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По по вод 70 го ди ни од пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње во на ша та зем -
ја, пре тсе да те лот на Со бра ни е то на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Трај ко Вел ја -
нов ски, ги при ми пре тсе да те лот на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја, Дра ги Ар ги -
ров ски и пот пре тсе да те лот на из врш -
ни от од бор на СЗПМ, Сал тир Ка ров -
ски. При тоа, пре тсе да те лот Ар ги ров -
ски све че но му ја вра чи пла ке та та од
СЗПМ на пре тсе да те лот Вел ја нов ски
за осо бен при до нес на Со бра ни е то
во раз во јот на пен зи о нер ско то ор га -
ни зи ра ње во Ма ке до ни ја. Пре тсе да -
те лот Ар ги ров ски во сво е то обра ќа -
ње на сред ба та истак на де ка Со ју зот
ус пеш но и до сто инс тве но го од бе ле -
жа го ле ми от ју би леј - 70 го ди ни пен -
зи о нер ско ор га ни зи ра ње во Ма ке -
до ни ја со ни за ма ни фе ста ции, а осо -
бен ак цент да де на исто ри ски от кон -
ти ну и тет и на по стиг ну ва ња та во пос -
лед ни те го ди ни ко га Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја ста на при мер и ли дер на пен -
зи о нер ско то дејс тву ва ње во оп кру -
жу ва ње то и по ши ро ко ме ѓу зем ји те
на Бал ка нот. 

Заб ла го да ру вај ќи се за приз на ни -
е то, пре тсе да те лот на Со бра ни е то на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Вел ја нов ски го
истак на зна че ње то на ра бо та та на оваа
нај ма сов на и мно гу актив на нев ла ди -
на мул ти ет нич ка ор га ни за ци ја и им по -

са ка но ви ус пе си и по стиг ну ва ња на
си те пен зи о не ри во на ша та зем ја.

Пре ми е рот на Вла да та на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја, Емил Ди ми три ев,
на 25 октом ври 2016 го ди на при ми
де ле га ци ја од Со ју зот на здру же ни ја
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја
пред во де на од пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. Во де ле га -
ци ја та беа пре тсе да те лот на со бра -
ни е то, Бес ник По це ста, се кре та рот
на ИО, Стан ка Трај ко ва и чле но ви те
на ИО, Ка ли на С. Ан до но ва и Ѓор ѓи
Се ра фи мов. По вод на по се та та бе -
ше вра чу ва ње на пла ке та од Со ју зот
за Вла да та на РМ, по по вод го ле ми -
от ју би леј - 70 го ди ни пен зи о нер ско
ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја и за -

поз на ва ње на пре ми е рот Ди ми три -
ев со актив но сти те и по стиг ну ва ња -
та на СЗПМ во из ми на ти те се дум де -
це нии, со осо бен ак цент на пос лед -
на та и нај а ктив на де ка да, во ко ја
СЗПМ бе ле жи вид ни ре зул та ти, не до -
стиж ни за пен зи о нер ски те асо ци ја -
ции во оп кру жу ва ње то и по ши ро ко
на Бал ка нот.

На сред ба та, пре тсе да те лот на
СЗПМ, Ар ги ров ски офи ци јал но му ја
вра чи пла ке та та на пре ми е рот Ди ми -
три ев, ка ко знак на ус пеш на та и плод -
на со ра бо тка со Вла да та на Ма ке до -
ни ја во це ли от пер и од од 70 го ди ни.
При тоа тој иска жа го ле ма бла го дар -
ност за под др шка та и ни за та про е кти
со кои Вла да та и со од вет ни те ми ни -
стерс тва по вр за ни со оваа по пу ла -
ци ја ги ре а ли зи ра за по до бар и по -
ква ли те тен жи вот на пен зи о не ри те
во Ма ке до ни ја. Со пла ке та та Ар ги -
ров ски му ја вра чи и сво ја та нај но ва
кни га „Ар гу мен ти те ја освет лу ва ат ви -
сти на та“, по вр за на со лу ѓе то од тре -
та та до ба, ко ја е ед на од не го ви те 20
пуб ли ци стич ки де ла, а сед ма по вр за -
на со пен зи о нер ска та по пу ла ци ја. 

Во при јат на ат мо сфе ра пре ми е -
рот Ди ми три ев, ме ѓу дру го то, бе ше
за поз на ен со по тре ба та од из град ба
на но ви стар ски и пен зи о нер ски до -
мо ви во Скоп је и во вна треш но ста,
од по тре ба та на про ши ру ва ње на со -
ци јал на та и здрав стве на за шти та, од
не ми нов но ста од до не су ва ње за кон

за пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње во
Ма ке до ни ја, од ре дов на исп ла та на
пен зи и те и од кон сен зус на си те чи -
ни те ли во зем ја та ко га се во пра ша -
ње пра ва та на оваа мно гу број на по -
пу ла ци ја.

- Па тот по кој че ко ри ме е па тот на
ви сти на та, чес но ста и со жи во тот. Та -
ка е до се га, а та ка и ќе про дол жи ме.
Во тоа сме убе де ни и во Со ју зот и во
си те 53 здру же ни ја до бро вол но здру -
же ни со иста цел. Бла го дар ни сме му
на оп штес тво то што не ни оста ва на
мар ги ни те на слу чу ва ња та во др жа -
ва та и што се гри жи за нас - истак на
пре тсе да те лот на СЗПМ, Ар ги ров ски.

Пре ми е рот Ди ми три ев се заб ла -
го да ри на че ста ко ја му ја да ва ат нај -
ста ри те жи те ли во зем ја та со до де лу -
ва ње на пла ке та по по вод 70 го ди ни
од пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во
Ма ке до ни ја. 

Ми прет ста ву ва осо бе на чест што
сте ми го сти. Ме ра ду ва ат ва ши те ус -
пе си и ре зул та ти. Од вас тре ба да учат
пом ла ди те ге не ра ции, осо бе но на по -
ле то на со жи во тот и ет нич ка та то ле -
ран ци ја. Вла да та и до се га, а и во ид -
ни на ќе ги под др жу ва пен зи о не ри те
и ќе ги разг ле ду ва си те пред ло зи и
за бе ле шки што се во ин те рес на пен -
зи о не ри те и во ин те рес на др жа ва -
та, во гра ни ци на мож но сти те. Се раз -
би ра де ка се ко гаш мо же и тре ба да
би де по до бро и по ве ќе. Ни за бе ле -

жу ва ат де ка се то тоа е за ра ди пен зи -
о нер ски от глас. Тоа не ма да не де фо -
ку си ра да ра бо ти ме ка ко и до се га во
ин те рес на оваа по пу ла ци ја, ко ја да -
ла свој при до нес во ми на то то, но и
де нес. Тре ба да сме единс тве ни, а
др жа ва та да би де еко ном ски ја ка.
Дру го то ќе си дој де са мо по се бе, иа -
ко гло ба ли за ци ја та има вли ја ние на -
се ка де, па и кај нас - истак на Ди ми -
три ев. 

