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За нас, пен зи о не ри те од Ма ке до ни ја,
2016 го ди на бе ше мно гу плод на и со др -
жај на го ди на во ко ја од бе ле жав ме го лем
ју би леј, 70 го ди ни од пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње во зем ја та. Из ми на та та 2016-
та бе ше го ди на во ко ја до бив ме ви со ка
на гра да, нај ви со ка што ја до бил Со ју зот
до се га, „По вел ба на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја“ од пре тсе да те лот на др жа ва та, д-р
Ѓор ге Ива нов. На на гра да си те сме гор ди,
би деј ќи ова од ли ку ва ње го на пра ви на -
ше то сла ве ње мно гу по све че но и по до -
сто инс тве но и при до не се да се чув ству ва -
ме по че сте ни. Оваа на гра да во си те нас
пре диз ви ка сил ни емо ции, чув ство де ка
не сме за бо ра ве ни, де ка на ши те ре зул та -
ти и на ши от при до нес се за бе ле жа ни и ве -
ри фи ци ра ни. 

За ми ну ва ње то на 2016 го ди на за
СЗПМ и за не го ви те член ки бе ше од бе ле -
жа но со мно гу дру же ња, оро и пес на, и по -
крај фа ктот кој е при су тен во си те при пад -
ни ци на тре та та до ба де ка има ше и не шта
за ра ду ва ње, но и не шта за гри жа и раз -
мис лу ва ње. Но му дро ста и искус тво то со -
бра но низ го ди ни те нe учат де ка сe се из -

др жу ва и сe се над ми ну ва со ум и раз ум,
со со жи вот и ме ѓу себ но раз би ра ње. На
си те со би ри глав но дру же ња та имаа два
де ла: све чен дел во кој се су ми ра ше по -
стиг на то то и дел во кој се игра ше и се пе -
е ја пес ни кои бу деа спо ме ни. За ед нич ка
жел ба на си те бе ше да се до че ка Но ва та
2017 го ди на со вер ба и на деж за ис пол -
не ти пен зи о нер ски де но ви, здрав је и мир
кај нас и во све тот. 

На 16 де кем ври, во ре сто ра нот „Ха -
ни бал“, во при јат на све че на ат мо сфе ра,
со при год на про гра ма ЗП-Га зи Ба ба ја од -
бе ле жа 44-го диш ни на та од сво е то по сто -
е ње. На ова пред но во го диш но дру же ње
при сус тву ва ше де ле га ци ја од СЗПМ пред -
во де на од пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, пре тсе да те лот на СЗП на град
Скоп је, Ме то ди ја Но вков ски, пре тсе да те -
ли и прет став ни ци од скоп ски те здру же ни -
ја на пен зи о не ри, прет став ни ци на ЗП-
Стру ми ца, ка ко и де ле га ции на пен зи о не -
ри од Вра ње, Ср би ја и Пер ник, Бу га ри ја.

По по вод од бе ле жу ва ње то на Де нот
на здру же ни е то, на 17 де кем ври, во ре -
сто ра нот „Але ксан дар“, ЗП-Бу тел ор га ни -
зи ра ше све че на пред но во го диш на прос -
ла ва на ко ја по крај до де лу ва ње на приз -
на ни ја бе ше про мо ви ра но и мо но граф -
ско из да ние во кое се по ме сте ни си те по -
стиг ну ва ња и ре зул та ти на ЗП-Бу тел во не -
го во то 6-го диш но по сто е ње. На сред ба та
го во ре ше пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски.

Око лу 400 пен зи о не ри од ЗП-Те то -
во учес тву ваа на за ед нич ка та пред но -
во го диш на сред ба што на 26 но ем ври
2016 го ди на се одр жа во ре сто ра нот
„Аре на“. Ве сел ба та и дру же ње то на пен -
зи о не ри те на ви сти на беа за па ме те ње
и ви стин ски при мер за со жи вот. Си те
ужи ваа во игри те и пес ни те со раз ли чен
на ци о на лен бе лег. 

На 26 но ем ври 2016 го ди на, око лу
300 пен зи о не ри, во чест на ос ло бо ду -
ва ње то на Го сти вар и по ши ро ко то по -
драч је, при сус тву ваа на тра ди ци о нал -
на та ма ни фе ста ци ја „Пен зи о нер ска ве -
чер“ во ре сто ра нот „Ал бис“. Ве чер та по -
ми на во су ми ра ње на по стиг на ти те ре -
зул та ти и не за бо рав но пред но во го диш -
но дру же ње на пен зи о не ри те од раз лич -
ни ет нич ки сре ди ни.

Тра ди ци о нал но, ЗП-Ча ир ор га ни зи -
ра ше прос ла ва по по вод за ми ну ва ње -
то на ста ра та и до а ѓа ње на Но ва та го ди -
на. Сред ба та бе ше ве се ла, за бав на и
со осо бе на прив леч ност. Уба ва та му зи -
ка ги мо ти ви ра ше пен зи о не ри те да за -
пе ат и да за и гра ат на пред но во го диш -
на та сред ба, што на 29 де кем ври се одр -
жа во ре сто ра нот „Смок“. 

На 29.12.2016 го ди на, во ор га ни за -
ци ја на Акти вот на пен зи о нер ки те при ЗП-
Де бар и Цен тар Жу па се одр жа прет праз -
нич но дру же ње на кое при сус тву ваа го -
лем број пен зи о нер ки. Со пес на и оро пен -
зи о нер ки те се дру жеа и на кра јот си по са -

каа здрав је, сре ќа, мир и долг жи вот.
Пре ку 360 пен зи о не ри, пак, при ЗП-

Со ли дар ни пен зи о не ри од оп шти на та
Илин ден при сус тву ваа на пред но во го диш -
на та сред ба што се одр жа на 24 де кем ври
во ре сто ра нот „Ро зен берг“ во се ло то Ма -
ри но. Се за ба ву ваа и прос ла ву ваа за уште
ед на ус пеш но за вр ше на го ди на. На дру -
же ње то при сус тву ва ше и гра до на чал ни -
кот Жи ка Сто ја нов ски со ко го здру же ни е -
то од лич но со ра бо ту ва.

