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Ко ми си ја та за ме ѓу ге не ра ци ска
со ра бо тка и со жи вот при СЗПМ на 31
март одр жа от чет на сед ни ца за ра бо -
та та во 2016 го ди на и до не се про гра -
ма за ра бо та во 2017 го ди на. Рас пра -
ва та по из ве шта јот за ра бо та та ја отво -
ри пре тсе да те лот на ко ми си ја та, Ша -
бан Ази зи, а пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, во во вед ни от збор
ги ела бо ри ра ше ус пе си те од ас пект на
ме ѓу ге не ра ци ска та со ра бо тка и при -
до не сот кон раз ви ва ње то и не гу ва ње -
то на со жи во тот во рам ки те на Со ју зот. 

Ре зул та ти те на СЗПМ ток му во го -
ди на та на ју би леј 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 на ви сти на
беа за бе ле жи тел ни и за по чит, во што
го лем при до нес има ше ме ѓу ге не ра -
ци ска та со ра бо тка и не гу ва ње то на ду -
хот на со жи во тот, што осо бе но оваа ге -
не ра ци ја на Со ју зот го при фа ти и го
раз ви ва ка ко чув ство и по тре ба за бли -
скост и за ед ниш тво. Тоа се по твр ди и
на мно гу те сред би и ма ни фе ста ции,
па и на ме ѓу ет нич ки те во Те то во, Пе -
лин це, Лип ко во и на дру ги те, ко га си -
те во еден глас за ед но пе е ја, играа оро
и се дру жеа Ма ке дон ци, Ал бан ци, Ро -
ми, Ср би, Вла си и си те дру ги при пад -
ни ци на ет ни ку ми те кои жи ве ат на
овие про сто ри - со осо бе но чув ство и
за до волс тво наг ла си Ар ги ров ски.

Пре тсе да те лот на со бра ни е то на
СЗПМ, Бес ник По це ста, из ве шта јот за
ра бо та та на ко ми си ја та во 2016 го ди -
на го оце ни ка ко мош не кон ци зен, а
ка ко нај го лем ус пех тој го по со чи фа -
ктот што при ре а ли за ци ја та на про гра -

ма та и дејс тву ва ње то во си те об ла сти
не е ре ги стри ран ни ту еден екс цес, ни -
ту ед но не до раз би ра ње и спро тив ста -
ву ва ње на ме ѓу ет нич ка ос но ва.

Пот пре тсе да те лот на из врш ни от од -
бор на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски, ги апо -
стро фи ра по стиг ну ва ња та на СЗПМ
низ актив но сти те на ко ми си ја та ка ко
ос тва ру ва ње на це ли те и за да чи те на
Со ју зот на пла нот на ме ѓу ге не ра ци ска -
та, ме ѓу ет нич ка та и ме ѓу ре ли ги ска та
со ра бо тка и со жи вот. Во тој кон текст
ди ску ти ра ше и Ху љу си Са лиу од Ку ма -

но во, кој ре че де ка во ве ду ва ње то на
оваа ко ми си ја е го ле ма ви зи ја на ра -
ко водс тво то, а неј зи но то зна че ње се
по твр ди со по стиг ну ва ње то ус пе си во
гра де ње то и не гу ва ње то на мул ти ет -
нич ко то и мул ти кул тур но жи ве е ње, чи -
ја ин тен ци ја е жи ве е ње еден со друг,
а не еден по крај друг.

Од ас пект на не гу ва ње то и раз ви -
ва ње то на ме ѓу ге не ра ци ска та со ра -
бо тка и со жи во тот, ка ко ком по нен та
на мул ти кул тур но то жи ве е ње во на ша -
та др жа ва, ди ску ти ра ше и се кре тар -

ка та на ИО на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва,
а мош не кон стру ктив ни ди ску сии и
пред ло зи за уна пре ду ва ње на ра бо та -
та и за јак ну ва ње на со жи во тот во рам -
ки те на СЗПМ имаа и чле но ви те на ко -
ми си ја та: Бла го ја Ар сиќ, Лил ја на Ата -
на сов ска, Лил ја на Источ ка, Ариф Бе -
кир и Пе тар За хар чев. 

