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Тра ди ци о нал но, ве ќе по сед ми пат
пен зи о не ри од Ма ке до ни ја учес тву -
ва ат во актив но сти те на Фе сти ва лот
за тре та жи вот на до ба (Ф3ЖД) во Љуб -
ља на, Сло ве ни ја, кој се ор га ни зи ра по
по вод Ме ѓу на род ни от ден на ста ри ли -
ца - 1 октом ври. Во рам ки те на го диш -
на та про гра ма за ме ѓу на род на со ра -
бо тка и во сог лас ност со до бри те служ -
бе ни и при ја тел ски од но си со Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри на Сло -
ве ни ја, де ле га ци ја од СЗПМ за ед но со
кул тур но-умет нич ки те друш тва од ЗП-
Би то ла и ЗП-Де мир Хи сар, ка ко нај до -
бро оце не ти на Ре пуб лич ка та ре ви ја
на пес ни, му зи ка и игри во 2016 го ди -
на, беа учес ни ци во бо га та та и раз но -
вид на про гра ма на овој фе сти вал. 

Де ле га ци ја та на СЗПМ пред во де -
на од пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров -
ски, за ед но со То ме Или о ски, пре тсе -
да тел на ЗП-Би то ла, Пе ре Пе тре ски,
пре тсе да тел на ЗП-Де мир Хи сар, Ри -
сто Трај ко ски, член на ИО на СЗПМ од
Охрид, Или ја Гли го ров, член на ко ми -
си ја та за ме ѓу на род на со ра бо тка при
СЗПМ и Том че Стој ков, се ле ктор и ре -
жи сер, во Љуб ља на ос тва ри не кол ку
зна чај ни сред би со ра ко вод ни ор га ни
и по е дин ци од Со ју зот на здру же ни ја -
та на пен зи о не ри те на Сло ве ни ја (кој
на сло ве неч ки ја зик ја ко ри сти кра -
тен ка та ЗДУС) и со дру ги др жав ни и
нев ла ди ни ин сти ту ции. На овие сред -
би осо бе но ста на збор за ме ѓу себ на -
та би ла те рал на и по ши ро ка со ра бо -
тка во об ла ста на пен зи о нер ска та
проб ле ма ти ка. Се раз го ва ра ше за за -
лож би те и искус тва та во уна пре ду ва -
ње то на ста ту сот и стан дар дот на пен -
зи о не ри те во две те др жа ви во рам ки -
те на европ ски те на со ки. Ос тва рен е
и при ем и раз го вор со пре тсе да те лот
на вла да та на Сло ве ни ја, д-р Ми ро Це -
рар, кој иска жа го ле ми по фал би за кон -
ти ну и те тот на за ем на та до се гаш на со -

ра бо тка по ме ѓу два та со ју за и за се -
дум го диш но то актив но учес тво во про -
гра ми те на Фе сти ва лот во Љуб ља на.
Де ле га ци ја та ја при ми и Ја нез Суш -
ник, пре тсе да тел на ЗДУС, за ед но со
не го ви те со ра бот ни ци, при што се раз -
го ва ра ше за по ве ќе акту ел ни те ми од
актив но сти те и ор га ни за ци ја та на два -
та со ју за на пен зи о не ри. Бе ше ре че -
но де ка и во пен зи ски от фонд на Сло -
ве ни ја е при су тен проб ле мот со не до -
стиг од средс тва за ме сеч на исп ла та
на пен зии, па по ра ди тоа се зго ле му -
ва транс фе рот на фи нан сии од бу џе -
тот на др жа ва та. Се раз го ва ра ше за
парт нерс тво во по ве ќе ме ѓу на род но-
фи нан си ра ни про е кти пре ку кои ќе се
до би јат по вол но сти за пен зи о нер ско -

то жи ве е ње. Пре тсе да те лот на СЗПМ
ја по вто ри ини ци ја ти ва та за ор га ни -
зи ра ње и одр жу ва ње Бал кан ски пен -
зи о нер ски фе сти вал на пес ни, му зи -
ка и игри, кој би се одр жал во Скоп је
со парт нерс тво со по ве ќе зем ји од ре -
ги о нот. Во раз го во ри те го ле мо зна че -
ње се да де на раз во јот на ме ѓу на род -
на та со ра бо тка на два та со ју за. За збо -
га ту ва ње на оваа со ра бо тка осо бе но
се за ло жи ја пре тсе да тел ка та на ко ми -
си ја та за ме ѓу на род на со ра бо тка на
ЗДУС, Јо жи ца Пу хар и чле нот Мар јан
Ши фтар, кои се и по ра неш ни ам ба са -
до ри на Ре пуб ли ка Сло ве ни ја во на -
ша та др жа ва. Ма ке дон ска та де ле га -
ци ја ор га ни зи ра ше од дел на сред ба
на ко ја беа до де ле ни пла ке ти и при -

год ни по да ро ци од СЗПМ по по вод 70-
го диш ни на та на на ши от со јуз. Пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
офи ци јал но им вра чи пла ке ти и кни ги
„Ар гу мен ти те ја освет лу ва ат ви сти на -
та“ на: Ан тон Дон ко, по ра не шен пре -
тсе да тел на ЗДУС, Ан дреј Јус, пот пре -
тсе да тел на пре тсе да телс тво то на
Ф3ЖД и на Мар јан Ши фтар, пот пре -
тсе да тел за ме ѓу на род на со ра бо тка.
Со нив СЗПМ ус пеш но со ра бо ту ва ско -
ро ед на де це ни ја. На оваа сред ба при -
сус тву ва ше и се гаш ни от ди ре ктор на
Фе сти ва лот, Ти хо мир Ко ва чиќ, кој го
овоз мо жи пре сто јот во Љуб ља на со по -
треб на та фи нан си ска под др шка. Во
при јат на ат мо сфе ра и дру га ру ва ње,
во оваа при го да сво ја та бла го дар ност

и оду ше ву ва ње од учес тво то на Фе сти -
ва лот ја иска жаа То ме Или о ски и Пе -
ре Пе ре ски во име то на здру же ни ја та
кои ги прет ста ву ва ат. Во рам ки те на
Фе сти ва лот се одр жа све че на ака де -
ми ја по по вод 70-го диш ни на та на Со -
ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те на Сло ве ни ја, на ко ја при год ни обра -
ќа ња имаа пре тсе да те лот на ЗДУС, Ја -
нез Суш ник и пре тсе да те лот на вла да -
та и по кро ви тел на ака де ми ја та, д-р
Ми ро Це рар. На све че на та ака де ми -
ја при сус тву ваа и прет став ни ци од ма -
ке дон ска та де ле га ци ја. 