Во пос лед ни от ме сец, на из ми ну ва ње
на ју би леј на та 2016 го ди на, во ЗП-Со ли -
дар ност-Ае ро дром ин тен зив но се за вр -
шу ваа пла ни ра ни те актив но сти. Важ но е
но ва та 2017 го ди на да за поч не со но ва
про гра ма за ра бо та, без за о ста на ти за да -
чи од ста ра та. Сла ве ње има ше и во раз -
гра но кот „Ја не Сан дан ски“, чии чле но ви,
во исто и ме ни от клуб, беа до ма ќи ни на тра -
ди ци о нал на та го диш на прос ла ва на Де -
нот на фор ми ра ње то на раз гра но кот и
отво ра ње то на клу бот. Со уба ви жел би, пре -
тсе да тел ка та на од бо рот на раз гра но кот,
Ви о ле та Ку се ва, ги поз дра ви при сут ни те,
по ме ѓу кои беа и пре тсе да те лот на здру -
же ни е то, Ди ми три ја Бо га ти но ски, пре тсе -
да те ли те и го сти од си те раз гра но ци од здру -
же ни е то и мно гу дру ги. Осо бе но до жи ву -
ва ње при ре ди поз на та та ин тер пре та тор -
ка Ри ста на Ни ко ло ва Ри на, ко ја ис пол ни
не кол ку из вор ни ма ке дон ски на род ни и
ду хов ни пес ни.

На 27.12.2016 го ди на, око лу 350 пен -

зи о не ри од ЗП-Ра до виш и Кон че ужи ваа во
игри те и пес ни те во ре сто ра нот „Рио“ и за -
о кру жи ја уште ед на ус пеш на го ди на. На по -
че то кот при сут ни те ги поз дра ви пре тсе да -
тел ка та на акти вот, Пав ли на Ча бу ко ва, ко ја
збо ру ва ше за ре зул та ти те во сфе ра та на
спор тот, кул ту ра та и ху ма ни тар ни те актив -
но сти. На сред ба та, ка ко што е во о би ча е но
на кра јот од го ди на та, бе ше прог ла сен и нај -
ус пеш ни от пен зи о нер-спор тист на го ди на -
та, а оваа го ди на тоа е Ан дон Тра ја нов.

На 25.12.2016 го ди на, во про сто ри и -
те на хо те лот „Оа за“ во Штип се одр жа за -
ба ва и дру же ње на 370 пен зи о не ри од 8
здру же ни ја и тоа од: Ра до виш, Ло зо во, Све -
ти Ни ко ле, Про би штип, Ве лес, Пех че во,
При леп и до ма ќи нот Штип. На оваа за ба -
ва свое обра ќа ње имаа пре тсе да те лот на
ЗП-При леп, Але ксан дар За ха ри ев и гра -
до на чал ни кот, при ма ри ус м-р Ил чо За ха -
ри ев, кој упа ти нај у ба ви жел би за здрав и
долг жи вот на оваа по пу ла ци ја, ко ја знае
да го ос мис ли и да го ор га ни зи ра сво јот
жи вот. Из не на ду ва ње на за ба ва та бе ше
при сус тво то на Де до Мраз.

Скром но, но ве се ло, со смеа, ве се ли
ли ца и дру га ру ва ње се одр жа и тра ди ци -
о нал на та пред но во го диш на сред ба што
ја ор га ни зи ра ше ЗП-Шу то Ори за ри. За
при јат на та ат мо сфе ра при до не соа до бра -
та му зи ка и ис пе а ни те пес ни на ма ке дон -
ски, ром ски и на дру ги ја зи ци, што е ка ра -
кте ри сти ка на на ци о нал ни от со став на пен -
зи о не ри те од ова здру же ние.

На сред би те се су ми ра ше 
по стиг на то то, а пес ни те и

ора та бу деа спо ме ни

НИЗ ЗДРУЖЕНИЈАТА 

Со вер ба и на деж во Но ва та 2017 го ди на
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На 20.11. 2016 го ди на се одр жа
че твр та та сед ни ца на со бра ни е то на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те на Ма ке до ни ја. Сед ни ца та ја ра -
ко во де ше пре тсе да те лот на со бра ни -
е то, Бес ник По це ста. Сед ни ца та бе ше
во зна кот на су ми ра ње на по стиг на -
ти те ре зул та ти, но и за ед нич ки до го -
вор за актив но сти те во 2017 го ди на. 

На по че то кот на сед ни ца та, пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, во сво е то из ла га ње ги на брои
актив но сти те што ја обе ле жаа 2016
го ди на, а кои глав но беа по вр за ни со
го ле ми от ју би леј на Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни -
ја, 70 го ди ни од пен зи о нер ско то ор га -
ни зи ра ње во зем ја та. При тоа, осо бен
ак цент да де на осум те ре ги о нал ни и
ше ста та ре пуб лич ка ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри кои пос лед ни ве не кол -
ку го ди ни се под др жа ни и се одр жу ва -
ат под по кро ви телс тво на Ми ни стерс -
тво то за кул ту ра и се прог ла се ни за ма -
ни фе ста ции од осо бе но зна че ње за
кул ту ра та на зем ја та, на 21. ре пуб лич -
ки спорт ски нат пре ва ри во Ра до виш
кои прет ста ву ваа ви стин ска пен зи о -
нер ска спорт ска олим пи ја да, на го ле -
ми от број пик ни ци на зе ле но на кои
при сус тву ваа ре кор ден број пен зи о -
не ри, на све че на та ака де ми ја на ко -
ја Со ју зот ја до би нај ви со ка та на гра -

да до се га во сво е то по сто е ње, „По вел -
ба на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“, а ко ја
све че но на пре тсе да те лот на СЗПМ му
ја вра чи пре тсе да те лот на др жа ва та,
не го ва та ексе лен ци ја д-р Ѓор ге Ива -
нов, ка ко и на ста пот на ЗП-Би то ла и
на ЗП-Де мир Хи сар на 16. Ф3ЖД во
Љуб ља на, ка де што на ша та де ле га ци -
ја бе ше при ме на од пре ми е рот на Ре -
пуб ли ка Сло ве ни ја, д-р Ми ро Це рар. 