По ед ног лас но то усво ју ва ње на из -
ве шта јот за ра бо та та во 2016 го ди на
и про гра ма та за 2017 го ди на, во за -
врш ни те сог ле ду ва ња бе ше наг ла се -
на по тре ба та за уште по ин тен зив на

ра бо та и ини ци ја ти ва на ко ми си ја та
во ре а ли за ци ја та на со др жи ни те во
об ла ста на со жи во тот и мул ти ет нич ка -
та и ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо тка, пр -
венс тве но низ про грам ски те актив но -
сти и дру ги те ма ни фе ста ции кои се пра -
кти ку ва ат во пен зи о нер ска та ор га ни -
за ци ја. Во ду хот на 22 април, во Те то -
во, во ор га ни за ци ја на здру же ни е то
на пен зи о не ри и СЗПМ ќе се одр жи
тра ди ци о нал на та мул ти ет нич ка сред -
ба на пен зи о не ри те од Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја. Во те кот на 2017 го ди на
сред би на со жи вот ќе се одр жат и во
Го сти вар и Лип ко во, ка ко и во Са рај,
Стру га, Ки че во, Ре сен и во дру ги ме -
ста. Со жи во тот, мул ти ет нич ка та и ме -
ѓу ге не ра ци ска та со ра бо тка ќе се ос -
тва ру ва на си те дру же ња на зе ле но,
на фолк лор ни те ре вии, на спорт ски те
нат пре ва ри и на дру ги ма ни фе ста ции
кои ќе ги ор га ни зи ра Со ју зот и не го -
ви те член ки, здру же ни ја та на пен зи о -
не ри. Оваа со ра бо тка тре ба да се ос -
тва ру ва и на по ле то на ху ма ни тар ни -
те актив но сти, во со дејс тво со Цр ве -
ни от крст на си те ни воа. Осо бе но тре -
ба да се по ма га ат 

пен зи о не ри те со ни ски пен зии,
оса ме ни те и бол ни те, без ог лед на ве -
ра и на ци ја. При тоа бе ше истак на то и
зна че ње то на ин фор ми ра ње то пре ку
глас ни ци те на СЗПМ: „Пен зи о нер
плус“, до да то кот „Пен зи о нер ски ви ди -
ци“ во „Но ва Ма ке до ни ја“ и стра ни -
ца та на ал бан ски ја зик во „Ко ха“, кои
се об ја ву ва ат и на ин тер нет-стра ни ца -
та на СЗПМ. 

Мен до Ди мов ски 

МЕ ЃУ ГЕ НЕ РА ЦИ СКА СОРАБОТКА И СОЖИВОТ 

Жи ве е ње еден со друг, а не еден по крај друг 
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На пет та та сед ни ца на со бра ни е то
на СЗПМ, ко ја се одр жа на 21 март
2017 го ди на, беа су ми ра ни ре зул та ти -
те од актив но сти те кои ги има ше Со ју -
зот во го ди на та на го ле ми от ју би леј, се -
дум де сет го ди ни по сто е ње на пен зи о -
нер ско то ор га ни зи ра ње во на ша та зем -
ја. Со сед ни ца та ра ко во де ше пре тсе -
да те лот на со бра ни е то на СЗПМ, Бес -
ник По це ста, кој на по че то кот ги поз -
дра ви при сут ни те и го истак на зна че -
ње то на сед ни ца та.

Во вед но из ла га ње по из ве шта јот
за ра бо та та на Со ју зот во ми на та та го -
ди на има ше пот пре тсе да те лот на из -
врш ни от од бор, Сал тир Ка ров ски, кој
во сво е то из ла га ње истак на де ка 2016
го ди на изо би лу ва ше со го лем број
актив но сти и бе ше до сто инс тве но од -
бе ле жа на со го лем број ре зул та ти. По -
тоа, тој ги из не се глав ни те ак цен ти на
кои се фо ку си рал СЗПМ, при што истак -
на де ка во 2016 го ди на по крај од бе ле -
жу ва ње то на ју би ле јот, при мар на та
актив ност би ла на со че на кон по до бру -
ва ње на стан дар дот на пен зи о не ри те
и кон ти ну и ра на та за шти та на пра ва та
стек на ти со за кон, ко ја би ла ре а ли зи -
ра на низ раз ни фор ми и про е кти во со -

ра бо тка со со од вет ни те ми ни стерс тва
по вр за ни со оваа проб ле ма ти ка, со
Фон дот на ПИОМ, ФЗОМ и ло кал на та
са мо у пра ва. Пот пре тсе да те лот Ка ров -
ски ги истак на ос тва ру ва ња та на ор га -
ни те и те ла та на Со ју зот во си те об ла -
сти, истак ну вај ќи де ка ре зул та ти те се
одраз на ан га жи ра но ста на ра ко водс -
тва та на СЗПМ и на здру же ни ја та-член -
ки на Со ју зот, ка ко и на се кој по е ди нец. 

