ди ни Со ју зот во ин те рес

на пен зи о не ри те ос тва ру ва мно гу до -
бра со ра бо тка со Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка, со Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра, со Фон дот на
ПИОМ, со Фон дот за здрав стве но оси -
гу ру ва ње, со Со ју зот на син ди ка ти те
на Ма ке до ни ја и со Цр ве ни от крст на
Ма ке до ни ја. Бла го да ре ние на таа со -
ра бо тка и ан га жи ра ност се ре а ли зи -
ра ни го лем број про е кти во ин те рес
на пен зи о не ри те. 

Ка ра кте ри сти ка на пер и о дот од но -
ви от ми ле ни ум е от стра ну ва ње то на
ин фор ма тив ни от мрак за пен зи о нер -
ска та проб ле ма ти ка, со из ле гу ва ње -
то на „Пен зи о нер ски ви ди ци“ во 2005
го ди на ка ко при лог на вес ни кот „Но -
ва Ма ке до ни ја“, со во ве ду ва ње то еми -
сии на Ма ке дон ска та те ле ви зи ја и Ра -
дио Скоп је, а во 2008 го ди на поч на да
из ле гу ва и вес ни кот за се гаш ни те и
ид ни те пен зи о не ри „Пен зи о нер плус“
со стра ни ца на ал бан ски ја зик. Во ве -
де ни се и со вре ме на ин тер нет-стра -
ни ца на СЗПМ, ка ко и при лог за пен -
зи о не ри те во вес ни кот на ал бан ски ја -
зик „Ко ха“. Во си те нив се не гу ва ме -
то дот на ши ре ње на ви сти на та и на фа -
кти те. Тоа при до не су ва пен зи о не ри те
и јав но ста на вре ме но, пра вил но и точ -
но да би дат ин фор ми ра ни и со не по -
бит ни ар гу мен ти да ја не гу ва ат ви сти -
на та. Со ва кво то бо га то ин фор ми ра -
ње Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри на Ма ке до ни ја е единс твен на
Бал ка нот. 

Си те на ве де ни актив но сти и ре зул -
та ти се за по чи ту ва ње. Ко га ста ну ва
збор за пен зи о нер ска та проб ле ма ти -
ка, СЗПМ е ка те го ри чен де ка си те по -
ли тич ки фа кто ри тре ба да има ат единс -
твен по зи ти вен став, би деј ќи тоа се
бит ни пра ша ња за пен зи о не ри те, а и
во ин те рес и на др жа ва та. Оче ку ва ме
ус пеш но да про дол жи ме да че ко ри ме
по па тот кој сме го од бра ле со на ше то
искус тво, зна е ње и му дрост и по кој
че ко ри ме се дум де це нии. Му дрост и
искус тво ги кра сат по ста ри те, а си ла -
та е кај пом ла ди те - за ед но по стиг ну -
ва ме по ве ќе.

Во са ла та се слу ша ше ап ла уз по -
ме шан со ра дост и со гор дост. Си те беа
ра дос ни и за ра ди ви со ко то приз на ние,
но и свес ни де ка приз на ни е то е и об -
вр ска за по стиг ну ва ње уште по го ле ми
ре зул та ти и по го ле ма ан га жи ра ност за
по до бар стан дард и по ква ли тет но ис -
пол не ти пен зи о нер ски де но ви.

Во рам ки те на све че но ста бе ше
из ве де на и при год на кул тур но-умет -
нич ка про гра ма со учес тво на пе јач -
ки и игро ор ни гру пи и му зи ча ри од
здру же ни ја та на пен зи о не ри од Га зи
Ба ба, Ки се ла Во да, Со ли дар ност-Ае -
ро дром, Ча ир и Ѓор че Пе тров.

На кра јот, во ре сто ра нот „Ха ни бал“
беа вра че ни пла ке ти и приз на ни ја на
ин сти ту ции, истак на ти лич но сти, здру -
же ни ја и акти ви сти за осо бен при до -
нес во раз во јот на пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја. 

Ка ли на С. Ан до но ва

„ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА СЗПМ 

На гра да та зна чи чест, но и об вр ска 
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Нај до бри те нат пре ва ру ва чи од ре -
ги о нал ни те спорт ски игри на ЗП од Ма -
ке до ни ја, на 3 сеп тем ври 2016 го ди -
на ги од ме ри ја сво и те си ли во 11
спорт ски дис цип ли ни на Ре пуб лич ка -
та пен зи о нер ска олим пи ја да што се
одр жа во Ра до виш. Во мош не изед на -
че на бор ба и во го ле ма кон ку рен ци ја
нај ви со ки те ме ста во еки пен плас ман
ги за зе доа ЗП-Охрид - пр во то, ЗП-При -
леп - вто ро то и ЗП-Те то во - тре то то ме -
сто. По дис цип ли ни и ка те го рии нат -
пре ва ру ва чи те ги по стиг наа след ни те
ре зул та ти:

Во стре лаш тво со воз душ на пу шка
во жен ска кон ку рен ци ја нај до бра бе -
ше еки па та од ЗП-Охрид и Де бр ца,
пред ЗП-Цен тар и ОВР-Скоп је, а во ма -
шка кон ку рен ци ја, исто ка ко и ла ни,
пр во то ме сто го освои еки па та на ЗП-
Ко ча ни, вто ри беа спор ти сти те од ОВР-
Скоп је, а тре ти од ЗП-При леп. 