Образ ло жу вај ќи ги ар гу мен ти те за -
ра ди кои СЗПМ го пот пи ша ме мо ран -
ду мот за со ра бо тка со пар ти ја та на

власт, ВМРО-ДПМНЕ, пре тсе да те лот
Ар ги ров ски, ме ѓу дру го то, истак на де -
ка во из ми на ти те го ди ни пен зи о не ри -
те до би ја мно гу бе не фи ции кои ква ли -
тет но го по ткре наа стан дар дот на пен -
зи о не ри те и ре чи си си те ба ра ња беа
со од вет но ана ли зи ра ни, а проб ле ми -
те ре ша ва ни во гра ни ци те на мож но -
сти те на др жа ва та. Со дру ги збо ро ви,
се што бе ше ве те но е ре а ли зи ра но,
ду ри и по ве ќе од тоа. СЗПМ во из ми -
на ти те 7 де це нии се ко гаш со ра бо ту -
вал со оние кои се на власт, ка ко што

е пра кти ка во си те др жа ви во ЕУ, би -
деј ќи тие се оние кои мо жат да по мог -
нат во ре ша ва ње на ра бо ти те кои се
во ин те рес на пен зи о не ри те. 

По из ла га ње то на пре тсе да те лот
Ар ги ров ски, ка ко и по ди ску си ја та по
оваа точ ка, пре тсе да те лот на со бра -
ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста го
пред ло жи зак лу чо кот.

Име но, со бра ни е то на СЗПМ, на
сед ни ца та што се одр жа на 20 де кем -
ври 2016 го ди на, зак лу чи де ка тре ба
да го поз дра ви до сто инс тве но то од бе -

ле жу ва ње на 70 го ди ни од пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја и
да ги отфр ли не ос но ва ни те и тен ден -
ци оз ни на па ди врз СЗПМ и врз пре -
тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски.

Зак лу чо кот бе ше при фа тен со ак -
ла ма ци ја и ап ла уз од си те при сут ни.

На сед ни ца та бе ше усво е на пред -
лог-про гра ма та за ра бо та на Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја за 2017 го ди на, за ко ја
об јас ну ва ње на пред ло же ни те актив -
но сти во на ред на та го ди на да де се кре -
тар ка та на ИО на СЗПМ, Стан ка Трај -
ко ва. Фи нан си ски из ве штај за ра бо -
та та на СЗПМ со прег лед на при хо ди -
те и рас хо ди те за пер и о дот од 1.1 до
30.9.2016 го ди на, со мис ле ње на над -
зор ни от од бор, под не се пре тсе да те лот
Ми тре Сто ја нов ски, со кон ста та ци ја
де ка СЗПМ во наз на че ни от пер и од ра -
бо тел до ма ќин ски и спо ред пла нот, со
из вес ни от ста пу ва ња за ра ди зго ле ме -
ни те актив но сти, пре сел ба та во но ви
про сто рии и од бе ле жу ва ње то на ју би -
ле јот, а од чле но ви те на со бра ни е то бе -
ше при фа тен и пред лог-фи нан си ски от
план за 2017 го ди на, кој бе ше оце нет
ка ко ре а лен и се оп фа тен. Си те до ку -
мен ти беа ед ног лас но при фа те ни.

За пред лог-про е ктот за во лон терс -
тво во се гаш ни ус ло ви на ра бо те ње
на здру же ни ја та на пен зи о не ри те из -
ла га ње има ше се кре тар ка та на ИО на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ко ја и го под -
го тви овој зна ча ен про ект. По ди ску си -
ја та, пред лог-про е ктот се при фа ти со
са мо еден глас про тив. На сед ни ца та
беа усво е ни и из ме ну ва ња та и до пол -
ну ва ња та на де лов ни кот на со бра ни -
е то на Со ју зот, ка ко и пред лог-од лу ка -
та за из бор на но ви чле но ви на ста ту -
тар на та ко ми си ја: Бе ќир Ме џи ти и Ни -
ко ла Мар ков ски, а бе ше ве ри фи ци ран
и ман да тот на Ба ки Ба киу за член на
со бра ни е то. На кра јот на сед ни ца та,
пре тсе да те лот на со бра ни е то, Бес ник
По це ста им ја че сти та ше Но ва та 2017
го ди на и им по са ка до бро здрав је и ис -
пол не ти пен зи о нер ски де но ви. 

Ка ли на С. Ан до но ва

Со ап ла уз бе ше при фа тен
зак лу чо кот: До сто инс тве но
е од бе ле жан ју би ле јот, 70
го ди ни од пен зи о нер ско то
ор га ни зи ра ње во Ма ке до -
ни ја и со ин диг на ци ја се
отфр ла ат не ос но ва ни те и
тен ден ци оз ни на па ди врз
СЗПМ и врз пре тсе да те лот

Дра ги Ар ги ров ски

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

Ре зул та ти те пот тик за но ви актив но сти

По ше сти пат, де но ви ве пред го ле -
ми от хри сти јан ски праз ник Св. Ни ко ла,
во ет но ам би ент на ка фе а на та „Ма ке -
дон ска ку ќа“ во При леп  се одр жа ет но -
ма ни фе ста ци ја та „Ве шта же на“. На при -
леп ски те до ма ќин ки ме ѓу кои, се ка ко,
има ше и пен зи о нер ки и член ки на при -
леп ско то здру же ние, го стин ки им беа
при пад нич ки те на по неж ни от пол, од -
нос но ко ле шки те од со сед на Би то ла.
Овој пат ве шти те же ни - учес нич ки на
оваа ма ни фе ста ци ја се прет ста ви ја со
при го тву ва ње на уни кат ни спе ци ја ли те -
ти, од нос но со пос на све ти ни кол ска тр -
пе за. Го стин ки те од Би то ла на ма ни фе -

ста ци ја та де мон стри раа но во го диш на
ма са. Умеш ни те же ни истак наа де ка е
нај важ но ме ѓу себ но то дру же ње, а не
нат пре ва ру ва ње то кој при го твил по у ба -
во, по вкус но или де ко ра тив но ја де ње. 