Осо бен бе лег во актив но сти те на
Фе сти ва лот оста ви учес тво то на кул -
тур но-умет нич ки те друш тва од ЗП-Би -
то ла со хо рот „Сир ма Вој во да“ и од
ЗП-Де мир Хи сар со игро ор на та гру -
па. Тие беа единс тве ни те стран ски
учес ни ци на ос ма та Ве чер на пес ни
и игри. Нив ни те на ста пи ја оду ше ви -
ја мно гу број на та пуб ли ка во Лин хар -
то ва та кон церт на са ла во Цан ка ре -
ви от дом. Си лен впе ча ток друш тва та
оста ви ја и со умет нич ки те про гра ми
кои ги из ве доа на отво ре на сце на во
два тер ми на. Ка ко и прет ход ни те го -
ди ни, тра ди ци о нал но и оваа го ди на
ма ке дон ски те кул тур но-умет нич ки
друш тва одр жаа кон церт во стар ски -
от дом „Фу жи не“ во Љуб ља на. Ко рис -
ни ци те на овој дом беа оду ше ве ни
од про гра ма та и од из вед ба та. На
кра јот не кои од нив го за и граа ма ке -
дон ско то оро за ед но со игро ор ци те.
Ка ко на гра да за вло же ни от труд и
мно гу ус пеш но то прет ста ву ва ње на
ма ке дон ски те пес ни и игри, си те
учес ни ци од Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
до би ја бесп лат но разг ле ду ва ње на
Љуб ља на со ту ри стич ки авто бус, ка -
ко и из лет и разг ле ду ва ње на Блед,
Опа ти ја и Ри е ка, што ќе им оста не во
дол го се ќа ва ње. 

Или ја Гли го ров

ПЕНЗИОНЕРИ ОД СЗПМ УЧЕСНИЦИ НА ФЕСТИВАЛОТ ЗА ТРЕТА ЖИВОТНА ДОБА 2016 ВО ЉУБЉАНА, СЛОВЕНИЈА 

Уште еден ус пе шен на стап на ма ке дон ски те пен зи о не ри
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На све че на та ака де ми ја по по вод
од бе ле жу ва ње то на 70-го диш ни от ју -
би леј на пен зи о нер ско то ор га ни зи ра -
ње, пре тсе да те лот на РМ, Ѓор ге Ива -
нов, на 16 сеп тем ври 2016 го ди на, во
До мот на АРМ, че сти тај ќи му го праз -
ни кот на пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, лич но му вра чи „По вел -
ба на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“ за Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја. Ова нај ви со ко др жав но
приз на ние прв пат се до де лу ва за се -
дум де це ни ско то по сто е ње на Со ју зот
и зна чи гор дост и на гра да за по ве ќе -
го диш но то ус пеш но ра бо те ње на
СЗПМ, ка ко најм но гу број на нев ла ди -
на, не по ли тич ка и мул ти ет нич ка ор га -
ни за ци ја во Ма ке до ни ја. Во оваа при -
го да че сти тки до СЗПМ беа упа те ни и
од при сут ни те прет став ни ци на др жа -
ва та и од ло кал ни те са мо у пра ви и го -
сти од со ју зи те на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те, од нев ла ди ни ор га ни за ции
и од ин сти ту ции од Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја и од странс тво.

Со сво е то при сус тво прос ла ва та
на 70-го диш ни от ју би леј на СЗПМ ја
удо сто и ја и до пол ни тел ни от за ме ник-
ми ни стер за труд и со ци јал на по ли ти -
ка Ди ме Спа сов, пре тсе да те лот на
ССМ, Жи вко Ми трев ски, ге не рал ни от
се кре тар на Цр ве ни от крст на РМ, Са -
ит Са и ти и гра до на чал ни ци те на оп -
шти ни те Ѓор че Пе тров, Илин ден и на
Пе тро вец, а од странс тво, пот пре тсе -
да те лот на Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри на Сло ве ни ја, Јо же Жни -

да рич, пре тсе да те лот на Со ју зот на син -
ди ка ти те на Ал ба ни ја, Кол Ни ко лај во
при друж ба пре тсе да те лот Ани са Су ба -
ши. На двај ца та ви со ки го сти и прет -
став ни ци од Сло ве ни ја и од Ал ба ни ја,

на при год на та све че ност во ре сто ра -
нот „Ха ни бал“ во Скоп је, пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски им
вра чи пла ке ти на СЗПМ со по ра ка за
на та мош но про дол жу ва ње и збо га ту -

ва ње на со ра бо тка та со два та со ју за.
Заб ла го да ру вај ќи се на приз на ни е то,
Јо же Жни да рич во име то на Со ју зот на
пен зи о не ри те на Сло ве ни ја на пре тсе -
да те лот Дра ги Ар ги ров ски му вра чи

бла го дар ни ца од СЗП на Сло ве ни ја, а
исто вре ме но му по да ри умет нич ка
сли ка со мо ти ви од сло ве неч ко то под -
неб је. Исто та ка, го ле ма бла го дар ност
и че сти тки за ју би ле јот упа ти и Кол Ни -
ко лај, пре тсе да тел на Кон фе де ра ци ја -
та на ал бан ски те син ди ка ти, во чии
рам ки функ ци о ни ра и пен зи о нер ска -
та ор га ни за ци ја. Поз драв ни те ле гра -
ми на све че но ста беа про чи та ни и од
пре тсе да те ли те на Со ју зи те на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри од Ср би ја и од
Цр на Го ра, Ѓу ро Пе риќ и Бран ко Ве шо -
виќ, ка ко и од до се гаш ни от пре тсе да -
тел на ЗДУС, Ан тон Дон ко. 