Пен зи о не ри те се искус ни и му дри
лу ѓе. Тие се ко гаш се на стра на та на
она што е до бро за нив, но и за др жа -
ва та.                     

Ка ли на С. Ан до но ваa

Вла да та и до се га, а и во ид -
ни на ќе ги под др жу ва пен зи -
о не ри те и ќе ги разг ле ду ва
си те пред ло зи и за бе ле шки

кои се во ни вен ин те рес и во
ин те рес на др жа ва та, во гра -
ни ци на мож но сти те. Се раз -
би ра де ка се ко гаш мо же и
тре ба да би де и по до бро и

по ве ќе, истак на пре ми е рот
Ди ми три ев

Па тот по кој че ко ри ме е па -
тот на ви сти на та, чес но ста и
со жи во тот. Та ка е до се га, а
та ка и ќе про дол жи ме. Во

тоа сме убе де ни и во Со ју зот
и во си те 53 здру же ни ја, до -
бро вол но здру же ни со исти
це ли. Бла го дар ни сме му на
оп штес тво то што не ни оста -
ва на мар ги ни те на слу чу ва -
ња та во др жа ва та и што се
гри жи за нас, истак на пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги

Ар ги ров ски

ПЛАКЕТА НА СЗПМ ЗА СОБРАНИЕТО И ЗА ВЛАДАТА НА РМ

Со ра бо тка та и под др шка та се во гра ни ци на мож но сти те на др жа ва та



vidici ^etvrtok, 10.11.20162

Хри сти на Дим ка ро ска, Ру жи ца Фи -
ли по ска, Лил ја на Ѓор ѓи о ска и Бла га Бе -
ло ко ска се пен зи о нер ки-ба би кои на пос -
лед ни те 21-ви пен зи о нер ски спорт ски
игри во Ра до виш се за ки ти ја со зла то.
Овие че ти ри ба би, нат пре ва ру вај ќи се
со нај до бри те ко ле шки од осум ре ги о ни
во Ма ке до ни ја, да доа најм но гу го ло ви
во дис цип ли на та „пе на ли на ма ли го ло -
ви“. Од мож ни те пет на е сет уда ри ус пе -
а ја да да дат 10 го ла, уди рај ќи ја топ ка та
од да ле чи на од 10 ме три на го ло ви со
ши ро чи на од 125 сан ти ме три. Тие беа
да ле ку по до бри во да ва ње го ло ви и на -
ви сти на ста наа гол ге тер ки на пос лед на -
та пен зи о нер ска спорт ска олим пи ја да
во Ра до виш, пред охри ѓан ки и ве ле шан -
ки кои се пла си раа на вто ро то, од нос но
тре то то ме сто. Ина ку, ЗП-При леп во Ра -
до виш се вкуп но го освои вто ро то ме сто,
зна чај на е по бе да та и осво ју ва ње то на
пр во то ме сто и до би ва ње то на злат ни те

ме да ли на „фуд ба лер ки те“ Дим ка ро ска,
Фи ли по ска, Ѓор ѓи о ска и Бе ло ко ска. Нај -
до бра од нив, со пет по го до ци бе ше Дим -
ка ро ска, а по неа Фи ли по ска со че ти ри
и Ѓор ѓи о ска со еден по го док. Бла га Бе -
ло ко ска бе ше ре зер вен „играч“.

- На оваа но во во ве де на дис цип ли -
на на спорт ски те пен зи о нер ски игри по -
ка жав ме и ние пен зи о нер ки те (си те сме
во сед ма та де це ни ја од жи во тот) де ка
При леп бил и оста ну ва фуд бал ски град
во Ма ке до ни ја. Веж бав ме мно гу, по два -
па ти не дел но на те ре ни те од Пар кот на
ре во лу ци ја та. Ни по ма га ше тре не рот
Бор че То до ро ски. Си те беа скеп ти ци и
не ве ру ваа де ка јас со мо е то уди ра ње
на топ ка та, раз лич но од дру ги те, ќе по -
стиг нам пет го ла од пет те уда ри. Се ка ко
до бри беа и мо и те ко ле шки и за тоа го
осво ив ме пр во то ме сто. Тре нин зи те беа
на пор ни, ра бо тев ме вред но и упор но -
ста и вер ба та де ка сме до бри ни до не -

соа по бе да. Јас по ра но се нат пре ва ру -
вав во дис цип ли на та тр га ње ја же, но ов -
де се по ка жав ка ко по до бра, и иа ко јас
ја уди рам топ ка та со вр вот на па ти ка та
со дес на та но га, по и на ку од дру ги те, се -
пак бев ус пеш на. Во оп што не е лес но да
се по го ди мал гол од не што по ве ќе од сто
сан ти ме три на да ле чи на од де сет ме три.
По треб ни се пре циз ност и го ле ма кон -
цен тра ци ја - ве ли нај до бра та ба ба-пен -
зи о нер ка и спор тис тка Хри сти на Дим ка -
ро ска. И Лил ја на Ѓор ѓи о ска и Ру жи ца Фи -
ли по ска ни го ре коа исто то. Лил ја на на
прет ход ни те др жав ни нат пре ва ри на пен -
зи о не ри те би ла до бра ат ле ти чар ка на
60 ме три, се га про ба ла да се нат пре ва -
ру ва во оваа дис цип ли на, а Бла га Бе ло -
ко ска е актив на член ка во ЗП-При леп, и
по крај што се за ни ма ва со спорт таа е и
оро во тка и до бра пе јач ка во КУД „Пен -
ка Ко те ска“. 

- Мо жев ме да осво и ме и уште по до -
бри ре зул та ти, са мо за се дум-осум по е -
ни охри ѓа ни беа по до бри од нас. Ние ка -
ко здру же ние вло жу ва ме мно гу во пен -
зи о не рот-спор тист, за што спор ту вај ќи
пен зи о не ри те си го про дол жу ва ат сво -
јот жи вот и го пра ват по ин те ре сен и поз -
драв, но се пак во спор тот не ко гаш тре -
ба да те сле ди и сре ќа та - ве ли пре тсе да -
те лот на ЗП-При леп, Ки рил Ѓор ѓи о ски.