На ста нот - ма ни фе ста ци ја та „Ет но -
же на“ ја под др жа и ло кал на та са мо у пра -
ва, а гра до на чал ни кот Мар јан Ри сте ски
ги по фа ли умеш ни те до ма ќин ки за при -
го тве ни те „ре мек де ла“, кои прет ста ву -
ваа ку ли нар ска атрак ци ја и за чу ву ва -
ње на тра ди ци ја та. Ма ни фе ста ци ја та
има ше ху ма ни та рен ка ра ктер, а со бра -
ни те средс тва се на ме не ти за де ца та со
по себ ни по тре би.                                          К.Р. 

Ет но ма ни фе ста ци ја во При леп
Со из вед ба на ор ке ста рот на на -

род ни ин стру мен ти при КУД „7 Сеп -
тем ври“, во кој чле ну ва ат и пен зи о не -
ри, на 18 но ем ври 2016 го ди на, на
пла то то на пло шта дот во Ма ке дон ски
Брод за поч на де вет та та „Ко сте ни ја да
2016“. За лич на та кар та на оп шти на -
та го во ре ше гра до на чал ни кот Ми ло -
сим Вој не ски, кој ре че де ка По ре чи е -
то рас по ла га со мно гу ква ли те тен ко -
стен кој на о ѓа плас ман во пре хран бе -
на та ин ду стри ја во Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја и во оп кру жу ва ње то. Исто та -
ка, збо ру ва ше и за стран ски те ин ве -
сти ции во овој ре ги он кои ќе го по до -
брат жи вот ни от стан дард на на се ле -
ни е то, вклу чи тел но и на нај ста ри те жи -
те ли во гра дот. На кра јот од сво е то из -
ла га ње тој ја прог ла си ма ни фе ста ци -
ја та за отво ре на.

Во кул тур но-за бав ни от дел учес тву -
ваа: ЗП-При леп со жен ска та во кал на
гру па „Пре род ба“, ко ја ја ис пол ни пес -
на та „Не ше тај мо ме крај бре гот“, КУД
„Ка вал џии“ од се ло то Шту ка, од оп шти -
на та Бо си ло во, по тоа КУД „Ацо Ка ра -
ма нов“ од Ра до виш, КУД „Мир ка Ги но -
ва“ од Де мир Ка пи ја“, КУД од оп шти -
на та Чу чер Сан де во, КУД „Буљ буљ“ од
Са ра е во, естрад на та пе јач ка Ани Ма -
лин ко ва и до ма ќи ни те КУД „7 Сеп тем -
ври“, ти неј џер ка та Ле но ра На та ли Ко -
ста ди но ска и гру па та „Ка ле“. Ми ли на
бе ше да се слу ша ѕве ко те ње то на ѓер -

да ни те на мла ди те игро ор ки и да се гле -
да ат ко ло рит ни те на род ни но сии, ка ко
и пот скок ну ва ње то во ри та мот на оро -
то на пен зи о нер ки те и пен зи о не ри те
во пуб ли ка та, дој де ни во го лем број и
од со сед ни те гра до ви. На штан до ви те
мо же ше да се вку сат спе ци ја ли те ти од
ко стен изра бо те ни од вред ни те ра це
на уче ни ци те во СОУ „Св. На ум Охрид -

ски“ од Ма ке дон ски Брод. 
Ми ле на Стој че ска, ди ре ктор ка на

До мот на кул ту ра та во Ма ке дон ски
Брод, на учес ни ци те и на по ма га те ли -
те им до де ли бла го дар ни ци, а про гра -
ма та ус пеш но ја во де ше Ире на Спи -
ро ска, но ви нар ка од ТВ-Ал фа, на ре ку -
вај ќи ја ма ни фе ста ци ја та фе сти вал на
ко сте нот.                        Мил чо Трен ко ски

„Ко сте ни ја да 2016“ во Ма ке дон ски Брод
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На 26 де кем ври 2016 год. се одр -
жа сед ма та сед ни ца на со бра ни е то на
ЗП-Цен тар на ко ја е до не сен фи нан -
си ски от план за 2017 го ди на на ЗП-
Цен тар - Скоп је. Во не мож ност да при -
сус тву ва на сед ни ца та пре тсе да те лот
на со бра ни е то, Кр сте Ан ге лов ски, сед -
ни ца та ја во де ше пре тсе да те лот на ИО
на здру же ни е то, Пав ле Спа сев.

Пред лог-фи нан си ски от план на сед -
ни ца та го образ ло жи пре тсе да те лот
Пав ле Спа сев, кој наг ла си де ка и со
овој фи нан си ски план се пред ви де ни
до вол но средс тва за ос тва ру ва ње на
це ли те на здру же ни е то, а ка ко глав на
цел и на та му оста ну ва по до бру ва ње -
то на стан дар дот на пен зи о не ри те од
оп шти на та Цен тар.

Рас пра вај ќи за овој ва жен до ку -

мент, чле но ви те на со бра ни е то се сог -
ла си ја де ка ЗП-Цен тар е при мер за тоа
ка ко тре ба да се ра бо ти со пен зи о нер -
ски от де нар. Де ка здру же ни е то до ма -
ќин ски ра бо ти со средс тва та го во ри
по да то кот де ка во из ми на та та го ди на
има над еден ми ли он за ште де ни
средс тва и за ед но со при хо ди те од ка -
ма ти, при хо ди те од чле на ри на и при -
хо ди те од за куп ни на се фор ми ра ат
вкуп ни те при хо ди кои ќе овоз мо жат
не пре че но спро ве ду ва ње на про грам -
ски те актив но сти на здру же ни е то во
на со ка на збо га ту ва ње на пен зи о нер -
ски от жи вот, по до бру ва ње на стан дар -
дот на пен зи о не ри те и осо бе но на со -
ци јал ни те слу чаи. Си те ди ску тан ти се
сог ла си ја и во 2017 го ди на да се изд -
во јат 30 про цен ти од вкуп ни те средс -