На све че на та сред ба, го ле ми от ју -
би леј на си те пен зи о не ри од Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја им го че сти та ше до пол -
ни тел ни от за ме ник-ми ни стер за труд
и со ци јал на по ли ти ка Ди ме Спа сов,
кој лич но и во име то на на гра де ни те
со при год ни збо ро ви се заб ла го да ри
на приз на ни ја та. 

Се ко гаш со за до волс тво при сус -
тву вам на ма ни фе ста ци и те и актив но -
сти те кои ги ор га ни зи ра Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма -
ке до ни ја. И во оваа при го да са кам да
ја истак нам на ша та со ра бо тка. Ми ни -
стерс тво то и во ид ни на ќе по кре ну ва
про е кти и про гра ми од ин те рес на пен -
зи о не ри те и ќе ја прод ла бо чу ва со ра -
бо тка та. Од име то на си те на гра де ни
се заб ла го да ру вам за че ста што ни ја
на пра ви вте, до де лу вај ќи ни приз на -
ние за сто ре но то и од с  ср це ви ги
че сти там го ле ми от ју би леј и ви со ка та
на гра да „По вел ба на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја“ со ко ја бе вте од ли ку ва ни од
пре тсе да те лот на др жа ва та, д-р Ѓор ге
Ива нов. Вие ја зас лу жу ва те оваа на -
гра да ка ко нај а ктив на, нај ма сов на,
нев ла ди на ор га ни за ци ја. Ви по са ку -
вам уште мно гу на гра ди, ју би леи, мно -
гу здрав је и актив но ис пол не то ста ре -
е ње - ре че, по крај дру го то, Спа сов.

По по вод 70-го диш ни от ју би леј на
СЗПМ, на истак на ти лич но сти, ин сти ту -
ции, на гра до на чал ни ци и ло кал ни са -
мо у пра ви, на здру же ни ја на пен зи о не -
ри, на пре тсе да те ли на ЗП и на мно гу
дру ги акти ви сти им беа до де ле ни вкуп -
но 258 приз на ни ја, од кои 96 пла ке ти
и 162 бла го дар ни ци. Вид но воз бу ден
и сре ќен, пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, на си те на гра де ни по е -
ди неч но им че сти та ше, по са ку вај ќи им
уште по до бри ус пе си во ид ни на. 

По чи ту ва ни, имам чест и за до волс -
тво ка ко по тсе ту ва ње на мно гу ус пеш -
на та со ра бо тка во ин те рес на пен зи -
о не ри те и за соз да ва ње ме ѓу ге не ра -
ци ска со ра бо тка, нај пр вин пла ке та да
му вра чам на Ди ме Спа сов, не кол ку -
го ди шен ми ни стер за труд и со ци јал -
на по ли ти ка и се га шен до пол ни те лен
за ме ник-ми ни стер. Ме ѓу до бит ни ци -
те на пла ке ти се и ими ња та на 22 гра -
до на чал ни ци кои има ат го лем при до -
нес во раз ви ва ње то на со ра бо тка та
со здру же ни ја та на пен зи о не ри те, а
осо бе но во отво ра ње то клу бо ви и под -
др шка за дру ги актив но сти. Во на ша
сре ди на се гра до на чал ни ци те Жи ка
Сто ја нов ски и Бор че Ми тев ски, ги поз -
дра ву вам и ги по ви ку вам све че но да
ги при мат приз на ни ја та - ре че пре тсе -
да те лот Ар ги ров ски.

На кра јот, ју би ле јот на си те пен зи -
о не ри на свој на чин, со сли ка од „цве -
ќе то на ми рот“ им го че сти та ше и поз -
на ти от ли ко вен умет ник и ху ма нист
Жи вко По пов ски-Цве тин. Прос ла ва та
се слеа во за ед нич ко дру же ње со ме -
ѓу себ ни че сти тки и за ба ва. 

Мен до Ди мов ски

СЕДУМДЕСЕТ  ГОДИНИ ОД ПЕНЗИОНЕРСКОТО ОРГАНИЗИРАЊЕ 

Приз на ни ја та беа при ма ни со гор дост 
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Прим. д-р Ди ми тар Ко тев ски е ро -
ден во 1926 го ди на во Би то ла. До а јен
е на мо дер но то ма ке дон ско здрав ство,
осо бе но во офтал мо ло ги ја та. За не го -
во то име се вр за ни мно гу зна чај ни на -
ста ни. Со сво јот труд во гра де ње то на
ка ри е ра та се стек нал и оста вил тра ен
бе лег за еден жи во тен пер и од. Во сво -
јот ра бо тен век из вр шу вал нај го ле ми
зна чај ни функ ции во Ма ке до ни ја и во
по ра неш на та за ед нич ка др жа ва. Ка -
ко ди ре ктор на Би тол ска та бол ни ца е
гла вен но си тел и ор га ни за тор за из -
град ба на Кли нич ка та бол ни ца во Би -

то ла. Во два ман да ти е и ди ре ктор на
бол ни ца та во Бен га зи, во Ли би ја. Акти -
вен на сво е то ра бот но ме сто ка ко
офтал мо лог, со сво ја та ху ма на ра бо та
е при мер ка ко се ра бо ти и ка ко им се
по ма га на бол ни те лу ѓе. Це нет ле кар,
про фе сор и гра ѓа нин, д-р Ди ми тар Ко -
тев ски е и по че сен пре тсе да тел на Со -
ју зот на сле пи ли ца во Ма ке до ни ја и
до жи во тен по че сен пре тсе да тел на Ма -
ке дон ско то на уч но друш тво од Би то ла.
Има до би е но мно гу приз на ни ја и на -
гра ди кои, на не му својс твен на чин, ги
до ни ра на ли ца со по себ ни по тре би. 