Во ела бо ри ра ње то на из ве шта јот,
ме ѓу дру го то тој истак на де ка СЗПМ во
сво и те актив но сти по сто ја но бил по све -
тен на прод ла бо чу ва ње на со ра бо тка -
та со ло кал на та са мо у пра ва и ЗЕЛС, со
гра до на чал ни ци те и дру ги те вла ди ни и
нев ла ди ни ин сти ту ции по вр за ни со пен -
зи о нер ска та по пу ла ци ја, ка ко што се
отво ра ње на клу бо ви на пен зи о не ри,
до мо ви за ста ри ли ца, днев ни цен три
и дру го. При тоа наг ла си де ка Со ју зот се -
ко гаш на сто ју вал во ра бо те ње то да би -
дат при сут ни транс па рент но ста и от чет -

но ста, во што зна чај на уло га има ло ин -
фор ми ра ње то на членс тво то и по ши -
ро ка та јав ност пре ку вес ни ци те „Пен -
зи о нер плус“, „Пен зи о нер ски ви ди ци“
во „Но ва Ма ке до ни ја“ и стра ни ца та на
ал бан ски ја зик во вес ни кот „Ко ха“.

Се кре тар ка та на ИО на СЗПМ, Стан -
ка Трај ко ва, во сво ја та ди ску си ја го оце -
ни из ве шта јот за ра бо та та ка ко се оп -
фа тен и ре че де ка не са мо што се кон -
ста ти ра ни актив но сти те за сра бо те но -
то, ту ку во не го има и кри тич ки осврт
на проб ле ми те и по тре би те на членс -
тво то, за из град ба на пен зи о нер ски до -
мо ви, за по е фи кас на ра бо та на од бо -
рот на ре ги стри ра на та ор га ни за ци ја и
слич но. Во сво ја та ди ску си ја таа се фо -
ку си ра ше на проб ле ми те во де лот на
здрав стве на та за шти та и по ве ду ва ње -
то ини ци ја ти ви и про е кти за по до бру -
ва ње на здрав стве ни те ус лу ги за пен -
зи о не ри те по раз ни ос но ви. Во кон текст
на тоа го истак на и про е ктот за во лон -

терс тво, кој бе ле жи ус пеш на при ме на
во здру же ни ја та, но ја наг ла си и по тре -
ба та за не го во до гра ду ва ње и раз ви -
ва ње. 

По из ве шта јот за ра бо та та на СЗПМ
и не го ви те ор га ни и те ла, ди ску ти раа
по ве ќе чле но ви ме ѓу кои: Ри сто Ан ѓу -
шев, Мир ко Ма кре шан ски, Ди ми три -
ја Бо га ти но ски, Хи љу си Са лиу, Ир фан
Уште лен ца, Гру ји ца Ма на си ев, Ки рил
Ѓор ѓи о ски, Ве ле Але ксо ски и дру ги. Си -
те учес ни ци во рас пра ва та му да доа
це лос на под др шка на из ве шта јот за ра -
бо та та на СЗПМ, а и по ста ву ваа пра -
ша ња по вр за ни со одре де ни проб ле -
ми. 

При сво е то обра ќа ње пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, да де
кон крет ни од го во ри и об јас ну ва ња на
по ста ве ни те пра ша ња, а во вр ска со
по стиг на ти те ре зул та ти и ус пе си.

По стиг на ти те ре зул та ти тре ба да би -
дат пот тик за уште по го ле ми за ла га ња

и актив но сти во ра бо та та на си те во Со -
ју зот, тре ба да до ве дат до уште по го ле -
ма спло те ност и единс тво, за тоа што са -
мо тој пат во ди кон на пре док кој тре ба
да ја од бе ле жи и оваа 2017 го ди на -
истак на ме ѓу дру го то Ар ги ров ски. 