тва за со ци јал ни те по тре би. Во бо га -
та та ди ску си ја во ко ја учес тву ваа: Ве -
љан Стој ков ски, Сал тир Ка ров ски, Љу -
бин ка Кр сте ва, Ри сто Кам чев ски, Пе -
ро Ан дре ев ски и дру ги, бе ше истак на -
то де ка за си те важ ни пра ша ња пред
сед ни ци те на со бра ни е то тре ба се раз -
го ва ра во ба за та, од нос но во раз гра -
но ци те на здру же ни е то, осо бе но ко га
на дне вен ред ќе дој дат за врш ни те и
пер и о дич ни те прес ме тки. И на оваа
сед ни ца бе ше наг ла се на по тре ба та да
се ин тен зи ви ра ат актив но сти те, да се
ра бо ти на над ми ну ва ње на преч ки те
за из град ба на пен зи о нер ски от дом
во оп шти на та Цен тар, на ме сто то ка -
де што се га се на о ѓа здру же ни е то, ка -
ко и за дру ги пра ша ња од пен зи о нер -
ски от жи вот во ЗП-Цен тар.  Ц. Или е ва

СЕДМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ЗП-ЦЕНТАР 

Во 2017 го ди на 30 про цен ти од
средствата за со ци јал ни те слу чаи

На кра јот од де кем ври, со бра ни е -
то на ЗП-Охрид и Де бр ца ја одр жа че -
твр та та ре дов на сед ни ца. Во вед но из -
ла га ње по пред лог-про гра ма та за 2017
го ди на има ше пре тсе да те лот на из -
врш ни от од бор, Ѓор ѓи Трп че ски, кој ги
по со чи поз на чај ни те актив но сти пла -
ни ра ни за 2017 го ди на. 

При о ри тет, ре че Трп че ски, ќе има -
ат за фа ти те кои не ус пе ав ме да ги ре -
а ли зи ра ме во 2016, а тоа се из град -
ба та на До мот за ста ри ли ца и Ге рон -
то ло шко то од де ле ние при Оп шта та бол -
ни ца во Охрид, кои во со ра бо тка со
Вла да та и со ло кал на та са мо у пра ва
не ус пе а ја да би дат ре а ли зи ра ни во
2016 го ди на. По крај овие за фа ти, со
про гра ма та за 2017 го ди на се пред -
ви ду ва и по до бру ва ње на стан дар дот
на пен зи о не ри те, еду ка ци ја и здрав -
стве на за шти та, снаб ду ва ње со ле -
карс тва, осо бе но за пен зи о не ри те во
ру рал ни те сре ди ни со отво ра ње здрав -
стве ни ор ди на ции и ап те ки, и во лон -
терс тво то за по мош на ста ри те ли ца
во спом на ти те сре ди ни. Во 2017 го ди -
на ќе про дол жат актив но сти те во об -
ла ста на кул ту ра та и спор тот, ед нод -
нев ни те из ле ти и снаб ду ва ње то со пре -
хран бе ни про ду кти и огрев но др во, а
ќе про дол жи ме и со по а ктив но ин фор -
ми ра ње пре ку из да ва ње на „Пен зи о -
нер ски ин фор ма тор“, кој по ра ди фи -
нан си ски те шко тии не кол ку го ди ни не
из ле гу ва ше од пе чат – ре че, ме ѓу дру -
го то, Трп че ски.

Со бра ни е то на иста та сед ни ца го
до не се и фи нан си ски от план за 2017

го ди на. Пре тсе да те лот на со бра ни е то,
д-р Ди ми тар Спа се ски, ре че де ка во
2017 го ди на при хо ди те мо ра да би дат
изед на че ни со рас хо ди те. Средс тва та
ќе би дат на ме не ти за ос нов ни те по тре -
би на здру же ни е то, за те ков но ра бо те -
ње, за учес тво на ре ви и те, спорт ски те
нат пре ва ри, ед нод нев ни те из ле ти, за
ху ма ни тар на по мош, за по мош на ста -
ри те и из не мо ште ни пен зи о не ри, за
со ра бо тка со здру же ни ја та и дру го.

И во 2017 го ди на со ра бо тка та со
збра ти ме ни те здру же ни ја од Вра ње,
Ср би ја, Под гра дец, Ал ба ни ја и Со ли -
дар ност-Ае ро дром од Скоп је ќе про -
дол жи во по ве ќе об ла сти, а пред с 
на кул ту рен и спорт ски план за уште
поб ли ски и брат ски од но си, истак на
се кре та рот на здру же ни е то, Сте фан
Вла ди ми ров. Спо ред не го, во тек е ини -
ци ја ти ва за збра ти му ва ње со Ко стур
од Гр ци ја и со но во здру же ние од Бу -
га ри ја, би деј ќи до се гаш на та со ра бо -
тка со Ста ра За го ра од Бу га ри ја не е
на по са ку ва но то ни во и тре ба да би -
де уште по до бро.

Со бра ни е то на ЗП-Охрид и Де бр -
ца, на де кем ври ска та сед ни ца ги при -
фа ти пре по ра ки те на СЗПМ, ме ѓу кои
е и таа пре тсе да те лот на из врш ни от
од бор исто вре ме но да се име ну ва и
да ја вр ши функ ци ја та пре тсе да тел на
здру же ни е то. Во рас пра ва та по точ ки -
те од днев ни от ред учес тву ваа и Зо ре
Миц ко ски, Кр сте Жи ле ски, Сло бо дан
Пу пи но ски, На ум На у мо ски, Ри сто Кли -
мо ски, Јон че Пе тре ски, На ум Евти мо -
ски и дру ги.                            К. Спа се ски 

Око лу 50 пен зи о не ри од Бог дан ци
и од Сто ја ко во трг наа кон Би то ла. Утро -
то бе ше уба во и ат мо сфе ра та во авто -
бу сот при јат на, зад нас оста ну ваа уба -
ви те план та жи на лоз ја, пра ски, Мар -
ко ви те ку ли, Пе ла го ни ја, со се та уба -
ви на на пеј за жот. Хе рак ле ја бе ше пр -
ва та де сти на ци ја. Ло ка ли те тот и де нес
се ис пи ту ва и се откри ва ат но ви соз -
на ни ја од по сто е ње то на на сел ба та из -
гра де на во 4 век пр.н.е. Од об јас ну ва -
ње то на служ бе но то ли це пен зи о не ри -
те се здо би ја со мно гу по да то ци за жи -
во тот во Хе рак ле ја, кој бил цен тар на
кул ту ра мно гу ве ко ви. По по се та та на
Хе рак ле ја, пен зи о не ри те се упа ти ја кон
НУ За вод и му зеј-Би то ла, ка де што ја
по се ти ја со ба та на Ке мал Ата турк, кој
во 1896 го ди на за вр шу ва во е но учи -
ли ште во гра дот на кон зу ли те. 