Не ма поз на та мер ка за ху ма но ста.
Но огро мен број гра ѓа ни на Би то ла во
д-р Ди ми тар Ко тев ски ја пре поз на ва -
ат го ле ми на та на ху ма но ста во се кој
пог лед. Ка ко по твр да ја по со чу ва ме
2011 го ди на, ко га са ми от ја фор ми ра
и ху ма ни тар на та фон да ци ја „Д-р Ди -
ми тар Ко тев ски“, со иск лу чи тел на на -
ме на за по ма га ње и пот тик ну ва ње по -
ви со ки стан дар ди и ре зул та ти кај мла -
ди те ме ди цин ски се стри и се стри кои
ра бо тат во Кли нич ки от цен тар во Би -
то ла и Ма ке до ни ја, а во служ ба на
здрав је то на лу ѓе то.

Нај ху ма на та на гра да, др жав на та
на гра да „Мај ка Те ре за“ за 2016 го ди -
на му при пад на на прим. д-р Ди ми тар
Ко тев ски. Од бо рот за до де лу ва ње на
оваа на гра да, сог ле ду вај ќи ги ху ма ни -
тар ни те актив но сти во те кот на ра бот -
ни от век на д-р Ди ми тар Ко тев ски и
актив но сти те по тоа, од лу чи оваа пре -
стиж на на гра да да му ја вра чи ток му
не му. Вра чу ва ње то на на гра да та се
одр жа во кри стал на та са ла на Со бра -
ни е то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

- Ми пра ви осо бе на чест да би дам
до бит ник на ед на ва ква на гра да ко ја
го но си име то на нај го ле ма та ху ма нис -
тка на све тот. Кол ка ва е неј зи на та ху -
ма ност и кои гра ни ци ги до сег ну ва, по -
ка жу ва фа ктот што е прог ла се на за све -
ти ца - истак на д-р Ко тев ски.

Средс тва та што се до де лу ва ат со
на гра да та, прим. д-р Ди ми тар Ко тев -
ски ги до ни ра за сле пи те ли ца на Ма -
ке до ни ја, за жи те ли те на поп ла ве ни -
те по драч ја во Скоп ско и за уна пре ду -
ва ње на спи са ни е то „Ма ке дон ско се -
стринс тво“.

Од ди ре кто рот на спо мен-ку ќа та
„Мај ка Те ре за“, Ре на та Ку тар Здра -
вко ва, на до бит ни кот на на гра да та му
бе ше вра чен и злат ник со ли кот на Мај -
ка Те ре за.

До бре То до ров ски

Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-Га -
зи Ба ба е еден од по а ктив ни те во рам -
ки те на СЗПМ. Пред ви де ни те актив но -
сти со про гра ма та за ра бо та не пре ки -
на то и ус пеш но ги ре а ли зи ра и по стиг -
ну ва за бе ле жи тел ни ре зул та ти. За се то
тоа најм но гу зас лу ги има пре тсе да тел -
ка та на Акти вот, Маг да ле на Спи ров ска,
ко ја со осо бе на од го вор ност и по све те -
ност ги из вр шу ва за да чи те од неј зи на
над леж ност. Таа при ра бо та та да ва ини -
ци ја ти ви и ги ос мис лу ва и збо га ту ва со -
др жи ни те во дејс тву ва ње то на Акти вот.

Од ра бо та та на пен зи о нер ки те,
Спи ров ска, ме ѓу дру го то, ги пре зен ти -
ра ше акту ел ни те со стој би и по стиг на -
ти те ре зул та ти во из ми на ти от пер и од,
кои ми наа во зна кот на 70-го диш ни -
на та од пен зи о нер ско то здру жу ва ње.
Со го лем број ус пеш но ре а ли зи ра ни
за да чи, Акти вот се изд во ју ва и вбро ју -
ва ме ѓу нај а ктив ни те во зем ја та. Тој
има од лич на со ра бо тка со акти ви на
пен зи о нер ки од дру ги те здру же ни ја и
гра до ви, со кои има по сто ја ни кон та -
кти и ос тва ру ва за ед нич ки актив но -
сти. Има ре а ли зи ра но по ве ќе ху ма ни -
тар ни ак ции, ек скур зии во зем ја та и
во странс тво, а осо бе но е зна чај но
учес тво то на пен зи о нер ки те на ре ги -
о нал ни те и на ре пуб лич ки те спорт ски

нат пре ва ри и на фолк лор ни те ре вии
на пес ни, му зи ка и игри. 

Во ор га ни за ци ја на Акти вот на пен -
зи о нер ки од ЗП-Га зи Ба ба се одр жа и
сред ба та на око лу 270 пен зи о нер ки и
пен зи о не ри во ре сто ра нот „Ха ни бал“
во Скоп је, на 30 сеп тем ври 2016 го -
ди на, ко ја бе ше во зна кот на од бе ле -
жу ва ње на вер ски от праз ник Ве ра, на -
деж и љу бов. Овој праз ник пен зи о нер -
ки те од ЗП-Га зи Ба ба го сла ват ка ко
Ден на Акти вот. На сред ба та по тој по -
вод го сти на ЗП-Га зи Ба ба им беа акти -
ви те на пен зи о нер ки те од ЗП: Стру ми -
ца, Би то ла, При леп, Ки че во, Те то во,
Ра до виш и Кон че, Охрид и Де бр ца, Со -
ли дар ност-Ае ро дром, Кар пош, ОВР-
Скоп је и Во е ни пен зи о не ри-Скоп је. Го -
сти те ги поз дра ви и сред ба та ја отво -
ри пот пре тсе да тел ка та на Акти вот, Стој -
на То до ров ска, а за зна че ње то на праз -
ни кот збо ру ва ше пре тсе да тел ка та Маг -
да ле на Спи ров ска. Иска жу вај ќи бла -
го дар ност за учес тво то на сред ба та и
ус пеш на та по ве ќе го диш на со ра бо тка,
Спи ров ска на пре тсе да тел ки те на акти -
ви те од ЗП-учес нич ки на прос ла ва та
им вра чи при год ни по да ро ци. Сред ба -
та за вр ши со му зи ка и по ве ќе ча сов -
но за ед нич ко дру же ње. 

