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До 20 фе вру а ри 2017 го ди на, си те
за ин те ре си ра ни пен зи о не ри мо жат да
под не сат ба ра ње за ко ри сте ње на ед -
на од ус лу ги те од два та про е кти во фи -
ли ја ли те на Фон дот за пен зи ско и ин ва -
лид ско оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја.
Пра во на ко ри сте ње на ус лу ги те од овие
про е кти има ат ко рис ни ци те на ста рос -
на, се меј на и ин ва лид ска пен зи ја кои
жи ве ат во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. По -
ви кот за ко ри сте ње на ус лу ги те ве ќе е
об ја вен на веб-стра ни ци те на Ми ни -
стерс тво то и на Фон дот на ПИОМ, а се
еми ту ва и на Ма ке дон ска та ра дио-те -
ле ви зи ја.

Про е ктот „Бањ ско-кли мат ска ре кре -
а ци ја за ко рис ни ци на пен зи ја“ е прв
про ект кој за поч на да се имп ле мен ти -
ра во 2010 го ди на, и от то гаш зак луч но
со но ем ври 2016 го ди на вкуп но 37.193
ко рис ни ци на пен зи ја ја иско ри сти ја
оваа ус лу га. Обра зе цот на ба ра ње то го
има во фи ли ја ли те на Фон дот на ПИОМ
и на веб-стра ни ца та на Фон дот на
ПИОМ. До кол ку ко рис ни кот на пен зи ја
ко ри сти и пен зи ја од дру га др жа ва со
ко ја Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја при ме ну ва
до го вор за со ци јал но оси гу ру ва ње, за -
дол жи тел но до ста ву ва по твр да од бан -
ка за из но сот на стран ска та пен зи ја, но
ако, пак, ко рис ни кот на пен зи ја ко ри -
сти па ри чен на до ме сток за по мош и не -
га од дру го ли це, до да ток за мо бил ност
и сле пи ло или до да ток за глу вост не ма
по тре ба да до ста ву ва по твр да за ко ри -
сте ње на овие пра ва, би деј ќи ќе се вр -
ши про вер ка пре ку еле ктрон ска раз ме -
на на по да то ци ме ѓу ин сти ту ци и те.

Ус лу га та за бањ ско-кли мат ска ре -
кре а ци ја оп фа ќа шест пол ни пан си о ни,
бањ ска те ра пи ја, за дол жи те лен здрав -

ствен прег лед и тро шо ци за пре воз во
ви си на на по врат на авто бу ска кар та по
за вр шу ва ње на ко ри сте ње то на ус лу га -
та. Ли ца та ко рис ни ци на пен зи ја што ко -
ри стат и па ри чен на до ме сток за по мош
и не га од дру го ли це, до да ток за мо бил -
ност или сле пи ло има ат пра во на при -
друж ник за вре ме на бањ ско-кли мат -
ска та ре кре а ци ја. Ко рис ни ци те на пен -
зи ја што ја иско ри сти ле ус лу га та во прет -
ход ни те три го ди ни не ма ат пра во да ја
ко ри стат оваа ус лу га и во 2017 го ди на.

И во 2017 г. про дол жу ва про е ктот за
бесп ла тен ту ри стич ки ви кенд, кој до се -
га за две го ди ни го иско ри сти ле 4.740
ко рис ни ци на пен зи ја, а кој оп фа ќа два
пол ни пан си о ни и ор га ни зи ран авто бу -
ски пре воз од ме сто то на жи ве е ње на
ко рис ни кот до хо те лот. Ко рис ни ци те на
пен зи ја што ја иско ри сти ле оваа ус лу га
во прет ход на та 2016 го ди на не ма ат пра -
во да ја ко ри стат оваа ус лу га и во 2017
го ди на.

Ран ги ра ње то на ко рис ни ци те на пен -
зи ја кои ќе ги ко ри стат ус лу ги те се вр ши
спо ред бо до ви и тоа: до 50 бо да ќе се до -
би ва во за вис ност од ви си на та на пен -
зи ја та, од нос но по ве ќе бо до ви за по ма -
ла пен зи ја, до 30 бо да во за вис ност од
вре ме тра е ње то на ко ри сте ње на пен -
зи ја та и дол жи на та на пен зи ски от стаж
до ос тва ру ва ње то на пра во то на пен зи -
ја, 10 бо да за ко рис ни ци на пен зи ја кои
пен зи ја та ја ос тва ри ле ка ко ра бот ни ци
во руд ни ци во под зе мен ископ со стаж
на оси гу ру ва ње со зго ле ме но тра е ње и

10 бо да за ли ца што ко ри стат па ри чен
на до ме сток за по мош и не га од дру го ли -
це, до да ток за мо бил ност и сле пи ло, до -
да ток за глу вост ка ко и ли ца кои има ат
ин ва лид ност над 80 про цен ти. 

Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на
по ли ти ка за овие два про е кти во Бу џе -
тот за 2017 го ди на има обез бе де но фи -
нан си ски средс тва во ви си на од 46 ми -
ли о ни де на ри.

Пен зи о не ри те нај че сто се упа ту ва ат
до најб ли ска та ба ња или де сти на ци ја до
нив но то ме сто на жи ве е ње со цел тро -
шо ци те да би дат по ма ли, а бро јот на ко -
рис ни ци на овие бла го да ти што по го лем. 

Ина ку, пен зи о не ри те кои ги иско ри -
сти ле овие бе не фи ции се мош не за до -
вол ни, иа ко, се раз би ра, де ка се ко гаш
мо же да би де и по до бро. Еве ги ка жу ва -
ња та за ус лу ги те на бањ ско-кли мат ска -
та ре кре а ци ја на не кои од нив.

Пен зи о нер ка та Бла ги ца Мар ку ле ва
ве ли де ка е пре за до вол на од пре сто јот
во Де бар ски те Ба њи. 

Ба њи те кои ги поз на вав од по ра но
не се тоа што би ле не ко гаш. Тие се га ну -
дат ви стин ски хо тел ски ус лу ги, раз но -
вид на и ква ли тет на хра на. Во ба њи те
има до бар при ем од здрав стве ни от пер -
со нал, трет ма ни те се из вр шу ва ат во сог -
лас ност со ле кар ски те на о ди и пре по -
ра ки. До кол ку е мож но по втор но би ги
ко ри сте ла ва кви те ус лу ги, би деј ќи бањ -
ско то ле ку ва ње на се кој пен зи о нер му
е по треб но од раз ни здрав стве ни при -
чи ни - ве ли Мар ку ле ва.