Во поп лад нев ни те ча со ви па ту ва -

ње то про дол жи кон Охрид. По кра тко
па ту ва ње пен зи о не ри те при стиг наа
во Му зе јот на ко ски те - на сел ба ко ја
по стои од 12 век до 7 век пр.н.е. За прв
пат пен зи о не ри те ви доа ка ко лу ѓе то
жи ве е ле во ко ли би из гра де ни над по -
вр ши на та на во да та, а со коп но то би -
ле по вр за ни со под ви жен мост. На пат
кон хо те лот пен зи о не ри те ги по се ти ја
Бил ја ни ни те из во ри и ужи ваа во нив -
на та рас кош на уба ви на. Вто ри от ден
ги по се ти ја Вев чан ски те из во ри и ку -
ќа та-му зеј на Ми хај ло Пу пин, ко ја не
вра ти во го ди ни те на не го во то дет ство
со си те бе ле зи на то гаш но то оп ста ну -
ва ње. Во кра тко то па ту ва ње кон Стру -
га пен зи о не ри те глас но ги ко мен ти раа
им пре си и те. Ку ќа та на Ми ла ди нов ци
кај си те раз бу ди гор дост што Ма ке до -
ни ја да ла та кви си но ви - пи о не ри на
ма ке дон ска та пре род ба. Осо бе но до -

жи ву ва ње е исте кот на ре ка та Дрим
од езе ро то, ка де што пен зи о не ри те
имаа мал од мор. Поп лад не то, по ру че -
кот, тие ги по се ти ја Са мо и ло ви те ку ли
и се за поз наа со исто ри ја та на нив но -
то оп ста ну ва ње. Пла ош ник бе ше осо -
бе но до жи ву ва ње, со цр ква та из гра -
де на на те ме ли те од вре ме то на Св.
Кли мент. Пен зи о не ри те беа ин фор ми -
ра ни за пр ви от сло вен ски уни вер зи -
тет во кој се обра зу ва ле 3.600 уче ни -
ци, кои по тоа би ле ис пра ќа ни во вна -
треш но ста на то гаш на та об ласт Кут ми -
че ви ца ка ко апо ло ге ти на сло вен ско -
то пис мо и кул ту ра. Цр ква та „Св. Со фи -
ја“ и Ку ќа та на Ро бев ци беа по пат но
ви де ни. По пре крас на та про ше тка по -
крај езе ро то, пен зи о не ри те се упа ти ја
во Бог дан ци, по не су вај ќи не за бо рав -
ни им пре сии од двод нев но то дру же ње
и од она што го ви доа.     Д. Чав да ров

ЗП-БОГДАНЦИ 

Им пре сив на не за бо рав на ек скур зи ја

Во сог лас ност со про гра ма та за
ра бо та на Здру же ни е то на пен зи о не -
ри од Ко ча ни, ус пеш но е ре а ли зи ра -
на ак ци ја та за по мош на со ци јал но
ран ли ви те гру пи пен зи о не ри,од нос -
но за оние со ни ски пен зи ски при ма -
ња и за бол ни те и оса ме ни ли ца. Пре -
ку ко ми си ја та за здрав ство и стан -
дард на пен зи о не ри те се до де ле ни
42 па ке ти со пре хран бе ни ар тик ли
во вред ност од по 1.200 де на ри, а
средс тва та ги обез бе ди Здру же ни е -
то на пен зи о не ри на Ко ча ни од сопс -
тве ни от бу џет.

Со ци јал ни те па ке ти ги до би ја пен -
зи о не ри од те ри то ри ја та на оп шти ни -
те Ко ча ни, Зр нов ци и Че ши но во-Об -

ле ше во по од на пред сон ди ра ни мис -
ле ња и по се ти на акти ви сти од пен зи -
о нер ска та ор га ни за ци ја.

И ко ми си ја та за актив ност на же -
ни те де но ви ве ре а ли зи ра ше сво ја
актив ност во ко ја беа по се те ни 13 пен -
зи о не ри со на ру ше но здрав је. Во нив -
ни те до мо ви им беа до ни ра ни скром -
ни по да ро ци, а беа из вр ше ни и ле кар -
ски прег ле ди и про вер ка на ше ќе рот
во кр вта.

Си те пен зи о не ри кај кои акти ви -
сти на ко чан ска та пен зи о нер ска ор -
га ни за ци ја беа во по се та беа из не на -
де ни од гри жа та и вни ма ни е то кое им
се да ва, за до вол ни де ка не се за бо -
ра ве ни.                                 К. Ге ра си мов

ЗП-КОЧАНИ

Со ци јал ни па ке ти за ран ли ви те
гру пи пен зи о не ри

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Усво е ни про грам ски те 
на со ки за 2017 го ди на
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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 Nenad Andonov
od „Nova Makedonija“vidici