Во дис цип ли на та шах во жен ска
кон ку рен ци ја пр во то ме сто го освои
еки па та на ЗП-Цен тар-Скоп је, пред ЗП-
Стру га и ЗП-Ма ке дон ска Ка ме ни ца, а
во ма шка кон ку рен ци ја зла то то им
при пад на на ша хи сти те од ЗП-Цен тар,
до де ка сре бро то го осво и ја те тов ци, а

брон за та штип ја ни. 
Во пи ка до во жен ска кон ку рен ци -

ја, ка ко и ла ни, нај до бра бе ше еки па -
та од ЗП-Дел че во, пред ЗП-Кри ва Па -
лан ка и ЗП-Со ли дар ни пен зи о не ри-
Илин ден, а во ма шка кон ку рен ци ја по -
бед ни ци те од ЗП-ОВР Скоп је зад се бе
ги оста ви ја нат пре ва ру ва чи те од ЗП-
Дел че во и ЗП-При леп. 

Во дис цип ли на та тег не ње ја же во
жен ска кон ку рен ци ја при пад нич ки те
на ЗП-Те то во го осво и ја пр во то ме сто,
на ЗП-Со ли дар ни пен зи о не ри од Илин -
ден им при пад на вто ро то ме сто, а тре -
то то на ЗП-При леп. Во ма шка кон ку -
рен ци ја, ЗП-Ко ча ни од тре то то ме сто
ла ни, се га се иска чи на пр во то, ЗП-Га -
зи Ба ба се за до во ли со вто ро то ме сто,
а тре то то го освои ЗП-Те то во. Во но ва -
та дис цип ли на фуд бал, во жен ска кон -
ку рен ци ја пр во то ме сто го осво и ја фуд -
ба лер ки те од При леп, вто ро то ве ле -
шан ки и тре то то ра до ви шан ки. Во ма -
шка кон ку рен ци ја нај до бри шу те ри
беа кру шев ча ни, пред фуд ба ле ри те од
ЗП-Дел че во и од ЗП-Ку ма но во. 

Во нат пре ва ру ва ње то во ко шар ка,
нај пре циз ни фр ла ња во кош има ше
жен ска та еки па од ЗП-Кри ва Па лан ка,

вто ро ме сто освои еки па та на ЗП-При -
леп и тре то нат пре ва ру вач ки те од ЗП-
Ѓор че Пе тров. Во ма шка кон ку рен ци -
ја во ко шар ка пр во ме сто освои ЗП-
Ко ча ни, вто ро ЗП-Со ли дар ни пен зи о -
не ри-Илин ден и тре то ЗП-Те то во. 

Во фр ла ње ѓу ле во жен ска кон ку -
рен ци ја не кол ку го ди ни по ред пр во -
то ме сто се уште го др жи Ма ри ја Ка -
ра ка ми ше ва од ЗП-Бог дан ци. Вто роп -
ла си ра на бе ше Мен че Ста ме но ва од
ЗП-Кра то во и тре то ме сто освои Ми -
ли ца Ан дре ев ска од ЗП-Со ли дар ност-
Ае ро дром. Во ма шка кон ку рен ци ја
нај до бар бе ше Бла жо Ста ној ков од ЗП-
Ку ма но во, вто ро то ме сто го освои Зла -
тко Кар ди о виќ од ЗП-Со ли дар ност-Ае -
ро дром и тре топ ла си ран бе ше Зо ран
Јо шев ски од ЗП-При леп. 

Во дис цип ли на та тр ча ње, за же ни
до 60 го ди ни, пр во то ме сто   при пад -
на на Сла ви ца Ти мо си ев ска од Те то -
во, вто ро то на Јас ми на То до ров ска од
Ку ма но во, а тре то то на Пе трун ка Ге -
ор ги ев ска од Ма ке дон ска Ка ме ни ца.
Во иста та дис цип ли на, но во ка те го ри -
ја та над 60 го ди ни, нај до бра бе ше Бла -
ги ца Мир ку ло ска од Охрид, пред Бла -
га Ми хо ва од Ко ча ни и Бор јан ка Три -
пу но ва од Штип. Во ма шка кон ку рен -
ци ја во тр ча ње до 60 го ди ни нај брз бе -
ше Мој со Ба лев ски од ЗП-Би то ла пред
Зо ран Пе тков ски од ЗП-Ве лес и Ри сто
Не тков од ЗП-Штип. Во ка те го ри ја та
над 60 го ди ни пр во то ме сто с  уште
го др жи Бла же Ср би нов ски од Охрид,
втор бе ше Бла жо Ки ров ски од Ва лан -
до во, а трет Бла го ја Цве та нов ски од
ЗП-Кра то во. Во по е ди неч на та дис цип -
ли на скок од ме сто се нат пре ва ру ваа
са мо ма жи и нај да ле ку од си те скок -

на Ѓор ѓи Ни ко лов од ЗП-Ко ча ни. Втор
бе ше Ми рос лав Куз ма нов ски од ЗП-
При леп и трет Јон че Апо сто лов од ЗП-
Ка ва дар ци. 