Ва сил Па чем ски

ЗП-КАВАДАРЦИ

Пен зи о не ри те пе е ја 

Здру же ни е то на пен зи о не ри од Ка ва дар ци бе ше до ма ќин на ма ни фе ста -
ци ја та „Пен зи о не ри те пе ат“. Ка ва дар ча ни ка ко и се ко гаш се по ка жаа во од -
лич но свет ло, ка ко ус пеш ни до ма ќи ни. Ма ни фе ста ци ја на ед но ме сто ги со бра
пен зи о не ри те од здру же ни ја та од це ли от Вар дар ски ре ги он, за ед но со здру же -
ни ја та од При леп и од Би то ла. Со оваа ма ни фе ста ци ја пен зи о не ри те го од бе ле -
жаа и 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 Ма ке -
до ни ја. Пре крас ни те гла со ви на го сти те дој де ни од по ве ќе гра до ви се слу шаа
низ пол на та са ла во до мот на кул ту ра та „Иван Ма зов Кли ме“ во Ка ва дар ци. 

- Осо бе но за до волс тво е што ток му ние сме до ма ќи ни на овој ју би ле ен на -
стан на кој учес тву ва ат вкуп но 11 кул тур но-умет нич ки друш тва, пе јач ки гру пи
и со ли сти. На ма ни фе ста ци ја та учес тву ва ат пе јач ки те гру пи од здру же ни ја та
од Би то ла, При леп, Ве лес, Не го ти но, Де мир Ка пи ја, Бог дан ци, Ге вге ли ја и од
Ка ва дар ци. Ва кви те ма ни фе ста ции за нас пен зи о не ри те зна чат про дол жу ва -
ње на жи во тот, ра дост, дру же ње и при ја телс тво. По по вод ју би ле јот ор га ни зи -
ра ме раз лич ни актив но сти, а оваа е ед на од нив. И овој пат по втор но се по ка -
жав ме ка ко ус пеш ни до ма ќи ни. Ма ни фе ста ци ја та е и по по вод 25 го ди ни од
др жав но ста на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја - ин фор ми ра Ри сто Ан ѓу шев, пре тсе да -
тел на ИО на ка ва да реч ко то здру же ние на пен зи о не ри. 

На ма ни фе ста ци ја та ко ја има ше ре ви ја лен ка ра ктер, тра ди ци о нал но се ис -
пол ну ва ат ста ро град ски и из вор ни ма ке дон ски на род ни пес ни. Пен зи о не ри -
те ве лат де ка на ва кви те сред би при пад ни ци те од тре та та до ба се дру жат, раз -
ме ну ва ат искус тва и по ка жу ва ат де ка и пен зи о нер ски от жи вот мо же да би де
убав са мо ако се ос мис ли.                                                                   Мар ти на Јо ва но ва

Во ор га ни за ци ја на здру же ни е то на
пен зи о не ри од Ви ни ца, на 13 сеп тем -
ври 2016 го ди на во ма на стир ски от комп -
лекс „Воз не се ние Хри сто во - Све ти Спас“,
во се ло то Дра го бра ште, Ви нич ко, се одр -
жа го лем со бир на пен зи о не ри те од
Источ на Ма ке до ни ја, на кој при сус тву -
ваа око лу 2.000 пен зи о не ри од 8 пен -
зи о нер ски здру же ни ја. Сред ба та бе ше
по мог на та од ло кал на та са мо у пра ва и
од цр ков ни от од бор на ма на сти рот.

Во ма на стир ски от двор има ше ме -
сто за си те по се ти те ли дој де ни од раз ни
кра е ви на Ма ке до ни ја. Тие, низ за ед нич -
ка друж ба и ве сел ба во зе ле ни от рас -
кош на уба ви от ма на стир ски ам би ент,
го прос ла ви ја праз ни кот на ма на сти рот.

Осо бе но ме ра ду ва што ка ко ор га ни -
за то ри ус пе ав ме да ги уго сти ме си те при -
сут ни на овој пен зи о нер ски со бир, кој ста -
ну ва тра ди ци о на лен, а е по вр зан со осве -
ту ва ње то на ма на сти рот, кој е гра ден на те -
ме ли те на ста ра та ма на стир ска згра да од
ми на ти от век. Тра ди ци ја та на ма на стир ско
со би ра ње ја про дол жу ва ме ние пен зи о не -
ри те од по ве ќе гра до ви на Ма ке до ни ја - из -
ја ви Дра ган Пе тков, пре тсе да тел на здру -
же ни е то на пен зи о не ри од Ви ни ца.

При сут ни те на сред ба та ги поз дра -
ви и гра до на чал ни кот на оп шти на та Ви -
ни ца, Емил Дон чев, кој иска жа бла го дар -
ност до пен зи о не ри те што на ва ков на -

чин ги иска жу ва ат спло те но ста и единс -
тво то во дру же ње то и не гу ва ње то на при -
ја телс тво то, но и при до не су ва ат за афир -
ма ци ја на ви нич ки от крај и не го ви те уба -
ви ни. Со би рот кај Дра го бра ште, ре че тој,
е ви стин ска по твр да за ова.