Ве ќе де сет го ди ни во Ку ма но во по стои и ра бо ти днев ни -
от цен тар „По ра ка на ша“, а ко рис ни ци на ус лу ги те се мла дин -
ци со по себ ни по тре би.  На по че то кот, со мал ку средс тва и го -
лем ен ту зи ја зам на ро ди те ли те на  шти те ни ци те, скром но про -
ра бо ти овој цен тар за да од го ди на во го ди на пре рас не во еду -
ка тив но – раз вој на уста но ва со че ти ри вра бо те ни струч ни ли -
ца кои се којд нев но со го ле ма по све те ност  со вес но ги из вр -
шу ва ат ра бот ни те  об вр ски те. Ко ми си ја та за кул тур но-умет -
нич ки са мо деј но сти во ЗП Ку ма но во, во рам ки те на сво ја та
про гр ма, на 26 де кем ври 2016 го ди на го по се ти днев ни от
цен тар „По ра ка на ша“ со жел ба да им ги раз у ба ват пре стој -
ни те праз ни ци на шти те ни ци те. Та ка, де се ти на чле но ви на
здру же ни е то, ме ѓу кои дел од ор ке ста рот и пе ач ка та гру па на
КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ беа ср деч но до че ка ни од пер со на лот
и мла дин ци те во про сто рии на цен та рот, ка де го сти те ка ко ста -
ри поз на ни ци беа пре че ка ни и по че сте ни со сок и ко ла чи ња
од до бри те до ма ќи ни. На по че то кот пре тсе да тел ка та на Ко -
ми си ја та Сла ви ца Лам ба ша ги поз дра ви при сут ни те и им го
че сти та де сет го диш ни от ју би леј на по сто е ње на цен та рот ка -
ко и пре стој ни те праз ни ци, по са ку вај ќи им  ус пеш на ра бо та
и мно гу здрав је. Пре тсе да те лот на ро ди тел ски от со вет Ми ло -
рад, за ба ла го да ру вај ќи се за че сти тки те  по по вод де сет го -
диш ни от ју би леј и до бра та со ра бо тка, на пре тсе да тел ка та Сла -
ви ца Лам ба ша и вра чи бла го дар ни ца. Во но во го диш но укра -
се на та про сто ри ја, вед наш штом се слуш наа пр ви те зву ци,
кај шти те ни ци те ка ко да се ос ло бо ди ја скри е ни емо ции. Со
мил и благ израз на ли це то, со ра дост во ср це то, се ис преп ле -
тоа ра це те во ед но го ле мо оро. Се пе е ја пес ни, а по се ко ја ис -
пе а на пес на се ра коп ле ска ше со сил на воз бу да и го лем емо -
ти вен на бој. Жел ба та на го сти те да им го раз у ба ват де нот на
шти те ни ци те и да ги отрг нат од се којд нев ни те проб ле ми бе -
ше ис пол не та.  Во мно гу при јат на и ре ла кси рач ка ат мо све ра
вре ме то бр гу  по ми на. Оста наа впе ча то ци те и за ед нич ки те
фо то гра фии и чув ство то де ка не се за бо ра ве ни. С.  Л.

Во се вкуп ни те актив но сти на пен -
зи о не ри те од ЗП-Стру га, спор тот има
зна чај но ме сто. Са мо за по тсе ту ва ње,
на ре ги о нал ни те спорт ски игри, стру -
шки те пен зи о не ри ре чи си се ко гаш се
по охри ѓа ни ка ко се вкуп ни по бед ни -
ци, а од по ско ро вре ме во две-три дис -
цип ли ни учес тву ва ат и на Ре пуб лич ки -
те спорт ски нат пре ва ри. Во 2016 го -
ди на, жен ска та еки па во шах го освои
вто ро то ме сто.

Ина ку, ус пе хот на стру жа ни во спор -
тот се дол жи, пред се, на пре тсе да те -
лот на ко ми си ја та за спорт, Иван Ха -
џи ев. Тој ре чи си се којд нев но во Клу -
бот на пен зи о не ри те ги тре ни ра и под -
го тву ва спорт ски те еки пи во си те дис -
цип ли ни, освен во зим ски те ме се ци
ко га се пра кти ку ва ат са мо са лон ски -
те спорт ски игри. Со се то свое зна е ње
и уме е ње, Ха џи ев ка ко пен зи о нер ен -
ту зи јаст е по све тен на спор тот и тоа му
пра ви ви стин ско за до волс тво. За не -
го ви от ан гаж ман по фал ни збо ро ви
има пре тсе да те лот на ЗП-Стру га, Ми -
ло рад Тр по ски, кој се ко гаш му из ле гу -
ва в пре срет за ба ра ња та што се од -
не су ва ат на спор тот.

Иван Ха џи ев и е до бро поз нат на
спорт ска та јав ност во Стру га, осо бе -
но во фуд ба лот. Тој од 1961 до 1967
го ди на бил акти вен и вр вен фуд ба лер.

На ста пу вал за ФК Ка ра ор ман ко га клу -
бот бил во не го ва та нај го ле ма екс пан -
зи ја и ко га по стиг ну вал нај до бри ре -
зул та ти во ма ке дон ска та фуд бал ска ли -
га. Ха џи ев то гаш играл во нај сил на та
ге не ра ци ја за ед но со Ту тен ко ски, Чал -
ди, Ма то ски, Ду но ски, По по ски, Пе трит
Ба у та и мно гу дру ги. Фуд ба лот за Иван
бил и ќе оста не не го ва нај го ле ма љу -
бов.                                             К. Спа се ски 

Си те на ши ми на ти и се гаш ни до -
жи ву ва ња и на сто ју ва ња не раз дел но
се свр за ни со Зле то во, со не го во то име
што за нас си гур ност зра чи. Зле то во
ле жи скри е но, но гор до и ис пра ве но
ме ѓу Сил на и Бел џар, по крај би стра та
и за бр за на Зле то ви ца, чу вај ќи ги во
се бе не до ре че но сти те и пр ко си те на
вре ми ња та и на ста ни те со раз уз да ни -
те на ле ти од си те прав ци и со нај раз -
лич ни це ли и на сто ју ва ња што не ус -
пе а ле да ја рас ко ле ба ат цвр сти на та и
ре ши тел но ста на трн ли ви от пат кон се -
гаш но ста и ид ни на та. Па зу ви те на пи -
то мо то Осо го во, од чии утро би ру дар -
ски те вред ни ра це го од де лу ва ат руд -
но то бла го, оло во то и цин кот, љу бо пит -
но во се бе ги чу ва на ста ни те во исто -
ри ја та мрач на, но и сјај на…

Авто рот на ова ка жу ва ње за Зле -
то во са ка да го про бу ди ин те ре сот и да
ја до ло ви прив леч но ста на род но то ме -
сто за да ги свр ти очи те и љу бо пит но -
ста на пен зи о не ри те кои са ка ат одб -
ли зу да ја за поз на ат та тко ви на та, по -
се ту вај ќи ги неј зи ни те исто ри ски и кул -
тур ни зна ме ни то сти, при род ни бо гат -

ства и уба ви ни.
Се га се ло то е еди ни ца на мес на та

са мо у пра ва. Во не по сред на бли зи на

на Зле то во по сто јат го лем број цр кви
и ма на сти ри: Лес нов ски ма на стир, Ус -
пе ние на све та Бо го ро ди ца, цр ква та
„Све ти Спи ри дон“, цр ква та „Све та Бо -
го ро ди ца Ба јрак ли ја“ и дру ги уни ште -
ни по ма ли ду хов ни хра мо ви и про све -
ти тел ски ме ста што изо би лу ва ат со го -
лем број фре ски и ико ни. Се то ова им
го пре по ра чу ва Зле то во на пен зи о не -
ри те од дру ги те здру же ни ја, член ки на
СЗПМ, да го по се тат и да ужи ва ат во
при род но то зе ле ни ло и бу ча ва та на
Зле тов ска Ре ка.