Во дис цип ли на та до ми но во жен -
ска кон ку рен ци ја нај до бра бе ше Сло -
бо дан ка Та лев ска од ЗП-Ре сен, пред
Стој на Вељ ко виќ од ЗП-Ку ма но во и
Бла га Вел ја нов ска од ЗП-Ки че во. Во
ма шка кон ку рен ци ја за пр во то ме сто
се из бо ри Ди ми тар Ста ме нов од ЗП-
Но во Се ло, за вто ро то Ни ко ла Ма на -
си ев од ЗП-Зле то во и за тре то то - Бла -
го ја Ги нов ски од ЗП-Кру ше во. 

Пр во то ме сто во таб ла - же ни го
освои На та ша Ми ше ва од ЗП-Ча ир,
вто ро то Мир ја на Ча ло ва од ЗП-Де мир
Ка пи ја и тре то то Сла ви ца Јо ва но ва од
ЗП-При леп. Во ма шка кон ку рен ци ја
нај до бар бе ше Ки рил Сто ја нов од ЗП-
Та фта ли џе, втор бе ше Ан дон Тра ја нов

од Ра до виш и трет Пе тре Пе тров од
Кра то во. 

На кра јот на пр венс тво то беа прог -
ла се ни и нај до бри те по е дин ци во три -
те дис цип ли ни: стре лаш тво, шах и пи -
ка до во жен ска и во ма шка кон ку рен -
ци ја. Епи те тот нај до бри ме ѓу нај до бри -
те го зас лу жи ја: Сне жа на Ми ло ше ска
(ЗП-Охрид) и Дра ги Га цев (ЗП-Ко ча ни) -
стре лаш тво, Лил ја на Сла вев ска (ЗП-
Цен тар) и Але ксан дар Сте па нов ски (ЗП-
Би то ла) - шах, Ма ри ја Стан ко виќ (ЗП-
Со ли дар ни пен зи о не ри-Илин ден) и Цве -
тан Ефти мов ски (ЗП-Дел че во) - пи ка до.

Нат пре ва ри те за вр ши ја со пре да -
ва ње на пре од ни от пе хар на по бед ни -
ци те од ЗП-Охрид и Де бр ца, на кои по
6-ти пат им го вра чи пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. 

Мен до Ди мов ски

„ДВАЕСЕТ И ПРВА РЕПУБЛИЧКА ПЕНЗИОНЕРСКА СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА РАДОВИШ 2016“ 

Охрид и Де бр ца по 6-ти пат нај до бри 
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ПРОМОЦИЈА НА НОВА КНИГА НА ДРАГИ АРГИРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЗПМ

Све тил ник што ја освет лу ва ви сти на та

На 26 август 2016 го ди на, во пре -
пол на та са ла на ССМ, пред над 200 љу -
би те ли на пи ша ни от збор ме ѓу кои беа
и 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 оп шти на та Ѓор че Пе тров, Со кол Ми -
тров ски, Љуп чо Ај дин ски, по че сен пре -
тсе да тел на гра ѓан ска та ор га ни за ци ја
„Скоп јан ка та Мај ка Те ре за“ и дру ги го -
сти бе ше про мо ви ра на кни га та „Ар гу -
мен ти те ја освет лу ва ат ви сти на та“ од
Дра ги Ар ги ров ски, поз нат но ви нар и
пуб ли цист. Прв за кни га та и за авто рот
збо ру ва ше про мо то рот Але ксан дар
Дим ков ски, гла вен и од го во рен уред -
ник на вес ни кот „Но ва Ма ке до ни ја“.

- Ми прет ста ву ва осо бе на чест и за -
до волс тво да ви се обра там и да из ло -
жам дел од сво и те сог ле ду ва ња за пен -
зи о нер ска та проб ле ма ти ка, со по се -
бен ак цент на кни га та „Ар гу мен ти те ја
освет лу ва ат ви сти на та“ на по чи ту ва -
ни от пре тсе да тел на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски. Она што во о ду ше ву ва кај
пен зи о не ри те и тре ба да би де при мер
за си те е чув ство то на за ед ниш тво,
спло те ност и при пад ност кон др жа ва -
та и нив ни от па три о ти зам во тре то то
до ба, нас про ти ре ди ца та при ме ри на
по дел би по со ци јал на, по ли тич ка или
пар ти ска ли ни ја, на кои че сто сме све -
до ци. На мно гу број ни те на ста ни што
ги ор га ни зи ра ат пен зи о не ри те, ма сов -
но учес тву ва ат Ма ке дон ци, Ал бан ци,
Ср би, Тур ци, Вла си, Ро ми... Се дру жат,
се нат пре ва ру ва ат, се ше гу ва ат. Со
еден збор, му се ра ду ва ат на жи во тот.
За тоа и не из не на ду ва по да то кот од
кни га та „Ар гу мен ти те ја освет лу ва ат
ви сти на та“ де ка СЗПМ де нес, во пог -
лед на бо гат ство то на ин фор ма тив ни
со др жи ни до стап ни за сво е то членс -
тво, но и за си те гра ѓа ни, е единс твен
при мер на Бал ка нот. Кни га та „Ар гу -
мен ти те ја освет лу ва ат ви сти на та“ изо -
би лу ва со фа кти, ар гу мен ти кои се по -
ткре пе ни со ре ле вант ни по да то ци. Ви -
сти на та е по им од врв но зна че ње во
жи во тот, за тоа си те ние се којд нев но
тра га ме по неа. Кни га та на Ар ги ров -
ски изо би лу ва со по ка за те ли за ви сти -
на та кои се си сте ма ти зи ра ни и пре зен -
ти ра ни и пре ку спо ред бе ни ана ли зи.
На еден раз бир лив, сли ко вит, инс пи -
ра ти вен на чин, из гра ден и пре поз нат -
лив но ви нар ски стил, авто рот ја тре ти -
ра проб ле ма ти ка та, за др жу вај ќи го на
ви со ко ни во вни ма ни е то на чи та те лот.
По сво јот зна чај, не сом не но и оваа
кни га ка ко и не го ви те прет ход ни 19 де -
ла ќе вле зат во ан то ло ги ја та на до маш -
на та пуб ли ци стич ка деј ност, осо бе но
ко га ста ну ва збор за пен зи о нер ска та
проб ле ма ти ка. Во таа на со ка и де ло то
„Ар гу мен ти те ја освет лу ва ат ви сти на -
та“ прет ста ву ва нај до бар до каз, пе чат
за се гаш но ста, но и сво е ви ден па мет -
ник за ид ни те ге не ра ции, што ну ди од -
го во ри на си те нај а кту ел ни те ми и ди -
ле ми по вр за ни со жи во тот на пен зи о -
не ри те - истак на Дим ков ски.