Го ди наш на та сред ба, истак на Пе -

тков, се сов па ѓа и со од бе ле жу ва ње -
то на 70-го диш ни на та од по сто е ње то
на пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во
Ма ке до ни ја, со што ви нич ки те пен зи -
о не ри да ва ат свој при до нес во од бе -
ле жу ва ње то на го ле ми от пен зи о нер -
ски ју би леј.                      Киро Герасимов

ЗП-БИТОЛА 

Др жав на та на гра да „Мај ка Те ре за“ 
за д-р Ди ми тар Ко тев ски

ЗП-ГАЗИ БАБА 

Зго ле ме на актив ност 
на Акти вот на пен зи о нер ки

ЗП-ВИНИЦА

Со бир на пен зи о не ри те кај ма на сти рот 
„Све ти Спас“ во Дра го бра ште
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Чуд ни се па ти шта та на жи во тот.
Мо е то пр во вра бо ту ва ње ка ко ле кар
од оп шта пра кти ка бе ше во Ра до виш.
Не кол ку ме се ци по мо е то за вр шу ва -
ње на ра бот ни от век, од нос но пен зи -
о ни ра ње, бев по ка не та во Ра до виш
да при сус тву вам на про мо ци ја на
кни га та „До кто ри те са ми за се бе“, де -
ло на про фе сор ка та по кни жев ност и
ли те ра ту ра Пав ли на Ко ше вец, исто
та ка, пен зи о нер ка. На ста нот се одр -
жа на 7 сеп тем ври 2016 го ди на во
До мот на кул ту ра та во исто и ме ни от
град. На про мо ци ја та при сус тву ваа
го лем број гра ѓа ни од си те во зра сти
и деј но сти, го сти од дру ги те гра до ви.
Ме ѓу нив има ше пен зи о ни ра ни до -
кто ри, ме ди цин ски се стри и дру ги
здрав стве ни ра бот ни ци, ка ко и си но -
ви и ќер ки на оние ле ка ри кои не се
ве ќе ме ѓу нас.

Са ла та на До мот на кул ту ра та бе -
ше пре пол на, што бе ше до каз де ка
оваа мо но гра фи ја на автор ка та Пав -
ли на Ко ше вец пре диз ви ка го лем ин -
те рес. Про мо то ри на мо но гра фи ја та

беа ди ре кто рот на ЗД Ра до -
виш, др. спец. по ОРЛ, Ван чо
Ри стов и прим. ма ги стер по
фар ма ци ја, Ил чо За ха ри ев, кој
во ед но е и гра до на чал ник на
оп шти на та Штип. Тие ги истак -
наа по зи тив ни те вред но сти
кои ги со др жи оваа мо но гра -
фи ја и ја оце ни ја ка ко де ло од
исто ри ска вред ност за раз во -
јот на здрав стве на та деј ност
во Ра до виш и Ра до ви шко. Осо -
бе но ги истак наа ен ту зи јаз мот
и умеш но ста на ед на про фе -
сор ка да нав ле зе во со се ма
дру га об ласт, а тоа е здрав стве -
на та деј ност. Кни га та изо би лу -
ва со фа кти и до ку мен ти ра но
го сле ди це ло куп ни от раз вој на
оваа деј ност во оп шти на та. Но
она што е осо бе но зна чај но е
тоа што во кни га та го лем про -
стор му е да ден на чо веч ки от

фа ктор, ос нов ни от еле мент на оваа
деј ност. Во мо но гра фи ја та се по ме -
сте ни фа кти за лу ѓе то кои ка ко до кто -
ри, ме ди цин ски се стри, тех ни ча ри и
дру ги здрав стве ни ра бот ни ци ја во -
де ле би тка та за здрав је то и жи во тот
на сво и те со гра ѓа ни. Од нив ни те пи -
ша ни иска зи се доз на ва со ка кви сe
си ту а ции се со о чу ва ле во та кви те би -
тки. Од се кој збор и ре че ни ца се гле -
да нив ни от ху ма ни зам, ен ту зи јаз мот
и љу бо вта кон чо ве кот и жи во тот. 

Ина ку, про мо ци ја та се од ви ва ше
во пре кра сен дух и ат мо сфе ра на сво -
е ви ден вре меп лов, кој го до ло ви ја
уче ни ци од гим на зи ја та во Ра до виш,
под ра ко водс тво на автор ка та, нив -
на по ра неш на про фе сор ка. Тие чи -
таа из ва до ци од иска зи те на до кто -
ри те и дру ги те ме ди цин ски ли ца, пре -
ку кои ау ди то ри у мот има ше мож ност
да се за поз нае со нив ни те се којд нев -
ни пре диз ви ци, ус пе си, а по не ко гаш
и раз о ча ру ва ња во бор ба та да се по -
мог не и да се спа си чо веч ки жи вот. 

Ди на Бој ко ва

Пол ни со елан и ен ту зи ја зам, во о ру -
же ни со пе да го шки зна е ња, вред ни мом -
чи ња и де вој ки ста наа пи о не ри на про -
свет на та и кул тур на деј ност, сов ла ду вај -
ќи ги си те пре пре ки на па тот кон ус пе хот.
Вљу бе ни во де ца та, ста наа со пат ни ци на
дет ство то. Во ра до ста на сво и те уче ни ци
ја пре поз на ваа и сопс тве на та ра дост. За -
тоа и де нес, ко га се сре ќа ва ат со нив ка -
ко ин же не ри, ле ка ри, про фе со ри, ми ни -
стри, до бри ра бот ни ци..., зна ат де ка нив -
ни от труд е на гра ден.

- Штип ска та „Сор бо на“, ка ко што по -
пу лар но ја на ре ку ваа учи тел ска та шко ла
„Го це Дел чев“, бе ше пре поз нат ли ва по
сво ја та до бра про грам ска по ста ве ност,
но и по бо га ти те во ну чи лиш ни, спорт ски
и дру ги актив но сти. Тие вред но сти, а пред
сe ква ли тет ни от про фе сор ски и вос пи ту -
вач ки ка дар, овоз мо жу ваа шко ла та да
ос тва ри го ле ма про свет на и кул тур на ми -
си ја. Во ле то пи сот е за пи ша но: го лем број
од то гаш ни те уче ни ци за вр ши ле ви ши
пе да го шки шко ли и фа кул те ти, 11 ма ги -
стри ра ле, 17 до кто ри ра ле, ста на ле уни -
вер зи тет ски про фе со ри, ам ба са до ри, ми -
ни стри и пи са те ли - наг ла су ва проф. д-р
Ата нас Ни ко лов ски, уче ник во пр ва та ге -
не ра ци ја, а по тоа и про фе сор по ма ке -

дон ски ја зик во иста та шко ла.
Не ко гаш ни те мом чи ња и де вој ки, де -

нес актив ни пен зи о не ри, се на по ју ва ат
од не кта рот на уба ви от све тол збор - учи -
тел. Се ќа ва ње на ед но не за бо рав но вре -
ме кое е си но ним на љу бов и са мо пре -
гор. Воз бу да, пре гра тки и сред ба со ми -
на то то.