- Си те бев ме до бри, и спор ти сти те
пен зи о нер ки и пен зи о не ри ги слу шаа
мо и те и ука жу ва ња та од ко ле ги те-тре не -
ри и, ете, по стиг нав ме до бри ре зул та ти.
Вто ро ме сто се пак е плас ман за по чит,
би деј ќи ста ну ва збор за спор ти сти со над
ше е сет-се дум де сет го ди ни - ве ли тре не -
рот и пре тсе да тел на Ко ми си ја та за спорт
во ЗП-При леп, Бор че То до ро ски. 

К. Ри сте ски

Во На род ни от те а тар во Ге вге ли ја,
по по вод 70 го ди ни од пен зи о нер ско то
ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја се одр жа
тра ди ци о нал на та кул тур на ма ни фе ста -
ци ја „Пен зи о не ри те пе ат“, на ко ја на -
ста пи ја пе јач ки гру пи од здру же ни ја та
на пен зи о не ри те од Ве лес, Ка ва дар ци,
Би то ла, При леп, Бог дан ци, Не го ти но, Ва -
лан до во, Де мир Ка пи ја и од гра дот до -
ма ќин Ге вге ли ја.

Во при сус тво на го лем број го сти ма -
ни фе ста ци ја та бе ше отво ре на со на ста -
пот на пе јач ка та гру па на до ма ќи ни те со
пес на та „Ге вге ли ја цвет на гра ди на“, а со
при го ден го вор до бре дој де на учес ни -
ци те им по са ка пре тсе да те лот на со бра -
ни е то на ЗП-Ге вге ли ја, Ва сил Дој чи нов.

Учес ни ци те ги поз дра ви и гра до на -
чал ни кот на оп шти на та Ге вге ли ја, Иван
Фран гов, кој во сво е то обра ќа ње им по -
са ка сре ќен жи вот и до бро здрав је, пен -
зи о не ри те да би дат ве се ли и рас пе а ни
ка ко уба ва та ма ке дон ска пес на. Исто -
вре ме но ја истак на и мно гу до бра та со -
ра бо тка со пен зи о нер ска та ор га ни за -
ци ја, што ќе про дол жи и во ид ни на.

Прог ла су вај ќи ја за отво ре на оваа

тра ди ци о нал на пен зи о нер ска сред ба,
пре тсе да те лот на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја,
Дра ги Ар ги ров ски, истак на де ка го ди -
на ва ју би ле јот 70 го ди ни пен зи о нер ско
ор га ни зи ра ње мно гу ус пеш но е од бе -
ле жан, а осо бен ак цент ста ви на по стиг -
ну ва ња та во пос лед ни те не кол ку го ди -
ни во кои Со ју зот ста на ли дер и при мер
на пен зи о нер ски те асо ци ја ции во оп -
кру жу ва ње то и по ши ро ко на Бал ка нот.
Ка ко ре зул тат на тоа, СЗПМ е до бит ник
и на др жав но то од ли ку ва ње „По вел ба
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“.

Во знак на ус пеш на та со ра бо тка со
оп шти на та Ге вге ли ја, пре тсе да те лот Ар -
ги ров ски на гра до на чал ни кот Иван
Фран гов му го вра чи ви со ко то приз на -
ние „Пла ке та на СЗПМ“, што го до би ја и
истак на ти акти ви сти од ге вге ли ско то
здру же ние, Ле на Се ме на ко ва и Ри сто
Фран гов, а Здру же ни е то до би и по себ -
на бла го дар ни ца. На ма ни фе ста ци ја та
„Пен зи о не ри те пе ат“ бе ше из ве де на
бо га та кул тур но-умет нич ка про гра ма, а
дру же ње то про дол жи во мо те лот „Вар -
дар“ кај Ге вге ли ја.                                     К.М.

На са ми от по че ток од октом ври, по до -
бро об мис лен план, пе де се ти на пен зи о -
не ри од ова здру же ние трг наа на ед нод -
нев на ек скур зи ја низ ки чев ско-де мир хи -
сар ски от крај. Де нот бе ше пре кра сен, сон -
чев и ти вок, соз да ден за про ше тка. 

Пр ва де сти на ци ја им бе ше не од мин -
ли ви от ре сто ран со ме ки ци те од Стра жа,
а по тоа па тот го про дол жи ја кон Ки че во.
На по драч је то на оп шти на та Дру го во, на
па ди ни те на пла ни на та Цо цан, во пре -
крас но зе ле ни ло се на о ѓа ма на сти рот
„Све та Бо го ро ди ца Пре чи ста-Ки чев ска“,
чии те ме ли да ти ра ат уште од 14 век, а
пос лед но е во зоб но вен во 1848 го ди на.
Се рас ка жу ва де ка ма на стир ска та све -
та во да е ле ко ви та, по ра ди што исти от е
мно гу по се ту ван. Но не е са мо тоа, ту ка
и ве ко ви ти те крош ни на др ва та, ти вко то
шу мо ле ње на ве тре цот, по јот на пти ци те
да ва ат не кој чу де сен мир и спо кој во ду -
ша та. Со таа во зоб но ве на енер ги ја пен -
зи о не ри те па тот го про дол жи ја кон Де -
мир Хи сар. По пат но кај се ло то Же лез ник
ги по се ти ја из во ри те на ре ка та Цр на, ко -
ја Хо мер ја опе ал во не го ви от бес мр тен
еп „Или ја да“. По тоа про дол жи ја кон се -
ло то Ба би но. На по че то кот од се ло то за -
ста наа да го разг ле да ат риб ни кот и при -

род на та уба ви на та што не кој се по тру дил
да ја уре ди. На са ми от крај од се ло то ги
пре срет на ста ра ка ме на дво кат ни ца за
ко ја не ни со ну ваа ка кво бо гат ство крие
во се бе. Тоа е пр ва та при ват на биб ли о -
те ка „АЛ-БИ“, ос но ва на во 1882 го ди на,
ко ја сопс тве ни кот Сте во Сте па нов ски ја
нас ле дил од сво и те пред ци, ја со чу вал и
над гра дил. Но нај пр вин пен зи о не ри те

се од мо ри ја, а по тоа во гру пи ја по се ти -
ја та тко ви на та на кни га та, риз ни ца та на
бо гат ство то на пи ша ни от збор, на ста ри
пред ме ти и фо то гра фии, но сии... На по -
ли ци те од не ко гаш на та се меј на ку ќа се
на о ѓа ат над 20.000 нас ло ви на авто ри
на раз ни де ла од зем ја ва, но и од це ли -
от свет. Во оваа биб ли о те ка се чу ва ат и
ра ко пи си и до ку мен ти од Илин ден ско то