По тоа на при сут ни те им се обра ти
Ка ли на С. Ан до но ва, глав на и од го вор -

на уред нич ка на вес ни кот „Пен зи о нер
плус“, ре цен зент на кни га та и еден од
про мо то ри те.  

- Кни га та „Ар гу мен ти те ја освет лу -
ва ат ви сти на та“ од Дра ги Ар ги ров ски,
ка ко што се гле да од са ми от нас лов е
по све те на на ви сти на та и тра га ње то
на Ар ги ров ски по неа. Мно гу кни ги се
на пи ша ни не за да се ве ру ва сле по во
на пи ша но то во нив, ту ку тие се пи шу -
ва ат за да му да дат на чи та те лот мож -
ност да раз мис лу ва за из не се ни те ар -
гу мен ти и од на пи ша но то да ја осоз -
нае ви сти на та. Ум бер то Еко ре кол: „Ако
не маш што да ка жеш, не тре ба да пи -
шу ваш“. Пуб ли ци стот и но ви нар Дра -
ги Ар ги ров ски, со сво е то го ле мо искус -
тво има што да ка же, и за тоа пи шу ва.
До каз за тоа се не го ви те 20 кни ги! Ар -
ги ров ски е умен и хра бар автор со ви -
зи о нер ски пог ле ди. Тој пре ку сво и те
раз мис лу ва ња, обра ќа ња и ко мен та -
ри, пре ку сво и те ана ли зи со ус пех ја
освет лу ва ви сти на та, из не су вај ќи ни -
за ар гу мен ти и фа кти. На тој на чин, тој
пре ку не го ви те кни ги се пре тво ра од
наб љу ду вач во акти вен учес ник и бра -
ни тел на ви сти на та во гра ни ци на сво -
и те мож но сти. Кни га та „Ар гу мен ти те
ја освет лу ва ат ви сти на та“ е де ло во кое
се по ме сте ни го лем број не го ви ви ду -
ва ња, но и истра жу ва ња по вр за ни со
пен зи о нер ски от жи вот. Кни га та со др -
жи ана ли зи и истра жу ва ња за актив -
но то ста ре е ње, за по до бру ва ње на жи -

вот ни от стан дард во по од ми на ти го ди -
ни, на пи си во кои се опи ша ни иск лу -
чител ни на по ри се то тоа да се пре то чи
во кон стру ктив на со ра бо тка со си те над -
леж ни ин сти ту ции на си те ни воа во др -
жа ва та. Кни га та е ли чен при до нес на
пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски во чест
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, ка ко прв
чо век на нај го ле ма та нев ла ди на, мул -
ти ет нич ка пен зи о нер ска ор га ни за ци -
ја. Од кни га та мно гу ми на ќе ја доз на ат
ви сти на та и ќе се ин фор ми ра ат за мно -
гу не шта. При тоа, не кои ќе би дат среќ -
ни по ра ди тоа, не кои мо же би не, во се -
кој слу чај си те ќе би дат по бо га ти за ед -
но соз на ние кое ка ко свет ли на ќе до -
пре до нив ни от ум и ср це, за што ви сти -
на та са мо та ка се пре поз на ва - истак -
на Ан до но ва. 

На про мо ци ја та бе ше пре зен ти ра -
но и мис ле ње то за кни га та, авто рот и
тво реш тво то и од по чи ту ва ни от ре жи -
сер и дра ма тург Бран ко Ста врев. 