Пе тре Пе тре ски - Ка ли ме ро ве ли де -
ка го поз дра ву ва про е ктот „Бањ ско-кли -
мат ска ре кре а ци ја на ко рис ни ци на пен -
зи ја“ на Ми ни стерс тво то за труд и со ци -
јал на по ли ти ка, осо бе но што ни ту еден
пен зи о нер со пен зи ја по ма ла од 200
евра не мо же да си доз во ли да ко ри сти
7 де на бесп лат но бањ ско ле ку ва ње и
ре кре а ци ја во ни ту ед на ба ња. Мо јот
пре стој во ба њи те „Ца па“ во Де бар е по -
ве ќе од за до во ли те лен од здрав стве ни
при чи ни, би деј ќи оп што е поз на то кол ку
по ма га бањ ско то ле ку ва ње, осо бе но за
нас пен зи о не ри те кои низ жи во тот сме
ра бо те ле на мно гу те шки и сло же ни ра -
бот ни за да чи, на отво рен про стор или,
пак, во фа брич ки ус ло ви. Со еден збор,
ба њи те мно гу ми по мог наа од здрав -
ствен ас пект, би деј ќи ра бот ни от век го

ми нав во гра деж ниш тво то, под ве дро
не бо и во се ка кви вре мен ски ус ло ви.

Цве та На у мо ска исто та ка упа ти по -
фал ни збо ро ви за сво јот пре стој во Де -
бар ски Ба њи. Таа е по ве ќе од за до вол -
на од здрав стве ни те ус лу ги на ме ди цин -
ски от пер со нал, од нив но то вни ма ние
и ко рект ност, ка ко и од си те дру ги ус ло -
ви во ба њи те.

За ме не бе ше ин те рес но и што вос -
по ста вив при ја телс тва, бли скост и дру -
же ње со мно гу пен зи о нер ки, та ка што
вре ме то бр зо и уба во ми по ми ну ва ше.
Се кој пен зи о нер би по са кал по втор но
да ко ри сти ва ков вид ре кре а ци ја, ко ја е
не оп ход на, но и по са ку ва на, осо бе но за
нас што сме во тре та та жи вот на до ба со
на ру ше но здрав је и ни ски при ма ња. 

За до вол ни се и пен зи о не ри те кои
ми на та та го ди на ко ри сте ле бесп лат на
бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја и во Не -
гор ски Ба њи. Си те се ед ног лас ни во из -
ја ви те де ка та му стек на ле мно гу при ја -
те ли, до бро се од мо ри ле и ре кре и ра ле,
а и по до бро се чув ству ва ат од те ра пи и -
те во ба ња та.

- За до во лен сум од пер со на лот и од
ус ло ви те во ба ња та. Се кој ден пра вев
те ра пии што ми ги одре ди ле кар ка та. За
не кол ку те де но ви по ми на ти во ба ња та
по чув ству вав по до бру ва ње на здрав је -
то - из ја ви Иван Зи ла мов од Скоп је.

- Пре крас но си по ми нав ме, се дру -
жев ме и се ве се лев ме ка ко да сме ед -
но се мејс тво. Бла го дар ност до вра бо те -
ни те кои во се кој мо мент беа љу без ни
со нас. За поз нав при ја те ли од Скоп је,
Ка ва дар ци, Ко ча ни и од не кои дру ги гра -

до ви - рас ка жу ва вид но за до во лен Сто -
јан Ла за ров ски од Пех че во.

По пре сто јот во Не гор ски Ба њи им
рас ка жу вав на мо и те де ца и вну ци за
уба ви ни те, за ле ко ви ти те во ди, за дру -
га ру ва ње то и по ми на ти те не за бо рав ни
мо мен ти. Го ле ма бла го дар ност до си те
што го овоз мо жи ја ова, ве ли Трај ко Ѓо -
рев од Ка ва дар ци.

И од про е ктот „Бесп ла тен ту ри стич -
ки ви кенд“ пен зи о не ри те се мош не за -
до вол ни. Бесп лат ни от ви кенд пен зи о -
не ри те обич но го ко ри стат да ги по се тат
на ши те езе ра, ка ко и не кои дру ги поз -
на ти из лет нич ки ме ста кои не ко гаш ги
по се ти ле и са ка ат пак да ги ви дат или
има ле жел ба, а таа ду ри се га им се  ис -
пол ни ла. 

Бла го да ре ние на про е ктот „Бесп ла -
тен ту ри стич ки ви кенд“ пре сто ју вав ме
во До јран, ка де што бев ме сме сте ни во
хо те лот „По лин“. Пре во зот до оваа атра -
ктив на и се по ве ќе по се ту ва на де сти -
на ци ја од пен зи о не ри те бе ше во ор га -
ни за ци ја на аген ци ја та „Ат лан тис“ од
Стру ми ца. Им пре си о ни ра ни сме од при -
е мот и од сме сту ва ње то во хо те лот - со
во о ду ше ву ва ње рас ка жу ва Бла ги ца
Стој чев ска, пен зи о нер ка од Кри ва Па -
лан ка. 

Овој ви кенд за це ла та гру па пен зи -
о не ри од ЗП-Кри ва Па лан ка ќе оста не
ка ко не за бо рав но дру же ње кое не от -
трг на од се којд не ви е то оп то ва ре но со
проб ле ми и те шко тии што ги на мет ну -
ва жи во тот во тре та та до ба, до да ва Стој -
чев ска. 

Ва кви по фал ни збо ро ви иска жаа по -
ве ќе пен зи о не ри кои ко ри сте ле бесп -
лат на бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја во
Кат ла нов ска Ба ња и во „Цар Са мо ил“
во Бан ско кај Стру ми ца. 

Овие про е кти се до бри за пен зи о -
не ри те, но и за раз во јот на ту риз мот во
на ша та зем ја, што зна чи де ка при до би -
вки те се по ве ќе крат ни. 

За ра ди се то ова Со ју зот со ра бо ту ва
со Вла да та и со Ми ни стерс тво то за труд
и со ци јал на по ли ти ка, ка ко и со ФПИОМ
и ФЗОМ, а се ко гаш во прв план е ин те -
ре сот на пен зи о не ри те и ква ли те тот на
нив ни от жи вот.        Ка ли на С. Ан до но ва

Про е кти те „Бањ ско-кли мат ска
ре кре а ци ја за ко рис ни ци на
пен зи ја“ и „Бесп ла тен ту ри -
стич ки ви кенд за ко рис ни ци

на пен зи ја“ про дол жу ва ат и во
2017 го ди на. Со пр ви от про ект
ќе би дат оп фа те ни 5.000, а со

вто ри от 3.000 пен зи о не ри.
Пријавувањето е до

20.02.2017 год.