во ста ние, од Пр ва та свет ска вој на, исто -
ри ски ма те ри ја ли за обра зо ва ни е то, про -
све та та, кул ту ра та, исто ри ја та, еко но ми -
ја та, по тоа пр ви те ма ке дон ски из да ни ја
по ос ло бо ду ва ње то од об ла ста на кни -
жев но ста, исто ри ја та, му зи ка та и мно гу
дру ги об ла сти, при ме ро ци од пр ви те вес -
ни ци, спи са ни ја, ге о граф ски кар ти, фо -
то гра фии... Од не о дам на е отво ре на и ет -

но со ба со над 120 пред ме ти и об ле ки
што све до чат за ми на то то на овој крај.
Исто та ка, во дво рот е из гра ден пр ви от
при ва тен ам фи те а тар со ка па ци тет од
150 се ди шта, ка де што ве ќе се одр жу ва -
ат мно гу број ни про мо ции на раз ни автор -
ски де ла, ка ко и пре да ва ња и три би ни
од раз ни об ла сти.

Пен зи о не ри те па тот го про дол жи ја
кон се ло то Слеп че, ка де што во пре крас -
на при ро да е сме стен про чу е ни от ма на -
стир „Све ти Јо ван Кр сти тел“, кој да ти ра
од сед ми от век. По вто рен воск лик, во о -
ду ше ву ва ња, спо кој, мир, фо то гра фи ра -
ња. Доц на поп лад не то на по чи вка и ру -
чек отсед наа во ре сто ра нот „Гор на ку ќа“.
Це лос но ис пол не ти од се што по се ти ја,
ви доа, слуш наа, си трг наа за Скоп је. По -
ве ќе то од нив мис леа де ка по па тот до -
бро ќе им дој де мал ку да дрем нат, но ги -
та ра та и уба ви от глас на пен зи о не рот Но -
ви ца ни ко го не оста ви рам но ду шен. По
це ли от пат се пе е ја на род ни, за бав ни
пес ни, шла ге ри од вре ми ња та ко га тие
беа мла ди, се при се ту ваа на сво ја та мла -
дост. За ба ди ја ла не се рек ло де ка чо ве -
кот са мо ед наш е млад, но за тоа па ме -
ти и рас ка жу ва цел жи вот.           

Со ња Сми ле ска 

ЗП-ПРИЛЕП 

„Злат ни“ ба би-гол ге тер ки
ЗП-ГЕВГЕЛИЈА

Ју би ле јот од бе ле жан 
до сто инс тве но - со пес ни 
и со до де лу ва ње приз на ни ја

ЗП НА ОВР НА РМ 

Про ше тка низ уба ви ни те на ки чев ско-де мир хи сар ски от крај

Ние ка ко здру же ние вло жу -
ва ме мно гу во пен зи о не рот-
спор тист, за што спор ту вај ќи
пен зи о не ри те си го про дол -

жу ва ат сво јот жи вот и го пра -
ват по ин те ре сен и поз драв,

но се пак во спор тот не ко гаш
тре ба да те сле ди и сре ќа та -

ве ли пре тсе да те лот на ЗП-
При леп, Ки рил Ѓор ѓи о ски
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Вто ра го ди на по ред, во Клу бот на
пен зи о не ри во пен зи о нер ски от дом „Ли -
ка Чо по ва“ во То пан ско По ле, на 28
октом ври 2016 го ди на се одр жа тра ди -
ци о нал ни от ша хов ски тур нир по ме ѓу
здру же ни ја та на пен зи о не ри: Бу тел, Шу -
то Ори за ри, Со ли дар ност -Ае ро дром, Ки -
се ла Во да и здру же ни е то од Ча ир, кое
бе ше до ма ќин и од ли чен ор га ни за тор
на сред ба та. Учес ни ци те и го сти те со
при год ни збо ро ви ги поз дра ви пре тсе -
да те лот на ИО на ЗП-Ча ир, Мен тор Ќо -
ку, при што го истак на зна че ње то на оваа
ша хов ска сред ба и наг ла си де ка оваа
го ди на учес тву ва ат по го лем број здру -
же ни ја.

Ние са ка ме да се дру жи ме, са ка ме
да со ра бо ту ва ме со си те здру же ни ја од
гра дот и по ши ро ко, и да при до не се ме
пен зи о не ри те да се за поз на ат и да го
јак нат со жи во тот ме ѓу се бе. Ве ру вам де -
ка нат пре ва рот ќе те че нор мал но, не е
бит но кој ќе би де прв, бит но е да се дру -
жи ме, да по не се те до бри впе ча то ци и
са кам од ов де да из ле зе те ба рем со еден
при ја тел по ве ќе - ре че Мен тор Ќо ку.

Со го ле ма нат пре ва ру вач ка вна -
треш на си ла и со го ле ма умеш ност нат -
пре ва ру ва чи те-пен зи о не ри овоз мо жи -

ја уште ед но не за бо рав но дру же ње, иа -
ко кај се кој, се раз би ра, по сто е ше мис -
ла и жел ба да се по бе ди про тив ни кот, но
се пак, нај важ ни беа дру же ње то и про -
ши ру ва ње то на со ра бо тка та, кои се не -
гу ва ат со го ди ни. Нат пре ва рот се од ви -
ва ше во ат мо сфе ра со че сто спо ме ну -
ва ње и ана ли зи ра ње на не кои ус пеш -
ни ша хов ски по те зи и игри, а пре диз ви -
каа го лем ин те рес кај при сут ни те пен -
зи о не ри кои на ви ваа за сво и те фа во -
ри ти. До ма ќи ни те се по ка жаа ка ко до -
бри ор га ни за то ри, ги по че сти ја го сти те
со ка фе и со сок, а за вре ме на па у за та
ги пос лу жи ја и со ма ла за ку ска.

На кра јот, ка ко и на се кој нат пре вар,
беа прог ла се ни по бед ни ци те. Пр во то
ме сто го за зе доа ша хи сти те од ЗП-Ча -
ир, вто ро то го по де ли ја ша хи сти те од ЗП-
Бу тел и ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром, тре -
то то ме сто го осво и ја ша хи сти те од ЗП-
Ки се ла Во да, а на че твр то то беа ша хи -
сти те од ЗП-Шу то Ори за ри.