Из ве шта јот на над зор ни от ор ган на
СЗПМ и го диш ни от фи нан си ски из ве -
штај за ос тва ру ва ња та на при хо ди те и
рас хо ди те во 2016 го ди на ги образ ло -
жи пре тсе да те лот на НО, Ми тре Сто ја -
нов ски, кој да де де тал на и кон циз на
ана ли за на при хо ди те и рас хо ди те и им
го пре не се на при сут ни те зак лу чо кот
на НО де ка фи нан си ско то ра бо те ње во
СЗПМ се од ви ва ло во рам ки те на пла -
ни ра но то, еко но мич но и до ма ќин ски,
а го диш на та сме тка е со по зи ти вен ре -
зул тат. Си те до ку мен ти и од лу ки со бра -
ни е то на СЗПМ ед ног лас но ги до не се,
што е уште еден до каз за спло те но ста
во Со ју зот. 

Ка ли на С. Ан до но ва 

ОТЧЕТНА СЕДНИЦА НА СЗПМ

Ју би леј на та 2016 го ди на до сто инс тве но од бе ле жа на со ре зул та ти

По стиг на ти те ре зул та ти тре -
ба да би дат пот тик за уште

по го ле ми за ла га ња и актив -
но сти во ра бо та та на си те во
Со ју зот, тре ба да до ве дат до
уште по го ле ма спло те ност и
единс тво, за тоа што са мо тој

пат во ди кон на пре док 

Си те се над ше е сет го ди ни, не кои се и над се -
дум де сет, а има не кол ку ми на што се ед на или две
го ди ни под или над осум де сет та та. Се кој пе ток, а
по по тре ба ко га се под го тву ва ат за зна ча ен на стап
веж ба ат и во по не дел ник и во сре да, пе ат за ед но
со ор ке ста рот. Нив но то друш тво, КУД „Пен зи о нер“
по стои ве ќе 40 го ди ни, а оваа го ди на нав ле гоа во
41-та. На ста пу ва ат на по ве ќе кул тур но-за бав ни
сред би и при ред би во Ма ке до ни ја и над вор од неа
и ги ви ка ат при леп ски пен зи о нер ски „ам ба са до -
ри“ за тоа што со нив на та ис пол ни тел ност го не гу -
ва ат ста ро град ски от, пред се при леп ски и ма ке -
дон ски ме лос, а во пос лед но вре ме пе ат и но во -
соз да де ни ма ке дон ски ме ло дии. Овие „ам ба са -
до ри“ ги под го тву ва, пред во ди и ди ри ги ра, му зич -
ки от пе да гог Ва сил Нај до ски. Ги има 25 на број, а
по ра но беа три е сет, но го ди ни те и здрав је то си го
пра ват сво е то.

На овие рас пе а ни пен зи о не ри пе е ње то им е
за до волс тво, а пре ку пес на та и му зи ка та си го пра -
ват жи во тот по ин те ре сен, по ди на ми чен, по до бар...
До де ка пе ат не мис лат на проб ле ми те што им ги
на мет ну ва ат го ди ни те. 

Не ма ме сто ка де што не сме на ста пу ва ле во Ма -
ке до ни ја. Се дру жи ме со дру ги ис пол ну ва чи и пе јач -
ки гру пи од дру ги здру же ни ја. На ста пив ме и на фе -
сти ва лот за тре та та до ба во Љуб ља на, Сло ве ни ја, ка -
ко и на Бал кан ски от фе сти вал во Ку ма но во, ка де
што учес тву ваа и кул тур но-умет нич ки друш тва од
Ср би ја и од Бу га ри ја - ве ли ра ко во ди те лот Нај до ски.

На пра ша ње то да ли го слу ша ат „уче ни ци те“ ве -
ли де ка си те го слу ша ат.

- За ед но ра бо ти ме ве ќе 37 го ди ни. Ги во дам и
под го тву вам во лон тер ски, без де нар на до ме сток.
Не им се пла ќа ни ту ним, ни ту ме не. Шест ми на се
му зи ча ри, од кои пет ми на ама те ри. Са мо ви о ли -
ни стот е про фе си о на лец, а во ор ке ста рот има ме
две хар мо ни ки, два кла ри не та, еден пен зи о нер
сви ри на ги та ра. И да ги спо ме нам са мо по име
не кои од нив, ве ру вам де ка не ма да ми се на лу тат
дру ги те што не ма да ги спо ме нам: пе јач ки те Иван -
ка, Го ри ца, Тра јан ка, Ве ра, Ми ра, пе ја чи те Ки ре,
Да ре, Бла же и Але ксан дар, кој има над 82 го ди ни.
Со нив до се га има ме пре ку 200 на ста пи низ Ма -
ке до ни ја и над вор од неа - ве ли се ко гаш рас по ло -
же ни от и ве сел ди ри гент Нај до ски.      К. Ри сте ски