Про е кти те се до бри за пен -
зи о не ри те, но и за раз во јот

на ту риз мот во на ша та зем ја

Про дол жу ва ат про е кти те на ме не ти за пен зи о не ри те
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Во пос лед ни от ме сец, на за ми ну ва -
ње на ју би леј на та 2016 го ди на на СЗПМ,
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. Но ва та 2017 тре ба да 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 го ди на.

Спо ред пла нот и ка ко што е ре дот, нај -
пр во Акти вот на пен зи о нер ки те одр жа
струч на сед ни ца ко ја пре рас на во ре ла -
кси ра но дру же ње. Во клу бот „Ја не Сан -
дан ски“ за пре вен ци ја та од зим ски те за -
бо лу ва ња и за ди ја бе те сот пре да ва ње
одр жа д-р Ми лан На у мов ски, а пре тсе да -
тел ка та Сло бо дан ка Ни ко лов ска го нај а -
ви пла нот за ра бо та во на ред на та го ди -
на и на си те пен зи о не ри им по са ка до -
бро здрав је во 2017 го ди на.

Му зич ка та сек ци ја има ше ре дов на
сред ба во клу бот „Ли си че“. Се со браа
мно гу љу би те ли на му зи ка та, а се ка ко нај -
ве се ли беа чле но ви те на фолк лор на та и
пе ја чи те од хор ска та гру па. Пре тсе да те -
лот на ко ми си ја та за кул ту ра, Ки ро Бо -
шко ски, ги поз дра ви при сут ни те и им се
заб ла го да ри за по стиг на ти те ус пе си. Спо -
ред не го, оче ку ва ња та се ре ал ни за уште
по го ле ми до стиг ну ва ња на две те гру пи.

Исто ри ска та сек ци ја има ше со ста нок
во клу бот „Но во Ли си че“. Пре тсе да тел ка -
та Ли ле Ѓор ѓи е ва ги поз дра ви при сут ни -
те чле но ви и го стин ка та Ве ра Бун те ска,
акту ел на пре тсе да тел ка на СБМ. Пре да -
ва ње од ма ке дон ска та исто ри ја одр жа м-
р Јо ван Маз ган ски. Те ма та бе ше „Го тен -
ска та би тка 1903 го ди на“, ка ко нај го ле -
ма би тка ме ѓу ко мит ски те че ти и тур ски -
от аскер, во пред ве че ри е то на го ле мо то
Илин ден ско во ста ние во 1903 го ди на.
Пред не о фи ци јал ни от дел и дру же ње то,
д-р Или ја Гли го ров про чи та „јав на бла го -
дар ност“ од од бо рот на сек ци ја та до си те
пре да ва чи во те кот на го ди на та, до чле -
но ви те на сек ци ја та и до СБМ и гра ѓа ни -
те-про дол жу ва чи со кои со ра бо ту ва сек -
ци ја та во рам ки те на ме мо ран ду мот за

со ра бо тка пот пи шан по ме ѓу СЗПМ и СБМ.
Спо ред во о би ча е ни от рас по ред, на

кра јот на ме се цот се со ста ну ва Клу бот на
љу би те ли те на кни га та на раз гра но кот Ае -
ро дром. Клу бот е ра ко во ден од про фе со -
рот д-р Ва сил То ци нов ски и по стиг ну ва
од лич ни ус пе си. Спо ред бо га ти от план, во
те кот на го ди на та беа пре зен ти ра ни де -
ла од авто ри те на уба ви от ма ке дон ски
пи шан збор со про мо ции на кни ги, а овој
ме сец на ста пи ја пи са те ли те-пен зи о не -
ри, чле но ви од ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром.
Ап ла у зи те по ме ѓу два сти ха, две пес ни, ја
пре ки ну ваа кон цен тра ци ја та на слу ша -
те ли те кои оду ше ве но ги поз дра ву ваа
сво и те при ја те ли кои пи шу ва ат од ду ша
за уба ви те не шта во жи во тот, а најм но гу
за сре ќа та, љу бо вта и здрав је то.

На со ста но ци те на сек ци и те при сус -
тву ва ше и пре тсе да те лот на из врш ни от од -
бор, Ди ми три ја Бо га ти но ски. Тој иска жа
од бра ни збо ро ви за ра бо та та на сек ци и -
те и по са ка да се про дол жи со ус пеш на та
ра бо та и по на та му, а спо ред пла нот за ра -
бо та во 2017 го ди на. При тоа ка жа де ка
сек ци и те би ле по мог на ти со скром ни фи -
нан си ски средс тва за сво и те за врш ни
сред би во де кем ври 2016 го ди на. Че сти -

тај ќи им ги но во го диш ни те и бо жиќ ни те
праз ни ци на пен зи о не ри те и на нив ни те
се мејс тва, Бо га ти но ски им по са ка до бро
здрав је и сре ќа во на ред ни те го ди ни. Одр -
жа ни те про грам ски актив но сти во де кем -
ври 2016 го ди на беа фи нан си ски по мог -
на ти по од лу ка на из врш ни от од бор на здру -

же ни е то.
Осо бе но од бе ле жу ва ње има ше во

раз гра но кот „Ја не Сан дан ски“, чии чле -
но ви 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 пред но во го диш на еу фо ри ја, 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
до ма ќи ни и го сти, 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 на клу бо ви те и
го сти од раз гра но ци те од здру же ни е то,
пре тсе да те ли те на ко ми си и те и на сек ци -
и те. По крај бо га та та тр пе за, уба ва та му -
зи ка соз да де ве се ла и дру гар ска ат мо -
сфе ра. Осо бе но до жи ву ва ње при ре ди
поз на та та пе јач ка на ма ке дон ски пес ни
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.