- Од мо ре то ин фор ма ции со др жа -
ни во 20 кни ги, Дра ги Ар ги ров ски соз -
да де сво е вид на со ци о ло шка сту ди ја
ко ја го сле ди комп лет но и комп лекс но
чо ве ко ви от жи вот. Фи ло зо фи ја та за
„актив но то ста ре е ње“ ста ну ва ба зич -
на иде ја-во дил ка на Ар ги ров ски и се
од не су ва на не го ва та цвр ста на мер -
ност и на та му да ка жу ва и до ка жу ва
де ка чо ве кот мо ра да тво ри ду ри „кол -
ка ду ша“ или до не го ви от пос ле ден

здив. Дра ги Ар ги ров ски пра ви огро -
мен на пор да ги ре а ли зи ра по зи тив -
ни те идеи, но исто вре ме но ка ко па ра -
ле ли зам на се вкуп ни те дејс тва свр за -
ни за би тки те за по до бар жи вот на лу -
ѓе то од тре то то до ба, по сто ја но под др -
жу ва и ед на вто рич на ак ци ја, а таа е
да се за бе ле жи се, да се за пи ше и нај -
ку са та вест за ка ков би ло на стан, да
се по ле ми зи ра со не и сто мис ле ни ци,
да се на пра ви пред го вор за кни га, да
ин фор ми ра за актив но сти, кул тур ни,
по ли тич ки, спорт ски и се што се обе -
ло де ни ло во вес ник, на ра дио, на те -
ле ви зи ја, а во нај но во вре ме и на со -
ци јал ни те мре жи, да се пре тво ри во
кни га-до ку мент за ед но вре ме се гаш -
но, кое ве ќе утре, спо ред ме та фи зич -
ки те за ко но мер но сти ќе се пре то чи во
вре ме ми на то. Со пре циз ност на сте -
но да кти ло граф, оп штес тве ни кот Дра -
ги Ар ги ров ски го ан га жи ра но ви на рот
Дра ги Ар ги ров ски, кој се кое и нај ма -
ло пар че дејс тво го „сни ма“, го ове ко -
ве чу ва, за та ка мин ли во то да го пре -
соз да де во трај ност, со на деж де ка ќе
и пос лу жи на ид ни на та. Ќе су ми ра ме
де ка во Дра ги Ар ги ров ски рам но прав -
но су штес тву ва ат две лич но сти. Онаа
на жур на ли стот и онаа на оп штес тве -
ни кот, што се пре то чу ва ат во ед на за
да го за креп нат до ка зот де ка ста ре е -
ње то е не ми нов но, но ете, мо же ло да
би де и актив но. Од не го ви те де ла доз -
нав ме де ка уште пред да из ле зе на жи -

вот на та сце на зна ел ко ја и ка ква уло -
га ќе оди гра и со тоа ќе ја дек ла ри ра
смис ла та на сво ја та тво реч ка при сут -
ност пред та тко то и та тко ви на та - истак -
на Ста врев.

Свои мис ле ња и по фал би за авто -
рот и за не го во то тво реш тво да доа и
Мен до Ди мов ски, Ме то ди ја Но вков -
ски и Ни ја зи Џе љи љи. На кра јот, авто -
рот на кни га та, Дра ги Ар ги ров ски, им
се заб ла го да ри на си те при сут ни со од -
бра ни збо ро ви на бла го дар ност.

- Доз во ле те ми нај пр вин на си те
искре но да ви се заб ла го да рам што
нај до вте вре ме за ед но да ја про мо ви -
ра ме мо ја та два е сет та пуб ли ци стич ка
кни га „Ар гу мен ти те ја освет лу ва ат ви -
сти на та“. Осо бе на бла го дар ност на
про мо то рот Але ксан дар Дим ков ски,
гла вен и од го во рен уред ник на вес ни -
кот „Но ва Ма ке до ни ја“, на ре цен зен -
тот Ка ли на Сли вов ска-Ан до но ва, глав -
на и од го вор на уред нич ка на вес ни кот
„Пен зи о нер плус“ и на Бран ко Ста врев,
поз нат ре жи сер и дра ма тург, за не го -
во то мис ле ње по ме сте но во кни га та.
Осо бе на бла го дар ност до си те ме ди у -
ми кои при до не су ва ат да се ши ри ви -
сти на та за на ша та нај ма сов на и мул -
ти ет нич ка гра ѓан ска ор га ни за ци ја. Ед -
на го ле ма бла го дар ност и до мо е то се -
мејс тво, и на си те мои род ни ни, при ја -
те ли и под др жу ва чи. На кра јот да се по -
тсе ти ме на по ра ки те на две иск лу чи -
тел ни лич но сти, но бе ло вка та и све ти от
сим бол на ху ма но ста и до бри на та, Мај -
ка Те ре за, ко ја не о дам на бе ше прог -
ла се на за све ти ца: „Чес но ста и искре -
но ста ќе те на пра ват ран лив, не е важ -
но, про дол жи да би деш и че сен и
искрен“, и му дра та по ра ка на све ти
Кли мент Охрид ски, на ши от про све ти -
тел и учи тел, тол ку по треб на во овие
бур ни вре ми ња: „Бра ќа, да се отка же -
ме од се кое зло и со до бри де ла да се
укра си ме“. Не ка овие две мис ли ни би -
дат мис ли-во дил ки на си те нас! - со мно -
гу емо ции и воз бу да го за вр ши сво е то
заб ла го да ру ва ње Ар ги ров ски. 

Општ впе ча ток бе ше де ка ова е ед -
на од ре тки те про мо ции на ко ја при -
сус тву ваа тол ку го лем број лу ѓе. Кни -
га та, ка ко што ре че еден од ди ску тан -
ти те, е и сво е вид на чи тан ка и учеб ник
за истра жу вач ко но ви нарс тво, но и за
слу чу ва ња та во СЗПМ и по ши ро ко.