По крај со уба ви ни те и ЗП-Зле то во
има со што да се по фа ли. Ме ѓу актив -
но сти те и ре зул та ти те не мо же, а да не
се спо ме не ус пе хот што го по стиг на ле
прет став ни ци те на здру же ни е то кои
обез бе ди ја учес тво на Пен зи о нер ска -
та спорт ска олим пи ја да во две дис цип -
ли ни и нат пре ва ру ва чот Ни ко ла Ма на -
си ев во до ми но ма жи, кој се пла си ра
на вто ро то ме сто. Ова бе ше при мер и
пот тик за по ма сов но учес тво и во дру -
ги те актив но сти на ре ги о нал но и на ре -
пуб лич ко ни во што се пла ни ра ат во на -
ред ни от пер и од.                    В. Пав лов ски

ИВАН ХАЏИЕВ, АКТИВИСТ ОД ЗП-СТРУГА

Ле ген да на стру шки от фуд бал

Не о дам на во Кри ва Па лан ка се одр -
жа ма ни фе ста ци ја та „Кри во па ла неч ка
еко-хра на“, на ко ја се обра ти и ја отво ри
гра до на чал ни кот Ар сен чо Але ксов ски,
кој истак на де ка оваа актив ност се одр -
жу ва под по кро ви телс тво на Ми ни стерс -
тво то за зем јо делс тво, во до сто панс тво и
шу марс тво на РМ. За бе ле жи тел но бе ше
учес тво то на Акти вот на пен зи о нер ки, на
при ват ни фир ми, уго сти тел ска та па ра -
лел ка од СОУ „Ѓор че Пе тров“, ка ко и на
дет ска та гра дин ка „Де те лин ка“, за што
се по гри жи ја ро ди те ли те на уче ни ци те.
Уче ни ци те од ос нов ни те учи ли шта тво -
реа на те ма та „Еко-хра на“, при што нај -
до бри те цр те жи беа на гра де ни со па рич -
ни на гра ди. Ма ни фе ста ци ја та бе ше до -
пол не та со штан до ви на еко-хра на про -
из ве де на во Кри во па ла неч ко.

Пен зи о нер ки те со сво и те спе ци ја -

ли те ти од здра ва хра на се по гри жи ја да
ја збо га тат ма ни фе ста ци ја та, а за тоа
све до чат и до би е ни те на гра ди што ги
осво и ја три те нив ни ма си. Жи ри-ко ми -
си ја та не мо жеј ќи да се од лу чи кој спе -
ци ја ли тет е по до бар, од лу чи си те три ма -
си да ги на гра ди со по 1.500 де на ри. 

И оп штин ска та ор га ни за ци ја на Цр -
вен крст - Кри ва Па лан ка учес тву ва ше
со сво ја ма са, на ко ја спе ци ја ли те ти те
се про да ваа по сим бо лич на це на за ху -
ма ни тар ни це ли. Та ка, на се ле ни е то и
го сти те во гра дот имаа мож ност да ги
де гу сти ра ат вкус ни те ја де ња и во ед но
да ја по ка жат сво ја та ху ма ност. 

На учес нич ки те-пен зи о нер ки во ма -
ни фе ста ци ја та од стра на на гра до на чал -
ни кот им бе ше овоз мо же на бесп лат на
по се та на те а тар ска та прет ста ва „Име“
во Те а тар-Ко ме ди ја.          Б. Стој чев ска 

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Ма ни фе ста ци ја -
„Кри во па ла неч ка еко-хра на“

Зле тов ски те пен зи о не ри има ат 
со што да се по фа лат

Ни ко ла Ма на си ев 

Здру же ни е то на пен зи о не ри од Пех -
че во, кое има око лу 1.000 чле на, во те -
кот на 2016 го ди на ре а ли зи ра бо га та
про гра ма. Се то тоа бе ше по стиг на то со
не се бич но то ан га жи ра ње на до ма ќи нот
на пен зи о нер ски от клуб и пре тсе да тел
на ко ми си ја та за кул тур но-за ба вен жи -
вот и ре кре а ци ја, Бо рис Јо вев ски-Му за.

Ина ку, дру же љу би ви те пех чев ци не
ис пу шта ат ни ту ед на мож ност и се ко гаш

во го лем број одат да про ше та ат низ жи -
во пис ни те ма ке дон ски пре де ли и кул -
тур но-исто ри ски зна ме ни то сти. Ќе ги спо -
ме не ме ед нод нев ни те ек скур зии на Це -
ра, Дра го бра ште, Ора о ви ца, Ку ма но во
и дру ги. 

Бли зи на та на бу гар ска та гра ни ца е
осо бе но прив леч на за пен зи о не ри те од
Пех че во и Бе ро во, кои пре ку ед нод нев -
ни и двод нев ни ек скур зии ги по се ти ја

Рил ски от ма на стир, Ру пи те и гро бот на
јас но ви тка та ба ба Ван ѓа, гро бот на Ја -
не Сан дан ски на Рож ден, поз на ти от зим -
ски цен тар Бо ро вец и кли мат ска та ба -
ња Ве лин град.

Си те тие ек скур зии се уба ва и се ко -
гаш не за бо рав на мож ност за ме ѓу себ -
на друж ба, вос по ста ву ва ње но ви при ја -
телс тва, а се то тоа про тка е но со пес на,
оро и ве сел ба.       Сто јан Ха џи-Ива нов

Ек скур зи и те на пен зи о не ри те од Пех че во 

ЗП КУ МА НО ВО

По се та та на  днев ни от цен тар „По ра ка на ша“   