Ка ко кру на на овие слу чу ва ња, во
пос лед ни те де но ви на де кем ври, во здру -
же ни е то беа одр жа ни сед ни ци на из врш -
ни от од бор и на со бра ни е то. Сед ни ца та
на со бра ни е то, ка ко пос лед на за оваа ју -
би леј на го ди на, бе ше во зна кот на пла -
ни ра ње то, со про гра ма за ра бо та и со фи -

нан си ски план за на ред на та го ди на. Ме -
ѓу тоа, има ше и зна чај на точ ка, а тоа бе -
ше од лу ка та за из ме ни и до пол ну ва ње на
ста ту тот, со ко и што се на пра ве ни усог ла -
су ва ња во ста ту тот на здру же ни е то со ста -
ту тот на СЗПМ. Од лу ка та бе ше ед ног лас -
но до не се на и со ко ја се вос по ста ви функ -
ци ја та пре тсе да тел на здру же ни е то, кој
во ед но е и пре тсе да тел на из врш ни от од -
бор. На со бра ни е то на здру же ни е то, ка -
ко член и пре тсе да тел на СЗПМ, до при -
сут ни те се обра ти Дра ги Ар ги ров ски. Тој
нај пр во ги иска жа им пре си и те од не о -
дам на одр жа но то со бра ние на СЗПМ, во
вр ска со иска жа но то единс тво по си те
пра ша ња кои би ле на дне вен ред. Поз -
дра ву вај ќи ја до се гаш на та ра бо та на здру -
же ни е то и про гра ма та за ра бо та во 2017
го ди на, тој ја истак на по тре ба та за по го -
ле мо ан га жи ра ње и по стиг ну ва ње по го -
ле ми ус пе си во об ла ста на спор тот, а осо -
бе но да се на пра ват ин тен зив ни под го -
то вки за учес тво на Пет на е сет ти те ју би -
леј ни ре вии на пес ни, му зи ка и игри. На
пен зи о не ри те и на нив ни те се мејс тва та
им по са ка до бро здрав је и сре ќа во Но -
ва та 2017 го ди на, ис пол не та со љу бов и
сло га.                                                                        И.Г.

ЗП-СОЛИДАРНОСТ-АЕРОДРОМ

Ус пеш но за вр ше на ју би леј на та 2016 го ди на

Во ор га ни за ци ја на ЗП-Ку ма но во, на
29 де кем ври 2016 го ди на, во ре сто ра -
нот „Гра ци ја“ се одр жа тра ди ци о нал на -
та спорт ско-за бав на ве чер на ко ја беа
прог ла се ни нај до бри те по е дин ци спор -
ти сти и беа прос ла ве ни по стиг ну ва ња -
та во 2016 го ди на. На при сут ни те им се
обра ти пре тсе да те лот на ЗП-Ку ма но во,
Спир ко Ни ко лов ски, при што истак ну вај -
ќи ги ус пе си те на здру же ни е то на си те
им ги че сти та ше но во го диш ни те и бо -
жиќ ни те праз ни ци. Осо бе на бла го дар -
ност упа ти до спор ти сти те кои ос тва ри ја
за бе ле жи тел ни ре зул та ти на пен зи о нер -
ска та олим пи ја да во Ра до виш.

На сред ба та се обра ти ја и гра до на -

чал ни ци те на оп шти ни те Ку ма но во и Ста -
ро На го ри ча не, Зо ран Дам ја нов ски и
Ми ло ван Стој ков ски, кои го во реа за со -
ра бо тка та на здру же ни е то со ло кал на та
са мо у пра ва, и при тоа да доа ве ту ва ње
за по го ле ма под др шка на актив но сти те
во на ред на та го ди на. 

За ре зул та ти те на спор ти сти те во
2016 го ди на збо ру ва ше се кре та рот на
ЗП-Ку ма но во, Јо ви ца Ван чев ски. За
нај до бар спор тист бе ше прог ла сен Бла -
жо Ста ној ков, осво ју вач на зла тен ме -
дал во фр ла ње ѓу ле, а во ма шка кон ку -
рен ци ја за нај до бра бе ше прог ла се на
еки па та во шу ти ра ње пе на ли на ма ли
го ло ви во со став: Дра ган Па нов ски, Јо -

ви ца Стој чев ски, Вој че Кр стев ски и
Бран ко Ми лен ков ски. Приз на ни ја до -
би ја и Јас ми на То до ров ска, осво ју вач -
ка на сре брен ме дал во тр ча ње на 60
ме три, Стој на Вељ ко виќ, но си тел ка на
сре бро то во до ми но, Мир ко Цве тков -
ски - нај ус пе шен тре нер во ат ле ти ка,
Јо ви ца Ван чев ски за нај ус пе шен спорт -
ски ра бот ник, ка ко и Ја нин ка Ко ста ди -
нов ска, нај во зрас на нат пре ва ру вач ка
во шах. За спо мен бе ше на пра ве на и
за ед нич ка фо то гра фи ја, по што ве сел -
ба та про дол жи во при јат на ат мо сфе ра,
со му зи ка и игра, со на деж де ка на ред -
на та го ди на ќе би де по до бра, по ус пеш -
на и по среќ на за си те.                           Ј.Т.

ЗП-КУМАНОВО

Спорт ско-за бав на ве чер

На 10 февруари 2017 година во Велес
се одржа традиционалната манифестација
„Блакцата на баба“, во присуство на околу
300 пензионерки и пензионери од повеќе
здруженија-членки на СЗПМ. Прва при су -
тни те ги поздрави претседателкaта на Акти -
вот на пензионерки, Благојка Настова, а
по тоа на присутните им посака добредојде
д-р Веле Алексоски, претседател на ЗП
Велес. На гостите им се обрати и ги
поздрави и градоначалникот на Општина
Ве лес, Славчо Чадиев, кој посебно го ис -
такна значењето на успешната соработка
на локалната самоуправа со пензионерите,
а манифестацијата за отворена ја прогласи
претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски,
кој меѓу другото истакна:

-Минатата година прославивме 70
години од пензионерскотo организирање
во Македонија, а оваа година вашето
Здружение прославува 60 годишнина од
постоењето. Тоа се убави јубилеи со какви
ретко кој може да се пофали. Се надевам
дека како Сојузот, така и ЗП Велес и во
иднина  ќе придонесуваат за  уште подобар
животен стандард на пензионерите и за

подобри рекреативни меѓусебни дружења
на лицата од третаta доба.

На Манифестацијата се почувствува
вкусот и мирисот на „Блакцата на баба“
кои ги донесоа вредните пензионерки.  На
трпезата се најдоа  вкусни старински блакца
од разни краеви на државата. Оваа
мултиетничка манифестацијата има и
хуман карактер бидејќи сретствата од
продадените блакца одат за хуманитарни
цели. Годинава „Блакцата на баба“ имаа и
натпреварувачки карактер. Најдобри беа
блакцата на пензионерките од ЗП Штип и
Карбинци, потоа на тетовчанки, а трети беа
блакцата на пензионерките од Лозово.  