Ц. Или е ва

Ви сти на та е по им од врв но
зна че ње во жи во тот, за тоа си -

те ние се којд нев но тра га ме
по неа. Кни га та на Ар ги ров -
ски изо би лу ва со по ка за те ли
за ви сти на та кои се си сте ма -
ти зи ра ни и пре зен ти ра ни и
пре ку спо ред бе ни ана ли зи



vidici 4 ^etvrtok, 22.9.2016

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na 
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija

Stranicite gi ureduvaat: 
Kalina S.Andonova 
Mendo Dimovski od SZPM 

Aleksandar Dimkovski 
i Ненад Андонов
od „Nova Makedonija“vidici

По по вод прог ла су ва ње то на Мај -
ка Те ре за за све ти ца, што се слу чи на
4 сеп тем ври 2016 го ди на во Ва ти кан
- Рим од па па та Фран ци ско, овој на -
стан во Скоп је бе ше од бе ле жан со
мош не обем на и при год на про гра ма.
Во рам ки те на од бе ле жу ва ње то на овој
зна ча ен на стан, на 11 сеп тем ври 2016
го ди на во Скоп је, на пло шта дот „Ма -
ке до ни ја“ се одр жа све та пон ти фи кал -
на ми са ко ја ја пред во де ше спе ци јал -
ни от пра те ник на па па та, са ра ев ски -
от над би скуп, кар ди на лот Вин ко Пу љиќ.
На ми са та за све ти ца та Мај ка Те ре за
го во ре ше пре тсе да те лот на Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја, д-р Ѓор ге Ива нов.

- Единс тве ни от ви стин ски на чин да
ја по ка же ме на ша та по чит кон Мај ка
Те ре за е да жи ве е ме со си те на ши
најд ла бо ки вер ски, ет нич ки и иде о ло -
шки раз ли ки. Мај ка Те ре за им слу же -
ше на си те оние кои стра да ат, им да -
ва ше на деж на без на деж ни те и си ла
на ис цр пе ни те. Таа удо ми ил јад ни ци
си ра ци и усре ќи ил јад ни ци се мејс тва.
Со Ре дот на ми ло ср ди е то, Мај ка Те ре -
за спа си ми ли о ни жи во ти и ја вра ти
све ста за вред но ста на чо веч ки от жи -
вот, за не о ту ѓи во то чо веч ко до сто инс -

тво. И по сто ја но по тсе ту ва ше де ка све -
тот не е гла ден са мо за леб, ту ку уште
по ве ќе за љу бов, за приз на ва ње, за
по чи ту ва ње. Со се то тоа таа си из гра -
ди жив спо ме ник, по тра ен и по ве ли -
чес твен од си те на ши спо ме ни ци –
истак на, по крај дру го то, пре тсе да те -
лот д-р Ѓор ге Ива нов.

Во ор га ни за ци ја на гра ѓан ска та
асо ци ја ци ја „Скоп јан ка та Мај ка Те ре -
за“, на 5 сеп тем ври, во спо мен-до мот
на Мај ка Те ре за во Скоп је бе ше одр -
жа на све че ност ко ја за поч на со на ста -
пот на жен ски от хор „Смир на“, а по -
тоа со при год ни збо ро ви кон при сут -
ни те се обра ти го ле ми от ху ма нист и
по че сен пре тсе да тел на ГА, проф. д-р
Љуп чо Ај дин ски. Сле ду ва ше ис пол ну -
ва ње то на му зич ка та точ ка со поз на -
та та ари ја „Аве Ма ри ја“ во из вед ба на
опер ска та пе ви ца Се ра фи на Кан та у -
зо, а по тоа се обра ти и Ди ме Пе тру -
шев ски, пре тсе да тел на ГА „Скоп јан -
ка та Мај ка Те ре за“, што по сто ја но го
не гу ва и дол ги го ди ни го афир ми ра ли -
кот и де ло то на све ти ца та чие име ова
здру же ние го но си. Тој осо бе но ја
истак на за лож ба та и при до не сот на
пр ви от пре тсе да тел на оваа асо ци ја -
ци ја - но ви на рот и пуб ли цист Сто јан
Трен чев ски (1955-2015), кој со сво и -
те кни ги за Мај ка Те ре за при до не се
неј зи но то име да ста не си но ним на ху -
ма но ста и ми ло ср ди е то во све тот. На
све че но ста се прет ста ви ја и хо рот „Се -
ре на да“, поз на та та пе јач ка Ви о ле та
То мов ска, а сти хо ви за све ти ца та ка -
жу ваа по е те си те Са ва Та ков ска, Ани -
та Бо шко ва, Ев до ки ја Пе тру шев ска и

мла да та сред но школ ка Ди ја на Дур ле -
виќ. Но си те лот на ху ма ни тар на та ак -
ци ја „Цве ќе то на ми рот“ - ли ков ни от
умет ник Жи вко По пов ски-Цве тин, цр -
та ше сли ки и ги по да ру ва ше на при -
сут ни те го сти. 