ЗП-ПРИЛЕП

Пен зи о нер ски рас пе а ни „ам ба са до ри“

Ме ша на та пе јач ка гру па при ЗП-Стру га по -
ве ќе од се дум го ди ни ус пеш но функ ци о ни ра и
вне су ва рас по ло же ние кај стру жа ни и стру шки -
те пен зи о не ри. Спо ред пре тсе да те лот на здру -
же ни е то, Ми ло рад Тр по ски, пе јач ка та гру па се
фор ми ра ла по не го ва и по ини ци ја ти ва на пре -
тсе да тел ка та на Акти вот на пен зи о нер ки те, Ели -
са ве та Ла за ре ска и акти вис тка та На деж да Чо -
то ро шко ска. Пес ни те што низ вре ме то се соз -
да ва ле де нес се сме та ат за тра ди ци о нал ни, а
на ре пер то а рот на гру па та, со кои стру жа ни се
гор де ат, се и пес ни те: „На Стру га ду ќан да имам“,
„Сре де Стру га Дрим те че“, „Си за љу бив, си за -
љу бив“, „Де вој чен це, де вој чен це“ итн. Тие се са -
мо дел од пес ни те што ги пе ат и сви рат стру шки -
те пен зи о не ри, а се за пи ша ни и сни ме ни на пло -
чи, ка се ти, це ди ња и се еми ту ва ат на мно гу те -
ле ви зии и ра ди о ста ни ци. 

- Пес ни те ги учев од мно гу ми на, а не кои од ба -

ба ми и од мај ка ми. Ги знам ре чи си си те ста ри стру -
шки пес ни. Ве ќе 50 го ди ни сум со му зи ка та и таа
ни е во ду ша та на це ла та фа ми ли ја - ве ли Здра вко
Сте фа но ски, кој со сво ја та со пру га Ро за се во со -
ста вот на гру па та од ос но ва ње то. 

На вре ме то во Стру га, во ше е сет ти те го ди ни
има ше и друг со став „Рас пе а ни стру жа ни“, но се -
га сме са мо ние, ни ре коа пе ја чи те Лу ба и Кр сте
Јо ва но ски.

- Акти вот на пен зи о нер ки под ра ко водс тво на
Ели са ве та Ла за ре ска има при до нес и во ус пе хот
на пе јач ка та гру па. Низ не го во то дејс тву ва ње до -
а ѓа ат до израз ма сов но ста на пен зи о нер ки те, раз -
но вид но ста на актив но сти те, про ши ру ва ње то на
со ра бо тка та со дру ги здру же ни ја. За тоа Акти вот
има це лос на под др шка од здру же ни е то, и ма те -
ри јал на и фи нан си ска - истак наа пре тсе да те лот
на здру же ни е то, Ми ло рад Тр по ски и се кре та рот
Изе ир Му ста фаи.                     Сто јан Ку ку не шо ски

ЗП-СТРУГА

Кон ти ну и ран ус пех на пе јач ка та гру па
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Со бра ни е то на ЗП-Охрид и Де бр ца
во про ши рен со став не о дам на ја одр -
жа пет та та ре дов на сед ни ца во овој
ман дат. На сед ни ца та беа при сут ни и
упа ти ја поз драв ни збо ро ви пре тсе да -
те лот на збра ти ме но то здру же ние Со -
ли дар ност-Ае ро дром од Скоп је, Ди ми -
три ја Бо га ти но ски и се кре та рот Ми ло -
рад Ри сто ски. Отсус тво то на пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ро ски, го
оправ да пре тсе да те лот на ЗП-Охрид и
Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, кој ре че де ка
Ар ги ро ски има го лем при до нес за ус -
пеш ни те ре зул та ти на здру же ни е то и
во 2016 го ди на, и за тоа чле но ви те на
со бра ни е то и це ло то здру же ние му се

бла го дар ни и му да ва ат под др шка за
не го ви те на со ки и ви зии со кои ус пеш -
но го во ди Со ју зот.