Нада Алексоска

ЗП ВЕЛЕС

По 22.пат „Блакцата на баба“ 
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Де ца та од ООУ „Де до Иљо Ма ле -
шев ски“ под мен торс тво на нив ни те
на став ни ци им ја че сти таа Но ва го ди -
на на ко рис ни ци те во до мот за ста ри
ли ца „Д-р Иван Вла шки“ во Бе ро во. 

Со при год на про гра ма, низ пес ни,
игри и ре ци та ли де ца та им по са каа го -
ди на та што до а ѓа да им до не се мно гу
здрав је, сре ќа и уба ви мо мен ти на
шти те ни ци те од до мот, лу ѓе жел ни за
вни ма ние и по се ти.

Ко рис ни ци те од до мот со за до волс тво
и нас ме вки на ли ца та ги гле даа под го тве -
ни те точ ки на уче ни ци те и со ап ла уз и емо -
ции ја прос ле ди ја 40-ми нут на та про гра -
ма што за нив ја под го тви ја де ца та. 

Ди ре кто рот на ОЈУСЗСЛ „Д-р Иван
Вла шки“ им по са ка на си те да би дат
здра ви, среќ ни и за до вол ни и дол ги го -
ди ни да ги ко ри стат ус лу ги те што ги ну -
ди уста но ва та. 

До мот за ста ри ли ца во Бе ро во ну -
ди ква ли тет ни и мо дер ни ус ло ви за
згри жу ва ње. При о ри тет за сме сту ва -
ње во до мот има ат ли ца та со по ни ски
при ма ња и оние кои се во по те шка
здрав стве на со стој ба. Овој дом за ста -
ри ли ца во Бе ро во е прв ста реч ки дом
во зем ја та, кој е оп штин ска јав на уста -
но ва и е ре зул тат на го ле мо то ан га -
жи ра ње на гра до на чал ни кот Дра ги
На џин ски.                            Ма ја Бе ле ва

Дру же ње во до мот за ста ри ли ца
„Д-р Иван Вла шки“ во Бе ро во 

Не о дам на, пред охрид ска та спорт -
ска јав ност бе ше про мо ви ра на де вет -
та та кни га на авто рот Дим че Стој ко -
ски - Ле пи от, под нас лов „40 го ди ни
Оп штин ски фуд бал ски со јуз и 40 го ди -
ни Здру же ние на фуд бал ски те су дии -
Охрид“. Оваа сво е вид на мо но гра фи -
ја рас про стре на на 348 стра ни ци текст
и илу стри ра на со мнош тво фо то гра -
фии из ле гу ва во вре ме ко га два та со -
ју за прос ла ву ва ат свој ју би леј.

За из ле гу ва ње то на оваа кни га бит -
ни се жел ба та и вол ја та на авто рот Стој -
ко ски, со по мош на не кол ку спорт ски
ра бот ни ци, да се за чу ва ат од за бо рав
фуд бал ски те на ста ни и да би дат до стап -
ни за по ши ро ка та спорт ска јав ност.
Во кни га та на ед но ме сто се прет ста -
ве ни си те фуд бал ски еки пи од те ри то -
ри ја та на Охрид и Де бр ца, ка ко и истак -
на ти фуд бал ски спор ти сти, су дии, тре -
не ри и спорт ски ра бот ни ци, кои да ле
не се би чен при до нес во раз во јот на
фуд ба лот во Охрид. Со сво ја та со др жи -

на и ме то до ло шки от при стап, мо но -
гра фи ја та има пре тен зии да пос лу жи
и ка ко ос но ва и пот тик на спорт ски те
хро ни ча ри кои са ка ат да истра жу ва -
ат и пи шу ва ат за фуд ба лот од сво јот ре -
ги он и по ши ро ко.

- Во мо но гра фи ја та ре чи си и да не -
ма не што не за пи ша но од фуд бал ски -
те слу чу ва ња за пос лед ни те 40 го ди -
ни. Од си те нат пре ва ри ка де што сум
при сус тву вал или што се игра ле во
Охрид и Де бр ца, има ста ве но сли ка

или ре зул тат. Не ма нат пре вар кој не е
за пи шан во кни га та. Осо бе но ме сто
има за нај зас луж ни те, по чес ни те пре -
тсе да те ли, фуд ба ле ри и су дии кои со
ус пеш ност го прет ста ву ва ле Охрид во
Ма ке до ни ја и во све тот. Де вет та ва мо -
ја кни га во ед но е и пос лед на, и ми
оста ну ва уште са мо за 80-от ро ден ден
да на пра вам ви де о за пис со исе чо ци
од де вет те про мо ции - ре че на про мо -
ци ја та авто рот на кни га та, Дим че Стој -
ко ски - Ле пи.

На про мо ци ја та, не го ви от драг при -
ја тел и прв пре тсе да тел на ОФС Охрид,
Иван Но ве ски, кој е прв пре тсе да тел
и ос но вач на ОФС Охрид изра зи бла -
го дар ност до сво јот ко ле га.

- Не мам збо ро ви со кои мо жам да
ја иска жам го ле ма та бла го дар ност,
тру до љу би во ста, не се бич но ста и ен ту -
зи јаз мот со кој Стој ко ски ги на пи ша
де вет те кни ги за фуд ба лот во Охрид и
Охрид ско. 

На про мо ци ја та, по фал ни збо ро ви
за Стој ко ски иска жа и за ме ник-гра до -
на чал ни кот на Охрид, Ан гел Ја нев, кој
ми на та та го ди на бил дел од охрид ска -
та су ди ска ор га ни за ци ја.

- Ова де ло на Дим че Стој ко ски ста -
ви еден го лем ка мен во мо за и кот на -
ре чен исто ри ја на охрид ски от спорт.
Ед на го ди на и јас бев дел од су ди ска -
та ор га ни за ци ја и знам кол ку е те шко
да се сле ди фуд ба лот, и по крај љу бо -
вта ко ја очиг лед но ја по се ду ва авто -
рот на кни га та. Оваа кни га тре ба на

си те нам да ни пос лу жи и ка ко при мер
ка ко тре ба да се од не су ва ме во ид ни -
на. Ние ка ко оп шти на се ко гаш теж не -
е ме не се бич но да го под др жу ва ме се -
кој спорт ски клуб во на ши от град -
истак на Ја нев.