Во мош не све че на и при јат на ат -
мо сфе ра по ми на и до де лу ва ње то на
го ди наш ни ве на гра ди и бла го дар ни -
ци на нај ус пеш ни те ху ма ни тар ни ор -
га ни за ции и по е дин ци во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја. Ста ту е тки со ли кот на Мај -
ка Те ре за и бла го дар ни ци до би ја: ху -
ма ни тар на та ор га ни за ци ја „Ка ри тас“
од Скоп је по ра ди актив но сти те во вр -
ска со по мо шта на бе гал ци те од Ирак,
Ли би ја и Си ри ја (на гра да та ја при ми
мон си њор Ан тон Це ри мо тиќ), УНХЦР
- ме ѓу на род на ху ма ни тар на ор га ни за -
ци ја со се ди ште во Скоп је за фи нан -
си ска под др шка на мно гу ин сти ту ции
и по е дин ци во Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја (на гра да та ја при ми Мо ха мед
Ариф), Вла тко Ѓор ѓи ев ски, ди ре ктор
на мес на та ин ду стри ја МИК од Све ти
Ни ко ле, за по да ре но то ко ли чес тво
пре хран бе ни про ду кти на на се ле ни -
е то по го де но од поп ла ви те во Скоп -
ско, Сло бо дан Ми тро виќ, кој ја до би
на гра да та во име то и актив но сти те
на Цр ве ни от крст на Ма ке до ни ја и Ве -
ле Бо га ти нов ски, од се ло то Врат ни ца,
Те тов ско, кој жи вее во Швај ца ри ја,
чо ве кот што на се вер на та скоп ска со -
о бра ќај на рас крс ни ца пре ду пре ди
мно гу лу ѓе и на тој на чин им ги спа си
жи во ти те од поп ла ва та во Скоп ско,
на 6 август го ди на ва.

И. Гли го ров ски

Ни ко ла Ива нов - Ас па рух од Штип, без пре кин од
мла до ста до пен зи о нер ски те де но ви се за ни ма ва
со спорт. Тој е де те на про го нот од гра ѓан ски от ег зо -
дус во Гр ци ја. На пу штај ќи го род но то се ло во Егеј ска
Ма ке до ни ја, не го во то се мејс тво со се дум де ца се
на се ли ло во Вар са ко во, Штип ско. Ту ка Ива нов го за -
вр шил ос нов но то и то гаш но то сто пан ско учи ли ште,
ка де што изу чу ва за на ет. Оми лен пред мет му бил
пред вој нич ка обу ка, ка де што се до ка жу ва ка ко до -
бар стре лец со бо е ва пу шка и учес тву ва со еки па на
ре пуб лич ки нат пре вар, во мла дин ска кон ку рен ци ја
на ни во на Ма ке до ни ја. Не го ва та еки па осво ју ва пр -
во ме сто.

Од тоа пр венс тво ми за поч на спорт ска та ка ри е -
ра на ус пе шен спор тист. По крај стре ла ње то, за поч -
нав да играм и ра ко мет и ста нав прв гол ман на „Тек -
сти лец“. Во 1956 го ди на, со Си ме он Рен џов ста нав -
ме ре пуб лич ки пр ва ци во по ве ќе бој, а во 1959 го -
ди на бев ме зе ме ни во ат лет ска та ре пре зен та ци ја
на Ма ке до ни ја и по бе див ме на 100 и на 400 ме три.
По овие ус пе си ме зе доа на се ми нар за тре не ри за
ра ко мет, ат ле ти ка и фуд бал. По тоа, 25 го ди ни, за ед -
но со Бо би Ни ко лов го во дев ме фуд бал ски от клуб во
на сел ба та Три Чеш ми - ва ка Ас па рух во еден здив ги
на бро ју ва сво и те ус пе си од мла до ста, ко ја му бу ди
уба ви спо ме ни. 

Спор тот за ме не е нај го ле мо за до волс тво и ре -
кре а ци ја. За ме не, а се ка ко и за си те дру ги спор ти -
сти, без раз ли ка на го ди ни те, спор тот ги чу ва ви тал -
но ста и здрав је то. Од пен зи о ни ра ње то во 2006 го -
ди на ра бо там ка ко тре нер на си те ат лет ски дис цип -
ли ни во ЗП-Штип, а Ди ми тар Па па ров ги во ди та ка -
на ре че ни те са лон ски дис цип ли ни: шах, до ми но, таб -
ла и пи ка до. За се кој пен зи о нер што има дар ба за
не ко ја спорт ска дис цип ли на, во на ше то здру же ние
има ме сто, но по крај дар ба та и жел ба та за спор ту -
ва ње, мно гу се бит ни се ка ко и ре дов ни те тре нин зи.