Пет та та сед ни ца на со бра ни е то на
ЗП-Охрид и Де бр ца бе ше от чет на и на
иста та беа су ми ра ни ре зул та ти те на
се вкуп но то ра бо те ње во из ми на та та
2016 го ди на. Во из ве шта јот кој го из -

ло жи пре тсе да те лот на из врш ни от од -
бор, Ѓор ѓи Трп че ски, бе ше из не се но
де ка ми на та та го ди на е ед на од нај ус -
пеш ни те го ди ни во до се гаш но то по -
сто е ње на ЗП-Охрид и Де бр ца, а исто -
то бе ше по ткре пе но и во ди ску си и те
на чле но ви те на со бра ни е то. Го диш -
на та сме тка на ЗП-Охрид и Де бр ца и

на Клу бот на пен зи о не ри те е по зи тив -
на. Ма те ри јал но-фи нан си ско то ра бо -
те ње во 2016 го ди на во си те мес ни
раз гра но ци е до ма ќин ско и ра ци о нал -
но. Средс тва та се ко ри сте ни за ед нод -
нев ни из ле ти, спорт ски нат пре ва ри,
за под го то вка на КУД „Дал ги“ кое се
за ки ти со го ле мо приз на ние за ус пеш -

но не гу ва ње на ста ро град ски от ме лос
на 46-от ре пуб лич ки фе сти вал „Илин -
ден ски де но ви“ во Би то ла, за отво ра -
ње на пр ва та ру рал на ам бу лан та во
Пе шта ни и дру го. Со ра бо тка та со здру -
же ни ја та од со сед ни те др жа ви е ус -
пеш на и про дол жу ва и во 2017, а на
по ви док е вос по ста ву ва ње на со ра -
бо тка со Ко стур од со сед на Гр ци ја.

Со ра бо тка та со СЗПМ од чле но ви -
те на со бра ни е то бе ше оце не та ка ко
до ста ус пеш на и таа ќе про дол жи со
уште по го лем ин тен зи тет, ка ко и со ра -
бо тка та со дру ги здру же ни ја, нев ла ди -
ни ор га ни за ции и со ло кал на та са мо -
у пра ва на Охрид. На сед ни ца та ста на
збор и за учес тво то на ре ви и те и спорт -
ски те нат пре ва ри во 2017 г., а Охрид
го ди на ва ќе би де до ма ќин на Ре ги о -
нал ни те спорт ски нат пре ва ри од че -
твр ти от ре ги он. 

По из ве шта и те за ра бо та та на здру -
же ни е то и на Клу бот на пен зи о не ри те
во ми на та та го ди на ди ску ти раа: На ум
Ефти мо ски, Але ксан дар Ива но ски,
Вла до Ми ло ше ски, Кр сте Спа се ски,
Сло бо дан Пу пи но ски, Зо ре Миц ко ски,
д-р Ди ми тар Спа се ски, Кр сте Жи ле -
ски, По ли ксе на Тун те ва, Пи рин ка Ру -
пе ва, Ри сто Трај ко ски, Сте фан Вла ди -
ми ров и До бре Па ун ко ски. Из ве шта -
и те и за врш на та го диш на сме тка беа
при фа те ни од си те при сут ни. 

К. Спа се ски

Го лем при до нес за ус пеш ни те
ре зул та ти на ЗП-Охрид и Де бр -
ца и во 2016 го ди на има пре -

тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, па за тоа чле но -
ви те на со бра ни е то и це ло то
здру же ние му се бла го дар ни
и му да ва ат под др шка за не -
го ви те на со ки и ви зии со кои

ус пеш но го во ди Со ју зот

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

И по крај мно гу број ни те актив но сти, по зи тив на за врш на сме тка 

СЕДНИЦА НА ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА МОНОГРАФИЈАТА 
ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ПЕНЗИОНЕРСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Збо ро ви те ле та ат, са мо на пи ша но то оста ну ва

Про лет но то април ско сон це ги из ма -
ми ло пен зи о не ри те Ели ца и Мир че Ма -
на ско ви, со сво и те осум де сет ле та да из -
ле зат на клу па та, да ги по чув ству ва ат зра -
ци те на сон це то и да срет нат не кој поз -
на ник за да ево ци ра ат спо ме ни. Ко га нe
ви доа се изра ду ваа, сол зи ра дос ни ци
им на вреа. 

Ние дој дов ме во по се та - ре че пре тсе -
да тел ка та на раз гра но кот Авто ко ман да,
Уба вка Јан ко ва, ка де што при па ѓа ат овие
пен зи о не ри, чле но ви на ЗП-Штип. Тие
блик наа од сре ќа и нe по ка ни ја до ма.