За сво ја та актив ност во спор тот ка -
ко играч, член и де ле гат на мно гу функ -
ции во фуд ба лот и на ре пуб лич ко ни -
во, Стој ко ски има до би е но мно гу број -
ни на гра ди и приз на ни ја: Пла ке та та
за по че сен пре тсе да тел на су ди ска та
ор га ни за ци ја за 50 го ди ни кон ти ну и -
ра на ра бо та во фуд ба лот, не кол ку па -
ти е прог ла су ван за нај до бар спорт ски
ра бот ник, до бит ник е на приз на ние и
пе хар за жи вот но де ло во фуд ба лот,
автор е на мо но гра фи ја та за пр ва та
топ ка и пр ви от клуб од 1921 го ди на во
Охрид, ка ко и на мо но гра фи ја та за Оп -
штин ски от фуд бал ски со јуз.

Ина ку, Дим че Стој ко ски - Ле пи от
де се ти на го ди ни е акти вен во об ла ста
на спор тот во ЗП-Охрид и Де бр ца. Вклу -
чен е во ат лет ски те спорт ски нат пре -
ва ри ка ко тре нер, су ди ја, од го во рен
во не кол ку дис цип ли ни, ка ко на ре ги -
о нал ни те  та ка и на ре пуб лич ки те
спорт ски нат пре ва ри на СЗПМ. Ус пе -
си те на охрид ско то здру же ние во спор -
тот се ка ко се и не го ви ус пе си, по твр -
ду ва ат во здру же ни е то.

Со ова де ло Стој ко ски уште ед наш
по твр ду ва де ка тој е еден и единс твен,
најп ло ден ви стин ски хро ни чар за фуд -
ба лот во Охрид и Де бр ца. К. Спа се ски

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Не у мо рен спор тист и хро ни чар на фуд ба лот во Охрид и Охрид ско 

За сво ја та актив ност во
спор тот ка ко играч, член и

де ле гат на мно гу функ ции во
фуд ба лот, Дим че Стој ко ски -
Ле пи от има до би е но мно гу -

број ни на гра ди и приз на ни ја

Тра ди ци о нал но при леп ски те пен -
зи о не ри се со браа на за ед нич ка ве -
сел ба во ре сто ра нот „Ли па“. По ве ќе
од 200 пен зи о нер ки и пен зи о не ри не
са мо од при леп ско то ЗП ту ку и го сти
од ЗП-Охрид и Де бр ца, ЗП-Со ли дар -
ност-Ае ро дром од Скоп је, ЗП-Га зи Ба -
ба од Скоп је, Ки че во, Ве лес и од дру -

ги ЗП, со ве сел ба и за ед нич ко дру же -
ње си по са каа мно гу здрав је и долг
жи вот. На ве сел ба та со свое при сус -
тво, а и ис пол ну ва ња се при дру жи ја и
чле но ви те на КУД „Пен зи о нер“ и КУД
„Пен ка Ко те ска“ при ЗП-При леп. 

Нај пр во при сут ни те ги поз дра ви
пре тсе да те лот Ки рил Ѓор ѓи о ски. Тој на

нај до бри те пен зи о не ри-спор ти сти и
спор тис тки, чле но ви на здру же ни е то
кои на ми на то го диш ни те спорт ски др -
жав ни сред би осво и ја пр ви, вто ри и
тре ти ме ста, им до де ли сим бо лич ни
па рич ни на гра ди, во за вис ност од
осво е ни те ме ста. По по вод ми на то го -
диш но то од бе ле жу ва ње на 70-го диш -
ни на та од пен зи о нер ско то здру жу ва -
ње во Ма ке до ни ја и за до бра та со ра -
бо тка на пре тсе да те ли те од го стин ски -
те здру же ни ја им до де ли пла ке ти.

На нај ста ри от пен зи о нер на сред ба -
та, на 94-го диш ни от Ра де Спа се ски му
бе ше до де ле на на гра да што од оваа го -
ди на ја во ве де ЗП-При леп. Спа се ски бил
член на из врш ни от од бор на здру же ни -
е то, а се га е акти вен и во пре тсе да телс -
тво то на Со ју зот на бор ци те во При леп.

Ден пред оваа сред ба, во Клу бот
на пен зи о не ри те при ЗП-При леп сред -
ба со пен зи о не ри те има ше и гра до на -
чал ни кот на При леп, Мар јан Ри сте ски,
кој им до де ли ка лен да ри и им по са ка
мно гу ва кви и слич ни сред би.

Тра ди ци о нал но, Акти вот на пен зи -
о нер ки те при ЗП-При леп го по се ти
Здру же ни е то на за бо ле ни од це ре брал -
на па ра ли за, ка де што на бол ни те де -
чи ња им до де ли ја али шта и но во го -
диш ни па кет чи ња. 

Ние има ме осум де сет де ца за бо -
ле ни од це ре брал на па ра ли за и сме
бла го дар ни на Акти вот на пен зи о нер -
ки при ЗП-При леп за ка та го диш ни те
по се ти и по да ро ци те што ни ги до де -
лу ва ат - ни ре че пре тсе да тел ка та Мил -
ка Пе чи ја ре ска.

Пен зи о нер ки те од при леп ско то
здру же ние за ед но со две те КУД ги по -
се ти ја и шти те ни ци те при до мот за ста -
ри ли ца „Ки ро Кр сте ски - Плат ник“, ка -
де што уба во ги рас по ло жи ја и им по -
да ри ја по да ро ци. Сред би на пен зи о -
не ри те се одр жаа и во раз гра но ци те,
ка де што пен зи о не ри те ме ѓу себ но се
дру жеа со пес на и оро.                      К.Р.

ЗП-ПРИЛЕП

Тра ди ци о нал ни сред би
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Спо ред Га лу по ви от ин сти тут, лу ѓе то
ста ну ва ат по среќ ни ка ко што ста ре ат,
но истра жу ва чи те не се си гур ни зо што
е тоа та ка. 

Мо же би има еко ло шки про ме ни, мо -
же би ста ну ва збор за пси хо ло шки про ме -
ни на на чи нот на кој го гле да ме све тот, мо -
же би при чи ни те се би о ло шки - на при мер,
по ја ва на не ка кви хе ми ски про це си во
мо зо кот или, пак, про ме ни во функ ци ја та
на жлез ди те со вна треш но ла че ње - ве ли
Ар тур А. Сто ун, гла вен автор на сту ди ја та
што е ба зи ра на на истра жу ва ње то.