Од 2006 го ди на на ше то здру же ние би ло 7 па ти пр -
во на Ре ги о нал ни те спорт ски игри во сед ми от ре ги -
он, а на Ре пуб лич ки те, нај го лем ус пех ни е че твр то
ме сто. Има ме осво е но пр ви ме ста во дис цип ли ни -
те: шах, пи ка до, вле че ње ја же, тр ча ње на 60 ме три
- же ни, на 80 ме три - ма жи, а сме по стиг на ле по ве -
ќе вто ри ме ста и мно гу тре ти ме ста. Со цел да по стиг -
не ме по до бри ре зул та ти пла ни ра ме об но ву ва ње на
еки пи те со но ви спор ти сти-пен зи о не ри, би деј ќи вре -
ме то си го чи ни сво е то. Исто та ка пла ни ра ме об но -
ву ва ње на опре ма та и са ни ра ње на те ре ни те, би -
деј ќи се на де ва ме де ка во 2017 го ди на Ре ги о нал -
ни те спорт ски игри ќе се одр жат во Штип. Тре ба да
се по ка же ме ка ко до бри до ма ќи ни - ве ли ве те ра нот
Ас па рух, кој до да ва де ка со ра ко водс тво то на ЗП-
Штип и Кар бин ци и на СЗПМ има раз би ра ње и под -
др шка за си те по тре би.

На кра јот Ива нов по ра чу ва: „Спор ту вај те - здра -
во е и уба во ќе се чув ству ва те! 

Цве та Спа си ко ва

Отсе ко гаш по сто е ла искон ска жел ба чо ве кот
да ле та, да се вив не ка ко пти ца во ви со чи ни те и
да гле да од „птич ја“ перс пе кти ва. На Ми ле Гр да -
но ски тоа му се ос тва ри ло по пен зи о ни ра ње то.
Тој по про фе си ја е ма шин ски ин же нер, а од ја ну -
а ри 2003 го ди на е член на ЗП-При леп. Пред да
се пен зи о ни ра ра бо тел во фа бри ка та „11 Октом -
ври“, а по тоа до кра јот на ра бот ни от век во Ту тун -
ски от ком би нат ка ко ра ко во ди тел на раз вој.

- На по че то кот ка ко пен зи о нер ра бо тев на
про е кти со комп ју тер ско цр та ње и 2-3 го ди ни за -
ни ма вај ќи се со тоа се пре фр лив на комп ју тер -
ски ко му ни ка ции ско ро на си те со ци јал ни мре -
жи. По ста ву вав по сто ви на ско ро си те со ци јал -
ни мре жи, осо бе но на Тви тер и на Фејс бук и од
ко мен та ри те што ги до би вам тие се од лич но оце -
не ти и при ме ни. Та ка, по 3-4 ча са днев но по ми -
ну вам се деј ќи пред комп ју те рот - ве ли овој 78-
го ди шен ви та лен пен зи о нер.

Ми ле Гр да но ски отсе ко гаш се за ни ма вал и со
спорт ско пла ни на ре ње. Сво е вре ме но ја ос но вал
спе ле о ло шка та сек ци ја при ед но од мош не актив -
ни те пла ни нар ски друш тва во по ра неш на Ју гос -
ла ви ја - при леп ско то „Зла то врв“. Со пла ни на ри -
те од ова друш тво ги про пе ша чил ско ро си те пла -
ни ни во Ма ке до ни ја и по ши ро ко во ре ги о нот.

За пла ни на ре ње то и љу бо вта кон не го Ми ле
го во ри со за до волс тво и ка жу ва де ка му би ле ин -
те рес ни ви со чи ни те, чи сти от воз дух и дви же ње -
то. Ка ко пен зи о нер и вљу бе ник во пла ни на ре ње -
то, пре ку Ин тер нет се ин те ре си рал за ек стрем ни -
те спор то ви, не са мо во пла ни на ре ње то, ами и
во во да та и воз ду хот. Ка ко спе ле о лог се спу штал
во мно гу пе ште ри и пла нин ски ја ми во по ра неш -
на Ју гос ла ви ја, Бу га ри ја и по ши ро ко. На 7 ју ли го -
ди на ва, на Свет ско то пр венс тво во ле та ње зме -
јо ви, што се одр жа во Кру ше во, ле та ше и пен зи -

о не рот, 78-го диш ни от Ми ле Гр да но ски.
- По ле тав ме со па раг лај дер-тан дем од Меч -

кин Ка мен од 1.400 ме три над мор ска ви со чи -
на, а би деј ќи тер мич ки от столб бе ше иск лу чи тел -
но си лен, нe диг на со пи ло тот Игор од Скоп је на
ви со чи на од 2.500 ме три. Јас ед но вре ме бев и
ко пи лот и пи лот и упра ву вав со па раг лај де рот.
Исто вре ме но сe сни мав со спе ци јал на ши ро ко -
а гол на ка ме ра. Во оп што не по чув ству вав страв.
Тоа бе ше пре крас но до жи ву ва ње уште со од во -
ју ва ње то од коп но то. Та ка и ме не ми се ис пол ни
онаа искон ска жел ба да би дам сло бо ден ка ко
пти ца и да се вив нам во ви со чи ни те - ве ли Ми -
ле Гр да но ски.

Ки рил Ри сте ски

ЗП-ШТИП И КАРБИНЦИ

За спор ту ва ње не се важ ни го ди ни те
МИЛЕ ГРДАНОСКИ ОД ЗП-ПРИЛЕП

Чо век-пти ца на 78 го ди ни

ВО ЧЕСТ НА ПРОГЛАСУВАЊЕТО НА МАЈКА ТЕРЕЗА ЗА СВЕТИЦА

На стан што дол го ќе се па ме ти
Мај ка Те ре за спа си ми ли о ни

жи во ти и ја вра ти све ста 
кај лу ѓе то за вред но ста
на чо ве ко ви от жи вот