Овој на стан по ка жа де ка со мал ку
труд, но со мно гу љу бов, до сет ли вост и
кре а тив ност мо же и тре ба да се ор га ни -
зи ра ат ва кви сред би и дру же ња, кои
оста ну ва ат во трај но се ќа ва ње и дол го
се рас ка жу ва за нив.    Ва сил Па чем ски

На ме ѓу на род ни от фе сти вал „Ве лиг -
ден ски сред би“ во Ора о ви ца на ста пи ја
и пен зи о не ри те на КУД „Ве се ли пен зи -
о не ри“ при ЗП-Про би штип, кои кај при -
сут ни те и учес ни ци те оста ви ја за бе ле -
жи те лен впе ча ток. Ка ко ре зул тат на тоа
е по ка на та од ра ко во ди тел ка та на пе јач -
ка та гру па од Са мо ков, Ре пуб ли ка Бу га -
ри ја, Ди ми три на Бо жи ло ва, КУД „Ве се -
ли пен зи о не ри“ да учес тву ва на фе сти -
ва лот во Ра ду ил, Бу га ри ја, што се одр жу -
ва на 3, 4 и 5 сеп тем ври. Ва ква та слу -
чај на сред ба го од ве де друш тво то на фе -
сти ва лот „БОБФЕСТ“ во Бу га ри ја, а тоа
од та му се вра ти со ви со ко приз на ние.

Сим па тич но то грат че Смо ков во Ре -
пуб ли ка Бу га ри ја го ди на ва по 14-ти пат
го ор га ни зи ра ше фе сти ва лот на из во -
рен фолк лор нас ло вен ка ко „БОБФЕСТ“,
кој се одр жа во ма ло то жи во пис но и инс -
пи ра тив но се ло Ра ду ил, на кое при ро да -
та му ги по да ри ла си те уба ви ни. Сме сте -
но во под нож је то на шу мо ви та та пла ни -
на Ри ла, во не по сред на бли зи на на зим -
ско-ре кре а тив ни от цен тар Бо ро вец, ка -
ко да е соз да де но за ва ков кул ту рен на -
стан. Фе сти ва лот тра е ше три де на. Све -
че но то отво ра ње се слу чи на 3 сеп тем -
ври со на стап на фолк лор на та гру па на
до ма ќи ни те. Це ли три де на се ре деа на -
ста пи те на кул тур но-умет нич ки друш тва,

фолк лор ни ан самб ли, пе јач ки и игро ор -
ни гру пи, из ве ду ва чи на из вор ни ин стру -
мен ти и при ка жу ва ње на ста ри те оби -
чаи и тра ди ции од раз ни кра е ви. Вкуп -
но 65 друш тва, ме ѓу кои и учес ни ци те од
Про би штип и Ора о ви ца од Ма ке до ни ја.
Три де на се пре ле ваа бо и те на пре крас -
ни те из вор ни но сии од раз ни кра е ви на
Бу га ри ја. Се ко ја но си ја пле не ше со сво -
ја та уба ви на. Фе сти ва лот бе ше ка ра кте -
ри сти чен и по вре ме тра е ње то, поч ну -
вај ќи од 11 ча сот претп лад не, па сe до
19 ча сот на ве чер. Три де на по 8 ча са ко -
лаж од бои, ве зо ви, ора, пес ни и му зи -
ка. Три де на во дво рот на цр ква та „Пре -
све та Бо го ро ди ца“ се ва ре ше грав и по
се кој на стап друш тва та за ми ну ваа на
ру чек во цр ква та на Ра ду ил ски грав (боб),
по што фе сти ва лот е и нас ло вен ка ко
„БОБФЕСТ“.

На фе сти ва лот оваа го ди на, КУД „Ве -
се ли пен зи о не ри“ од Про би штип има -
ше чест да на ста пи пр ви от ден, вед наш
по све че но то отво ра ње, со три е сет ми -
нут на про гра ма со сплет од ора, пес ни
и оби чаи. На ста пот бе ше бур но поз дра -
вен од мно гу број на та пуб ли ка на пло -
шта дот и од жи ри-ко ми си ја та. На кра јот,
ко га се игра ше ме ша но то оро, се фа ти -
ја го лем број од при сут ни те на фе сти ва -
лот, со што се пре диз ви ка уште по го ле -

мо во о ду ше ву ва ње. Пен зи о не ри те од
Про би штип на ста пи ја и вто ри от ден со
30-ми нут на про гра ма. По ра ди ви со ки -
те тем пе ра ту ри, вто ри от ден од фе сти ва -
лот се од ви ва ше во са ла та на чи та ли ште -
то. И ов де, во пре пол на та са ла, по се ко -
ја пес на и оро одек ну ваа сил ни ап ла у -
зи. По два та нат пре ва ру вач ки де на сле -
ду ва ше на гра ду ва ње на по бед ни ци те и
до де лу ва ње на на гра ди те. Бев ме при -
јат но из не на де ни ко га го слуш нав ме
име то на КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ при
ЗП-Про би штип од Ма ке до ни ја. Бев ме
за до вол ни од на ши те на ста пи, ме ѓу тоа
ме ѓу 65 друш тва да се до бие пр во ме -
сто на ви сти на бе ше го лем ус пех и на ра -
до ста ине ма ше крај. Ова нај ви со ко приз -
на ние за на ше то друш тво зна чи мно гу и
е кру на на си те ус пеш ни на ста пи во те -
кот на го ди на та. До де ка пре тсе да те лот и
ко ми си ја та ни ја вра чу ваа на гра да та, во
са ла та одек ну ваа бур ни ап ла у зи и име -
то Ма ке до ни ја, Ма ке до ни ја. Се вра тив -
ме пре за до вол ни, би деј ќи ова ни е втор
на стап во Бу га ри ја и по втор пат сме до -
бит ни ци на пр ва та на гра да. Пр ва та се
слу чи во да леч на та 1995 го ди на на Бал -
кан ски от фе сти вал во Страл жа, во не по -
сред на бли зи на на Вар на и го ди на ва во
Ра ду ил, кај Са мо ков. 

М. Здра вков ска

Со фи ја Си мо ска, член ка во ЗП-Те -
то во, спа ѓа во ре дот на нај и стак на ти -
те и нај а ктив ни те. Член ка е на со бра -
ни е то и на из врш ни от од бор, пре тсе -
да тел ка е на ко ми си ја та за кул тур но-
за ба вен жи вот и на акти вот на пен зи -
о нер ки во здру же ни е то. Два ман да та
е де ле ги ра на во со бра ни е то на СЗПМ.
Во еден че ти ри го ди шен пер и од би ла
член ка и на над зор ни от од бор на
СЗПМ, а чле ну ва ла и во ко ми си ја та за
ин фор ми ра ње во Со ју зот. За тоа и не
е ни ка кво чу до ни ту из не на ду ва ње, ту -
ку по твр да за вло жен труд, по да ре но
вре ме на пен зи о нер ски те стру кту ри,
што на све че но ста по по вод 70 го ди -
ни на СЗПМ и бе ше до де ле но приз на -
ние „за осо бен при до нес во раз во јот
на пен зи о нер ска та ор га ни за ци ја во
Ма ке до ни ја 1946-2016“. Овие биб ли -
о граф ски по да то ци збо ру ва ат за ед на
иск лу чи тел на лич ност во актив но сти -
те на пен зи о нер ска та ор га ни за ци ја.
На на ша та сред ба по ба рав ме да ни
ка же ко га и ка ко се наш ла во здру же -
ни е то и во Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја.