Во истра жу ва ње то, со те ле фон ска ан -
ке та би ле оп фа те ни над 340.000 лу ѓе во
САД, на во зраст од 18 до 85 го ди ни, на кои
им би ле по ста ву ва ни пра ша ња за во зра -

ста и за по лот, за акту ел ни те на ста ни, лич -
ни те фи нан сии, здрав је то и за дру ги ра -
бо ти. Во ан ке та та, се кое ли це го ран ги ра -
ло се вкуп но то за до волс тво од жи во тот на
ска ла од 10 по е ни, про це на што мно гу лу -
ѓе мо жат да ја пра ват од вре ме-на вре ме,
иа ко не на стро го фор му ли ран на чин. Во
ан ке та та има ло шест пра ша ња на кои ис -
пи ту ва ни те од го ва ра ле со „да“ или „не“. 

На при мер, ед но од пра ша ња та би ло:
да ли сте ги до жи ве а ле след ни те чув ства
во те кот на вче раш ни от ден: за до волс тво,
сре ќа, стрес, за гри же ност, гнев, та га. Од -
го во ри те, спо ред истра жу ва чи те, откри -
ва ат „хе до ни стич ка бла го со стој ба“, не по -
сред но искус тво на ли це то со тие пси хо -
ло шки со стој би, не о бре ме не тост од по до -

бре но се ќа ва ње, ка ко и суб је ктив ни про -
це ни што ги пре диз ви ка ло пра ша ње то за
нив но то оп што за до волс тво од жи во тот.

Ед ни дру ги ре зул та ти об ја ве ни во за -
пис ни кот на На ци о нал на та ака де ми ја
на на у ки во САД се ин те рес ни ин фор ма -
ции за ста ри те лу ѓе и за оние кои ста ре -
ат. Спо ред нив, лу ѓе то на 18-го диш на во -
зраст поч ну ва ат да се чув ству ва ат мош -
не до бро и има ат до бро мис ле ње за се -
бе, а по тоа, очиг лед но, жи во тот поч ну ва
да си по и гру ва со нив и на ста ну ва ат одре -
де ни про ме ни, па тие поч ну ва ат да се
чув ству ва ат се по ло шо и по ло шо, до де -
ка да до стиг нат 50 го ди ни. То гаш се слу -
чу ва остар пре сврт и лу ѓе то поч ну ва ат
да се чув ству ва ат сепо среќ ни ка ко што

ста ре ат. Та ка тие на 85 го ди ни се чув -
ству ва ат мно гу по за до вол ни од се бе
откол ку што би ле на 18 го ди ни.

Во од нос на ме ре ње то на емо тив на -
та со стој ба, истра жу ва чи те утвр ди ле де ка
стре сот опа ѓа од 22-та го ди на на та му и до -
стиг ну ва нај ни ска точ ка на 85 го ди ни! Што
се од не су ва до за гри же но ста, таа оста ну -
ва по сто ја но ста бил на седо 50-та го ди на,
ко га наг ло поч ну ва да опа ѓа до де ка, пак,
гне вот по сто ја но се на ма лу ва од 18-та го -
ди на на та му. Чув ство то на та га до стиг ну -
ва ма кси мум на 50 го ди ни, опа ѓа до 73-
та го ди на и по втор но бла го се зго ле му ва
до 85 го ди ни.

Ужи ва ње то и сре ќа та има ат слич ни
гра фи ко ни: и две те ли нии во гра фи ко нот

по сте пе но опа ѓа ат до 50-та го ди на, кон -
стант но се зго ле му ва ат во на ред ни те 25
го ди ни, а по тоа мно гу мал ку опа ѓа ат и ни -
ко гаш по ве ќе не ја до стиг ну ва ат ни ска та
гра ни ца на по че то кот на 50-ти те го ди ни.

За лу ѓе то што се пом ла ди од 50 го ди -
ни и кои по не ко гаш мо же би се чув ству -
ва ат по ти ште но, зна чи има уте ха. Од си те
овие истра жу ва ња мо же да се зак лу чи де -
ка не тре ба на ста ре е ње то да се гле да са -
мо од мрач на та стра на, би деј ќи истра жу -
ва ња та ја по ка жу ва ат и дру га та - по у ба -
ва та. Со го ди ни те лу ѓе то се по ве ќе се по -
све ту ва ат на се бе и на она што са ка ат да
го пра ват, а за што по ра но не ма ле вре ме
и тоа ги пра ви по среќ ни!                           К.С.А

Сре ќа та до а ѓа со ста ре е ње то

Све те цот све ти Ни ко ла, поз нат ка ко Ни -
ко ла Чу до тво рец, во це ли от хри сти јан ски свет
и на Исток и на За пад е по чи ту ван ка ко све -
тец и за штит ник на мо реп лов ци те, тр гов ци -
те, уче ни ци те и де ца та. Го спо ре ду ва ат со Де -
до Мраз, би деј ќи тај но им по да ру вал па ри
на лу ѓе то. Во не кои зем ји праз ни кот Све ти
Ни ко ла се сла ви и ка ко дет ски праз ник, би -
деј ќи то гаш де ца та до би ва ат по да ро ци. Све -
ти Ни ко ла е за штит ник на мно гу гра до ви. Тоа
е праз ник кој нај че сто се праз ну ва во Ма ке -
до ни ја, и ка ко куќ на сла ва и ка ко имен ден.

Во Све ти Ни ко ле пен зи о не ри те има ат две
при чи ни за ра ди кои го праз ну ва ат овој ден со
осо бе но вни ма ние и го ле ма по чит. Ед на та
при чи на е што гра дот го но си име то на све те -
цот и е па трон на ма ло то грат че сме сте но во
Ов че по ли е то, а вто ра та при чи на е што и здру -
же ни е то на пен зи о не ри од оп шти на та Све ти
Ни ко ле го но си исто то име. Овој праз ник се
праз ну ва се ко ја го ди на, па та ка бе ше и оваа
го ди на. 

По тој по вод, ЗП-Све ти Ни ко ле за сво е то
членс тво и за око лу 350 пен зи о не ри од мно -
гу гра до ви од Ма ке до ни ја на 15 де кем ври

2016 го ди на ор га ни зи ра ше за ед нич ко дру же -
ње. По втор но се срет наа ста ри те при ја те ли,
а се соз да ваа и но ви при ја телс тва и поз нанс -
тва по ме ѓу пен зи о не ри те од Стру ми ца, Ра до -
виш, Штип, Про би штип, Кра то во, Кри ва Па -
лан ка, Ку ма но во, При леп, Ве лес, Ка ва дар ци
и дру ги ме ста. Со топ ли и уба ви збо ро ви на го -
сти те прв им се обра ти и им по са ка до бре дој -
де и до бра за ба ва пре тсе да те лот на здру же -
ни е то, Ни ко ла Ата на сов, со жел ба за уште по -
а ктив но жи ве е ње во тре та та жи вот на до ба.
Сред ба та со свое при сус тво ја уве ли чи и и да -
де уште по све че на но та пот пре тсе да те лот на
из врш ни от од бор на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски.
Тој во сво јот поз дра вен збор им го че сти та ше
праз ни кот на до ма ќи ни те, и на си те при сут ни
им по са ка до бро здрав је, актив но ста ре е ње
и уште по среќ ни ми го ви во жи во тот.