- Тој ми лоз ву чен збор е бла го дар ност
за пр ва та сред ба со аз бу ка та, за пр ви от
че кор во вол шеб ни от свет на број ки те,
исто ри ја та, ге о гра фи ја та... Тој убав збор
ние им го по да ру ва ме на сво и те учи те -
ли, а на ши те уче ни ци нам - се слуш на рас -
тре пе ре ни от глас на стру ми ча не цот Иван
Ко тев, при мер за се стран ин те ле кту а лен
рас теж: учи те лот ста ну ва на став ник, на -
став ни кот - про фе сор. Тој се ко гаш имал
љу бов и вре ме за две те бла го род ни деј -
но сти: друж ба со уче ни ци те и со ми кро -
фо нот в ра це ка ко не у мо рен со би рач и
про у чу вач на ма ке дон ско то фолк лор но
бо гат ство, за што е до бит ник на нај ви со -
ко то приз на ние на Стру ми ца.

- И де нес, по мно гу де це нии, ко га се
на вра ќа ме на на ши от жи во тен пат и по -
зив, без лаж на скром ност мо же ме да кон -
ста ти ра ме де ка сме оста ви ле тра ен бе -
лег во вре ме то - ја про дол жу ва не го ва та
мис ла Ти хо мир Ан до нов од Све ти Ни ко -
ле. По учи телс тву ва ње то во Ча шка, Кон -

че и Го ро бин ци, отка ко ста нал на став ник
по исто ри ја и ге о гра фи ја, се вра бо тил во
ОУ „Го це Дел чев“ во род ни от град, ка де
што оста нал до кра јот на ра бот ни от век.

Дос ле ден на сво ја та про фе си ја бил
и Сло бо дан По пов ски, со осо бен при до -
нес во фи зич ка та кул ту ра. Овој бе ло кос
де до на че ти ри вну чи ња, дла бо ко нав ле -
зен во ос ма та де це ни ја на жи во тот, бил
учи тел, фуд ба лер и тре нер во по ве ќе клу -
бо ви низ на ша та зем ја, а по ве ќе од 15
го ди ни вос пи ту вал љу бов кон спор тот кај
сво и те уче ни ци во ОУ „Св. Кли мент Охрид -
ски“ во Дел че во.

- Сре ќен сум што мно гу мои уче ни ци
го из браа спор тот за жи вот на про фе си -
ја - ве ли со за до волс тво По пов ски.

И та ка, кол ку лу ѓе тол ку при каз ни, жи -
вот ни вр ви ци. Се ко ја од дел на, а се пак
по не што си те слич ни. Си те тие овој го -
лем ју би леј го до жи ву ва ат ка ко не што
све то, нај у ба во во сво јот жи вот. Со пруж -
ни ци те Га ли на и Ду шан Ми цев ски, Трај -
че Ни ко лов ски, Љу бо мир Ри стов, То дор
Ди ми тров, Ди ва нис Ива нов и дру ги те
учес ни ци на сред ба та чув ству ваа и воз -
бу да и но стал ги ја. Исто вре ме но изра зи -
ја вер ба во но во то вре ме кое но си со -
вре ме ни пог ле ди, средс тва и ме то ди во
ра бо та та со мла ди те ге не ра ции.

Пе ро Ми лен ко ски

Во рам ки те на го ди наш но -
то Вев чан ско кул тур но ле то -
ВЕВКУЛ 2016, Ака де ми ја та на
уба ви умет но сти од Вев ча ни,
во ки но-са ла та ор га ни зи ра ше
про мо ци ја на нај но ви от труд
„Збор чо век“од про фе со рот во
пен зи ја д-р Дра ган Јан ко ски.
Про мо то ри на кни га та беа пен -
зи о ни ра ни те ака де ми ци Јо ван
Стре зов ски, пи са тел од Стру га
и дол го го ди шен ди ре ктор на
„Стру шки те ве че ри на по е зи -
ја та“ и проф. д-р Але ксан дар
Стер јов ски од Би то ла. Про мо -
то рот Стре зов ски мош не сли -
ков но ги образ ло жи си те пог -
лав ја на кни га та, ко ја има над
400 стра ни ци, а Але ксан дар
Стер јо ски збо ру ва ше за ли кот
на проф. д-р Дра ган Јан ко ски.

Дра ган Јан ко ски е ро ден
во 1940 го ди на во Вев ча ни.
Сред но обра зо ва ние за вр шил

во учи тел ска та шко ла „Ни ко ла
Ка рев“ и дип ло ми рал на Фи ло -
зоф ски от фа кул тет при уни вер -
зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“
во Скоп је. Ма ги стри рал на Фа -
кул те тот за по ли тич ки на у ки во
Бел град. До ктор е на пе да го -
шки на у ки. Про фе си о нал на та
на став нич ка ка ри е ра му се од -
ви ва че кор по че кор низ си те
фа зи на обра зов на та пи ра ми -
да, од учи тел до ре до вен про -
фе сор на Фа кул те тот за учи те -
ли во Би то ла.

Исто та ка, Јан ко ски има
дол го го диш но бо га то, раз но -
вид но и осо бе но ус пеш но
искус тво во ос тва ру ва ње то ра -
ко вод ни функ ции во обра зов -
на та деј ност. Учес тву вал во ра -
бо та та на мно гу број ни и од ви -
сок ранг оп штес тве ни и струч -
но-на уч ни ор га ни и те ла. По крај
на уч но то зва ње - до ктор на на -

у ки и на став но то, ре до вен уни -
вер зи тет ски про фе сор, но си -
тел е и на нај ви со ко то струч но
зва ње, са мо сто ен пе да го шки
со вет ник и про фе си о нал но,
осо бе но истак нат пе да го шки
ра бот ник.