Во 1998 го ди на се стек нав со пра -
во на пен зи ја. Кра тко вре ме по тоа се
за ин те ре си рав да ли во мо е то род но
се ло Бр ве ни ца има не ка ква фор ма на
ор га ни зи ра ње. Се вклу чив во раз гра -
но кот на здру же ни е то, а две го ди ни по -
тоа ста нав член ка на мес ни от раз гра -
нок, од ка де што ме из браа за де ле гат
во со бра ни е то на ЗП-Те то во. Тоа е по -
че то кот на мо е то ан га жи ра ње во пен -
зи о нер ски те стру кту ри. Во си те при го -
ди мо ја де ви за бе ше и се уште е да го
да дам ма кси му мот, да при до не сам во
пла ни ра ни те актив но сти. Си гур но тоа
е и при чи на што ве ќе 16 го ди ни сум
по сто ја но во пен зи о нер ски те стру кту -
ри во ЗП-Те то во и во СЗПМ - со гор дост
рас ка жу ва таа.

Но Со фи ја не е са мо член ка на ор -
га ни те и те ла та, ту ку таа е мош не актив -
на и во не по сред ни те актив но сти на
пен зи о не ри те. По сто ја но е во спорт -
ски те еки пи. За поч на ла ка ко член ка
на еки па та во тег не ње ја же, а жен ска -
та еки па во оваа дис цип ли на на ЗП-
Те то во се ко гаш би ла нај до бро пла си -
ра на. Со ста вот во кој чле ну ва ла, ду ри

на осум ре пуб лич ки спорт ски игри
осво ју вал пр ви ме ста. И не са мо тег -
не ње ја же, ту ку ко га тоа се ба ра ло од
неа таа би ла ме ѓу ат ле ти чар ки те, а на
го ди наш ни те ре пуб лич ки спорт ски нат -
пре ва ри учес тву ва ше во но ва та дис -
цип ли на - шу ти ра ње пе на ли во жен -
ска кон ку рен ци ја. На ре ги о нал ни те
нат пре ва ри го освои пр во то ме сто, до -
де ка на ре пуб лич ки те - че твр то то.

При сут на е и во кул тур но-за бав ни -
от жи вот. Не по сре ден ини ци ја тор е за
об но ва на КУД во ЗП-Те то во, на стан
што се слу чи пред 10 го ди ни, од ко га
за бе ле жу ва со лид ни ус пе си. Актив на
е и во пе јач ка та и во игро ор на та гру -
па ко ја на ста пу ва ше на си те ре ги о нал -
ни и ре пуб лич ки ре вии. 

ЗП-Те то во, во кое по сто ја но е и Со -
фи ја Си мо ска, при сут но е на по ве ќе
ма ни фе ста ции на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја. На јре дов но е на гроз до -
бе рот во Ка ва дар ци, на праз ни кот 11
Октом ври во При леп, на 21 Сеп тем -
ври во Лес нов ски от ма на стир... Во
функ ци ја на до ма ќин, вклу че на е во
ор га ни за ци ја та на Мул ти ет нич ка та

сред ба, на по ве ќе то из ле ти низ поз на -
ти исто ри ски и дру ги зна ме ни то сти во
те тов ски от крај, а се ја ву ва и ка ко не -
по сре ден ор га ни за тор на со бир на ак -
ци ја од ху ма ни та рен ка ра ктер за по -
мош на де те на пен зи о нер за ле ку ва -
ње во странс тво.

Во ра бот но то до сие на Со фи ја Си -
мо ска стои де ка це ли от ра бо тен век
го по ми на ла ка ко пре дач ка во ком би -
на тот „Те текс“. И та му со вес но и од го -
вор но ги из вр шу ва ла ра бот ни те за да -
чи. По себ на гор дост за на ша та Со фи -
ја е што во 1985 го ди на, на ни во на
то гаш на Ју гос ла ви ја е прог ла се на за
нај ус пеш на ра бот нич ка и и би ла до де -
ле на пре стиж на та Пр во мај ска на гра -
да, за по стиг на ти нат про сеч ни ра бот -
ни ре зул та ти. 

Со фи ја Си мо ска оста ну ва по сто ја -
но да би де со пен зи о не ри те и во Бр -
ве ни ца, но и на се ка де ка де што е по -
треб но неј зи но то при сус тво. Си те ја
зна ат ка ко актив на пен зи о нер ка, гор -
де ли ва ра бот нич ка и при мер на до ма -
ќин ка во сво е то се мејс тво. 

Г. Ефто ски

ЗП-ПРОБИШТИП

КУД „Ве се ли пен зи о не ри“
до бит ник на ви со ко приз на ние

СОФИЈА СИМОСКА, ПЕНЗИОНЕРКА ОД ТЕТОВО

Актив ност што трае це ли 16 го ди ни 

ЗП-ЧАИР

Тра ди ци о на лен ша хов ски тур нир
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Пен зи о не ри те Ве ра и Ѓу ро Би рач, таа
ве ќе во ос ма та, а тој во де вет та та де це -
ни ја од жи во тот, во ед но уба во сеп тем -
ври ско претп лад не ги срет нав на нив -
на та оми ле на клу па, во поз на ти от град -
ски парк во Зе мун, во Бел град. Та му до -
а ѓа ат ед наш не дел но да го по ми нат де -
нот во пре у ба ви от ам би ент. Ка ко не ко -
гаш во пом ла ди те го ди ни, со впи ен пог -
лед во уба ви на та, без гриж но се деа и не -
што раз го ва раа. Иа ко прос ла ви ле злат -
на свад ба, со нив ни от изг лед и со енер -
ги ја та што ја по се ду ва ат со си гур ност мо -
же да се твр ди де ка и ди ја мант ска та свад -
ба со сре ќа ќе ја прос ла ват. По не вр за -
ни от раз го вор при каз на та за жи во тот са -
ма се отво ри. 