Со зву ци те на при јат на та му зи ка на ор ке -
ста рот од ре сто ра нот „Илин ден“ во се ло то Цр -
ни ли ште, сред ба та пре рас на во не за бо рав -
но дру же ње. Вид но рас по ло же ни пен зи о не -
ри те по ми наа уште еден ис пол нет ден и се
раз де ли ја со жел ба што по ско ро по втор но да
се срет нат. Ву ки ца Пе тру ше ва

ЗП-СВЕТИ НИКОЛЕ

Чес тву ва ње на го ле ми от све тец све ти Ни ко ла 

По ини ци ја ти ва на здру же ни е то
„Ци ви тас“, на 3.2.2017 го ди на Акти -
вот на пен зи о нер ки од ЗП-Штип и Кар -
бин ци со ра ко водс тво то ги по се ти ли -
ца та со по себ ни по тре би во здру же ни -
е то „По ра ка“ и им по да ри ја бло ко ви
и бо ич ки, би деј ќи тие на ра бо тил ни ци -
те цр та ат, бо ја ди су ва ат ма ли гр ни ња
и изра бо ту ва ат ма ли та пи се рии, дар
за пен зи о не ри те. При по се та та, пре -
тсе да те лот Але ксан дар За ха ри ев наг -
ла си де ка ху ма но ста на пен зи о не ри -
те се ко гаш е изра зе на пре ку ва кви
скром ни по да ро ци и де ка кај ли ца та
со по себ ни по тре би во здру же ни е то

„По ра ка“ нај го ле ма ра дост пре диз ви -
ка ле спе ци јал но изра бо те ни те ка лен -
да ри со нив на фо то гра фи ја.

Пре тсе да тел ка та на „По ра ка“, Лил -
ја на Кр сте ва, изра зи за до волс тво од
со ра бо тка та со пен зи о не ри те од ЗП-
Штип и Кар бин ци и при тоа наг ла си де -
ка оваа го ди на здру же ни е то од бе ле -
жу ва 50 го ди ни по сто е ње и пла ни ра -
ат згри жу ва ње на по го лем број во зрас -
ни ли ца со преч ки во раз во јот, кои по
спи сок ги има око лу 90, а кај нив до а -
ѓа ат са мо де се ти на.

Пре тсе да те лот на „Ци ви тас“, Мар тин
Ѓор ги ев, ја истак на по тре ба та од да ва -

ње по мош на овие ли ца и нив но дру же -
ње со дру ги ли ца, со што ќе се чув ству -
ва ат при фа те ни од сре ди на та. 

За овие ли ца ор га ни зи ра ме ра бо -
тил ни ци и ма ли ек скур зии што ги пра -
ват мно гу среќ ни, из ја ви тој, а Стој ка
Га пе ва, се кре тар ка во „По ра ка“, изра -
зи за до волс тво што мо же да им по мог -
нат на овие ли ца со по себ ни по тре би и
де ка на нив им е по треб на по го ле ма
по све те ност. За оваа по се та, Вер че и
Бла ги ца изра зи ја за до волс тво и сре ќа
и упа ти ја по ра ка до дру ги те ли ца со по -
себ ни по тре би да дој дат и да се дру жат
со нив.    Цве та Спа си ко ва

ЗП-ШТИП

Ху ма ни тар на по се та на ли ца та со по себ ни по тре би
Во До мот на кул ту ра та во Вев ча ни

се одр жа про мо ци ја на кни га та „Вој во -
да та Ста вре Го гов - ју нак и ле ген да“ од
пен зи о не рот Ма те Го го ски. Авто рот е
внук на вој во да та и е ро ден во Вев ча -
ни, а се га жи вее во Стру га и е поз нат
еко а кти вист во овој крај.

Мо но гра фи ја та за Ста вре вој во да -
та ја про мо ви ра истак на ти от ма ке дон -
ски но ви нар, пуб ли цист и пи са тел Ми -
шо Ки та но ски, кој е и уред ник на кни -
га та. Во сво ја та при год на реч наг ла си
де ка кни га та на авто рот Ма те Го го ски
прет ста ву ва вре ден пуб ли ци стич ки влог
во рас вет лу ва ње то на исто ри ско то ми -
на то, по точ но илин ден ски от и по и лин -
ден ски от пер и од во Вев ча ни, но и по -
ши ро ко во Дрим кол. Пред пол на та са -
ла во Вев ча ни, тој уште подв ле че де ка
кни га та има че ти ри де ла, во кои е опи -
шан жи во тот на вој во да та Ста вре Го гов
од дет ство то до не го ва та смрт, со при -
ло зи, на род ни пес ни, по ет ски твор би од
поз на ти авто ри и фо то гра фии. 

Во про мо ци ја та учес тву ваа уште и
уче ни ци те Ве ри ца Му ко ска и Или ја Пе -
ши но ски, кои чи таа де ло ви од кни га та,
по е те са та и пи са тел ка Сто јан ка Го го ска,
ина ку при пад нич ка на ло за та на вој во -

да та Ста вре. На кра јот пред при сут ни -
те се обра ти и авто рот на мо но гра фи ја -
та, Ма те Го го ски, кој со од бра ни збо ро -
ви ка жу ва ше за сво јот де до, вој во да та
Ста вре, за да истак не де ка цел жи вот
имал жел ба, ко ја нај пос ле му се ос тва -
ри ла, да на пи ше и да об ја ви кни га за
не го ви от хра бар де до и ју нак, кој што го
по ло жи сво јот жи вот во април 1907 го -
ди на во род но то Вев ча ни. Не го во то
обра ќа ње, ка ко и се то она што се ка жа
и про чи та на про мо ци ја та, бе ше прос -
ле де но со ин те рес и со бур ни ап ла у зи
од вев чан ци и од го сти те од Стру га, од
окол ни те на сел би и по ши ро ко. 

С. Ку ку не шо ски

ЗП-ВЕВЧАНИ

„Вој во да та Ста вре Го гов 
- ју нак и ле ген да“