Фраг мен ти од кни га та чи -
таа не го ви те вну ци Ефи ми ја и
Звез да на Дуц ки но виќ и Ја на и
Дра ган Јан ко ски, а на кра јот од
про мо ци ја та авто рот им се заб -
ла го да ри на си те 150 при сут -
ни љу би те ли на кни га та кои ги
има ше од Охрид, Стру га, Де бар,
Ре ка, Де мир Хи сар, Би то ла, од
Вев ча ни и окол ни те се ла.

Сто јан Ку ку не шо ски

Во пос лед но вре ме во Де бар и
око ли на та вид но е зго ле мен бро јот
на ста ри ли ца кои по ра ди сил на та
ми гра ци ја на на се ле ни е то жи ве ат
оса ме ни. И по крај тоа што на оваа
те ма ве ќе е раз го ва ра но во по ве -
ќе ин сти ту ции, се пак до се га не ма
кон крет ни актив но сти на тој план.
Во не до стиг на ин сти ту ци ја ко ја на
ор га ни зи ран на чин ќе ги згри жи
ста ри те оса ме ни ли ца во еден об -
јект, ве ќе има ини ци ја ти ви од при -
ват ни от се ктор во вр ска со оваа
проб ле ма ти ка. Г’зим Аме, де бар -
ски от биз нис мен и сопс тве ник на
хо тел-ре сто ра нот „Бе са“, кој се на -
о ѓа во бли зи на на ре ка та Ра ди ка,
на Де бар ско Езе ро и Де бар ски Ба -
њи - „Ца па“ во се ло то Дол но Ко со -
вра сти, не о дам на из ја ви де ка при -
ма по ну ди за сме сту ва ње на ста ри
оса ме ни ли ца во не го ви от хо тел.
Аме до да ва де ка чи ста та жи вот на
сре ди на, уба ви ни те на око ли на та,
ка ко и ус ло ви те што ги ну ди за по -

тре би те на ли ца та од тре та та до ба
кои се га жи ве ат оса ме ни во сво и -
те ку ќи се мош не до бри. Тој истак -
ну ва де ка е све сен де ка оса ме ни -
те ста ри ли ца се од раз лич ни ка те -
го рии и де ка ме ѓу нив има и ли ца
со наг ла се но со ци јал ни проб ле ми,
па за ра ди тоа тој ну ди це лод не вен
пре стој со спи е ње и со три обро ци,
за ед но со ме ди цин ска гри жа, за са -
мо 400 де на ри. Но исто та ка, за
оние ли ца кои са ка ат да до би јат од -
дел ни ус лу ги има уште две дру ги та -
ри фи. Овие та ри фи се од не су ва ат,
пред сe, за оние ста ри ли ца кои се
вра ќа ат од исе ле ниш тво, ка де што
ра бо те ле и жи ве е ле, а се га пен зи -
о нер ски те де но ви са ка ат да ги ми -
нат во род ни от крај. До бар дел ста -
ри ли ца кои се оса ме ни ја поз дра -
ву ва ат ини ци ја ти ва та на Аме, а спо -
ред не го за до волс тво иска жу ва ат
и прет став ни ци те на здру же ни е то
на пен зи о не ри те од Де бар и Цен -
тар Жу па. Тој до да ва де ка ќе кон ку -

ри ра и офи ци јал но да до бие за кон -
ско пра во за да отво ри Дом за ста -
ри ли ца ток му во овој хо тел, кој во
це лост ги ис пол ну ва ус ло ви те за по -
тре би те на ста ри те ли ца. Ини ци ја -
ти ва та што ја има пре зе ме но биз -
нис ме нот Г’зим Аме е поз дра ве на
и од на се ле ни е то во Де бар и Жу па.
Аме ве ли де ка тој ве ќе има обез бе -
де но и ме ди цин ски пер со нал и не -
гу ва тел ки во не го ви от хо тел ски ка -
па ци тет во Дол но Ко со вра сти.

Во вр ска со овој проб лем, пре -
тсе да те лот на со бра ни е то на Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја, Бес ник По це ста,
ве ли де ка Де бар има по тре ба од
отво ра ње ста реч ки дом и до да ва
де ка ист став има и Со ју зот. И пен -
зи о не рот во исе ле ниш тво, Си нан
Фи шта, кој се га е во Де бар, а по ве -
ќе де це нии жи ве ел во САД, сме та
де ка и гра дот и се ла та тре ба да има -
ат ва кви об је кти. 

Вјол ца Са ди ку

ЗП-ДЕБАР И ЦЕНТАР ЖУПА 

Хо тел ски по ну ди на ме сто ста реч ки дом 
ЗП-ВЕВЧАНИ
Про мо ци ја на кни га та 
„Збор чо век“ од Дра ган Јан ко ски

ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „ДОКТОРИТЕ САМИ ЗА СЕБЕ“
ОД ПАВЛИНА КОШЕВЕЦ 

Кни га за би тки те за здрав је то 
и жи во тот 

ЈУБИЛЕЈНА УЧИТЕЛСКА СРЕДБА ВО ШТИП 

Пи о не ри на про свет на та и кул тур на та деј ност

Во Штип, гра дот под Иса рот,
не о дам на се одр жа ју би леј на
сред ба по по вод се дум де це -

нии од по че то кот на вос пит но-
обра зов ни от про цес на

ма ке дон ски ли те ра ту рен ја -
зик. Во сеп тем ври 1946 го ди -

на, во овој град поч на со
ра бо та учи тел ска та шко ла „Го -
це Дел чев“. Во на ред ни те 17
учеб ни го ди ни во неа беа ос -
по со бе ни 1.700 учи те ли кои
со днев ник в ра ка ја во деа

бла го род на та би тка за зна е -
ње, опис ме ну вај ќи ил јад ни ци
де ца низ Ма ке до ни ја, најм но -

гу од неј зи ни от исто чен дел