Ѓу ро по тек ну ва од Ба ни ја, а не го ва -
та единс тве на љу бов Ве ра, ко ја до ден-
де нес ми лу ва да ја на ре ку ва Ве ри ца, е
од Скоп је. Тие ре чи си 70 го ди ни се за -
ед но, а нив ни те нас лед ни ци, два та си на
со сво и те се мејс тва жи ве ат во Бел град. 

„Ко га се сло бод ни нe по се ту ва ат и
вну ци те, а праз ни ци те ги сла ви ме за ед -

но“, рас ка жу ва Ве ра. На пра ша ње то кол -
ку вре ме не би ла во Скоп је, очи те на Ве -
ри ца за миг i се на пол ни ја со сол зи и чи -
ниш са мо што не се лиз наа низ неј зи но -
то ли це, ка де што беа вид ли ви тра ги те
на де це ни и те. Ра до ста и та га та се беа
сви тка ле во ед но, за што Ве ра мо же ше
да се при се ти на неј зи ни те ко ре ни, а во -
ед но и што има ше мож ност по три е се -
ти на го ди ни не ко го да пра ша „ка ко е во
неј зи но то Скоп је, да ли ли пи те со опој ни -
от ми рис сe уште го опи ва ат гра дот и да -
ли Вар дар спие спо кој но во сво е то ко -
ри то, не за бо ра вај ќи да спо ме не за поз -
на та та Град ска пла жа, по тсе ту вај ќи се
на неј зи на та уба ва мла дост. Емо ци и те
на до а ѓаа ка ко бу и ца, не мо же ше да ги
за пре. Ве ра но стал гич но ни рас ка жа:
„Ро де на сум во Скоп је, во Де бар Ма а -
ло, во бо га то се мејс тво. Мо јот брат, се -
стра и не кол ку бли ски род ни ни, по ве ќе -
то ве ќе не се жи ви. Во Скоп је се сла ве -
ше сла ва та Све ти Ни ко ла и ние ја имав -
ме во се мејс тво то, со не ви де на ра дост
про дол жи Ве ра, а, по тоа рас ка жа за оми -

ле ни те све ти ни кол ски до маш ни ко ла чи -
ња и за уба ва та до маш на пче ни ца“. 

Ина ку, ка ко дел од служ бу ва ње то во
то гаш на та ЈНА, со сво јот со пат ник жи ве -
е ле во Ка ва дар ци, Ба ња Лу ка, Кра гу е -
вац, а по тоа по пен зи о ни ра ње то, во Бел -
град. Со не скри е на ра дост се на де ва де -
ка сре ќа та ќе би де на неј зи на стра на и
по са ка да ја пос лу жи здрав је, па да и се
ис пол ни жел ба та да го по се ти Скоп је.

И Ѓу ро има ше сво ја при каз на. Ко га
поч на да рас ка жу ва се ќа ва ња та му беа
тол ку жи ви што пре циз но, вре мен ски и
со број ки, рас ка жу ва ше за сво е то учес -
тво во НОБ, по што е од ли ку ван со 7 ме -
да ли за осо бе ни зас лу ги, а ка ко пол ков -
ник за ми ну ва во пен зи ја.

До за та лек за са мо ти ја та овие двај -
ца пен зи о не ри ја зе ма ат пре ку се којд -
нев ни те из ле гу ва ња, ше та ња во бли ски -
те пар ко ви, со по не кое ис пи е но ка фе
на Ка ле мег дан и на „Кнез Ми хај ло ва“,
ка ко и се којд нев но то чи та ње на днев -
ни те вес ни ци, а по не ко гаш ќе на пи шат
и по не ко ја пес на, ко ја ме ѓу себ но ја спо -

де лу ва ат. Кај нив се за бе ле жу ва ше де -
ка најм но гу ги кре пи за ед нич ка та љу бов,
а вре ме то е са мо број ка. Спо ко јот и ду -

хов ни от мир што ги има ат во ста ри те де -
но ви се при мер за на деж та ко ја ни ко -
гаш не тре ба да се из гу би.    С.Ц.С.

СРЕДБА СО БРАЧНАТА ДВОЈКА ВЕРА И ЃУ РО БИРАЧ 

Во ср це то - но стал ги ја за Скоп је 

На ори зо ви те по ли ња на Ин сти ту -
тот за ориз во Ко ча ни, во рам ки те на
сто пан ско-кул тур на та ма ни фе ста ци ја
„Ко чан ски де но ви на ори зот 2016“,
што се одр жа на 16 октом ври, бе ше
де мон стри ра на рач на же тва на ориз
и вр шид ба на ори зо ва ар па на гум но
со ѕе вгар. Тра ди ци о нал ни от оби чај
рач на же тва на ориз со срп ја за поч -
на го ди наш на та же твар ска уба ви ца
Сан дра Пе тро ва, а чле но ви те на фолк -
лор ни от ан самбл при ЗП-Ко ча ни ги
пре зен ти раа си те оби чаи по вр за ни со
со би ра ње то ори зов клас на по ло зи,
ка ко и вр шид ба на гум но со ѕе вгар. 

- На ста нот кој пре диз ви ка го лем
ин те рес кај гра ѓа ни те од ре ги о нот го
сле деа мно гу број ни по се ти те ли на „Ко -
чан ски те де но ви на ори зот“. Низ автен -
ти чен на чин ка ко што тоа би ло во ми -

на то то, на ши те фолк ло ри сти об ле че -
ни во на род на но си ја, со ср по ви во ра -
це те ја де мон стри раа рач на та же тва
на ори зот, сим бо лот на ко чан ски от крај
- из ја ви Ѓор ѓи Се ра фи мов, пре тсе да -
тел на ЗП-Ко ча ни.

Це ли от оби чај на жне е ње на ори -
зот бе ше прос ле ден со из вор ни на род -
ни пес ни од ко чан ски от крај, по вр за -
ни со же тве ни те актив но сти кај ори -
зот и со би ра ње то на ро дот од по ли ња -
та. Не изо ста на и же твар ски от ру чек
со сел ска ба ни ца, же твар ска са ла та и
со до ма шен леб пе чен во фур на. Си те
овие еле мен ти му да доа ори ги на лен
бе лег на на ста нот. Во вр ска со овој на -
стан, гра до на чал ни кот на Ко ча ни, Ра -
тко Ди ми тров ски, истак на де ка оваа
го ди на гра дот по 25-ти пат ги сла ви де -
но ви те на ори зот, ка ко за шти тен бренд

на ова по драч је. 
- Оче ку ва ме го ди на ва да има ме

бо гат род. Од на се а ни те 4.500 хе кта -
ри под ориз во Ко чан ско, се оче ку ва -
ат ре корд ни при но си и по 6.500 кг од
хе ктар. Ка ко оп шти на на сто ју ва ме да
го ре ши ме проб ле мот со це на та, отку -
пот и плас ма нот на ори зо ва та ар па и
бе ли от ориз, а во со ра бо тка со над -
леж ни те ин сти ту ции од др жа ва та -
истак на Ди ми тров ски.

За нај ус пе шен зем јо де лец од Ко -
чан ско бе ше прог ла сен Ван чо Трај -
чев, зем јо де лец од на сел ба та Ори за -
ри, на ко го оп шти на та му вра чи па рич -
на на гра да од 80 ил ја ди де на ри. На
ма ни фе ста ци ја та пред ко чан ча ни на -
ста пи ја и гру па та „Љу бој на“ и ор ке ста -
рот „Џам бо Агу шев“. 

К. Ге ра си мов

Ку ма нов ско то здру же ние на пен зи -
о не ри има мно гу при чи ни да би де гор до
на ли кот и де ло то на сво јот член - 66-го -
диш ни от пен зи о нер, биз нис мен, по ли ти -
чар, дол го го ди шен со вет ник во ло кал на -
та са мо у пра ва на Ку ма но во, це нет и
приз на ен гра ѓа нин во оп шти на та и по -
ши ро ко, Фе риз Дер ви ши. Тој е единс тве -
ни от пен зи о нер од гра дот, но и од др жа -
ва та, кој за сво јот труд во об ла ста на по -
ли ти ка та и ху ма но ста и за при до не сот во
раз во јот на ме ѓу на ци о нал ни те од но си,
од нос но во гра де ње то мо сто ви ме ѓу ет -
ни ку ми те, е на гра ден со три приз на ни -
ја, што ги до де лу ва ат ви со ки прет став ни -
ци од САД и од Ал ба ни ја. 

Во сеп тем ври го ди на ва, во Ку ма но -
во до па ту ваа прет став ни ци од дип ло мат -
ска та ми си ја за мир и прос пе ри тет со се -
ди ште во Ти ра на, а ко ја дејс тву ва на по -
драч ја та на Ал ба ни ја, Ма ке до ни ја, Ко со -
во и Цр на Го ра и лич но на Фе риз Дер ви -
ши му вра чи ја приз на ние за мир и то ле -
ран ци ја, за на ма лу ва ње на ме ѓу ет нич -
ки те тен зии, за не го ва та актив ност при
ши ре ње на де мо кра ти ја та во др жа ва та,
во ед но прог ла су вај ќи го за ми си о нер на
ми рот. Оваа на гра да се до де лу ва единс -
тве но на гра ѓа ни кои по ка жа ле из во нред -

ни ре зул та ти пред сена по ле то на ми ров -
ни те актив но сти, а врз ос но ва на по ве -
ќе го диш но сле де ње на по стиг на ти те ре -
зул та ти во по ли ти ка та.

Од стра на на аме ри кан ски те др жав -
ни ци ку ма нов ски от пен зи о нер Дер ви -
ши е од ли ку ван со две бла го дар ни ци,
ед на та пот пи ша на од пре тсе да те лот на
САД, Ба рак Оба ма, а дру га та од над леж -
ни те во Бе ла та ку ќа во Ва шин гтон. Име -
но, бла го дар ни ци те на Дер ви ши му се
до де лу ва ат за не го ви те до стиг ну ва ња
и до жи вот на по све те ност во из град ба -
та на по сил на ми ров на на ци ја пре ку во -
лон тер ска ра бо та, ка ко и за не го ва та
ан га жи ра ност и не се бич ни от при до нес
во по до бру ва ње то на со ци јал ни от мир
и со жи вот ме ѓу ет нич ки те за ед ни ци во
др жа ва та.

За Фе риз Дер ви ши спе ци јал ни те на -
гра ди прет ста ву ва ат осо бе на чест и за -
до волс тво, но и пот тик во ид ни на да ра -
бо ти со по го лем елан на оваа проб ле ма -
ти ка, да про дол жи со ми си о нер ска та ми -
ров на по ли ти ка, со сво јот труд и не се бич -
но ан га жи ра ње на по ле то на со жи во тот
и то ле ран ци ја та во рам ки те на ку ма нов -
ска та оп шти на и по ши ро ко. 

Ј.Т.

ЗП-КУМАНОВО

Фе риз Дер ви ши - ми си о нер на
ми рот од ли ку ван и од Оба ма

ЗП-КОЧАНИ 

Тра ди ци о нал на же тва на ориз 

ЗП-Ло зо во, по по вод вер ски от праз -
ник Па ра ске ва - Пе тков ден 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, на
27.10.2016 го ди на бе ше до ма ќин на пен -
зи о не ри те од Све ти Ни ко ле, Ве лес, Кра -
то во, Кри ва Па лан ка, Ра до виш и Кон че,
Про би штип, Ма ке дон ска Ка ме ни ца, Ку -
ма но во, Здру же ние на ин ва ли ди пен зи -
о не ри од Ве лес и пен зи о не ри те од раз -
гра но кот Стај ков ци.

На ова пен зи о нер ско дру же ње, че -

сти тки за праз ни кот до при сут ни те упа -
ти ја пре тсе да тел ка та на ЗП-Ло зо во, Ма -
ри ја Мо нев ска, ка ко и се кре тар ка та на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва. Трај ко ва во сво -
е то обра ќа ње да де по се бен осврт на
актив но сти те на пен зи о не ри те во Ма ке -
до ни ја и за по вол но сти те што ги има ат.

Во чест на го ле ми от ју би леј беа до -
де ле ни по ве ќе приз на ни ја за осо бен
при до нес на по е дин ци и ин сти ту ции. По
по вод 70-от ро ден ден на СЗПМ има ше
и ро ден ден ска тор та, на ко ја све ќич ки -

те ги за па ли се кре тар ка та на ИО на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, по што сле ду ва -
ше го лем ап ла уз од при сут ни те пен зи о -
не ри. Мно гу број ни те го сти беа пос лу же -
ни и со цр ко вен ру чек, вкус но ма ке дон -
ско грав че.

За до бро то рас по ло же ние на пен зи -
о не ри те се по гри жи му зич ка та гру па „Че -
ти ри плус еден“ од Ло зо во. Од ова за ед -
нич ко дру же ње си те си за ми наа за до -
вол ни и со нас ме вка на ли це то.

М. Мо нев ска

ЗП-ЛОЗОВО

Не за бо рав но пен зи о нер ско дру же ње 