Очи те ни ги прив ле коа мно гу те дип -
ло ми и ме да ли, до би е ни од Ре ги о нал ни -
те и Ре пуб лич ки те спорт ски нат пре ва ри
во шах. Чи там, зла то на спорт ски те пен -
зи о нер ски игри во ор га ни за ци ја на СЗПМ
во: Ра до виш, во Ка ва дар ци, Ре сен, Охрид
и та ка на се ка де низ Ма ке до ни ја, а осо -
бе но дра га, ве ли Ели ца, ие на гра да та за
нај до бра ша хис тка на де сет ти те ре пуб -
лич ки спорт ски нат пре ва ри во 2005 го -
ди ни, одр жа ни на Ве ле шко Езе ро. Со но -
стал ги ја збо ру ва за дру же ња та, за ре зул -
та ти те, за мла до ста што про ле та, за сво -
ја та го ле ма љу бов и хо би - ша хот.

- Ро де на сум во Мр ко њич град во Бос -
на. Во вој на та ги за гу бив ро ди те ли те. Ка -
ко си ра че по рас нав во дом за си ра ци,
та му на у чив да играм шах. Ка ко де вој че,
со гру па та од до мот не пра ти ја во Штип
да учи ме за тек стил ни ра бот ни ци, а по -
тоа ме вра бо ти ја во ПИМ „Пр стен че“, ка -
де што бев мај сто ри ца за пре де но и за
плат но за тка е ње. Ра бо тев ме вред но, се

нат пре ва ру вав ме ед ни со дру ги во ква -
ли тет и кван ти тет - ни рас ка жу ва Ели ца
за тоа вре ме, за мла до ста. И Мир че го
рас ка жа сво јот дел од при каз на та и ка -
ко се оже нил со со пру га та Ел че, ко ја и де -
нес се уште та ка ја на ре ку ва.

- Ме не мај ка ми ми ја по со чи Ел че.
Мо же да се ре че де ка таа си ја од бра сна -
а та. Ми ре че де ка де вој ка та е лич на и
вред на. И ме не ми се бен ди са Ел че, ко -
ја то гаш бе ше со ви та ста ва и со дол га ко -
са до по јас. Не че кав уште ед наш да ми
ка же, си ја зе дов за не ве ста. Ете оста рев -
ме за ед но, ми нав ме злат на, че ка ме пла -
ти не ста свад ба. Има ме син и ќер ка, тие
ни да ри ја вну ци, се га и тие се го ле ми. На -
вра ќа ат де ца та, по ма га ат, нено сат на ле -
кар, на ба ву ва ат ле ко ви, ама и тие си има -
ат свој дом, свои об вр ски, одат на ра бо -
та. Се га со ле ко ви жи ве е ме, ама се по -
ткре нав ме, из ле гу ва ме - пол ни со раз би -
ра ње за де ца та, се пот пи ра ат еден на
друг, иа ко на Мир че уда рот му оста вил
пос ле ди ци, а Ели ца е со кре вко здрав је. 

На кра јот од по се та та, Уба вка ја по -
ка ни Ели ца пак да дој де во клу бот, ка де
што же ни те се дру жат со чај и ка фе, раз -
ме ну ва ат мис ле ња, ре цеп ти, има де но -
ви ко га на ра чу ва ат ти га ни ци, праз ну ва -
ат праз ни ци, а оние поз дра ви те одат и
на ек скур зии и дру же ња со дру ги здру -
же ни ја. И Мир че и Ели ца ни се заб ла го -
да ри ја за по се та та. Ги оста вив ме со нив -
ни те спо ме ни и мно гу те приз на ни ја и
ме да ли кои им го кра сат до мот. 

Цве та Спа си ко ва

На 3 април 2017 го ди на се одр жа
сед ни ца на из да вач ки от со вет на мо -
но гра фи ја 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 „Пен зи о нер ски актив но сти за
по чит“ од авто ри те: Дра ги Ар ги ров ски,
Стан ка Трај ко ва, Ка ли на С. Ан до но ва,
Или ја Гли го ров и Мен до Ди мов ски. Со
сед ни ца та ра ко во де ше пре тсе да те лот
на из да вач ки от со вет, Бес ник По це ста. 

Глав ни от уред ник и еден од авто ри -
те на мо но гра фи ја та, Дра ги Ар ги ров -
ски, во кра тки цр ти го образ ло жи па тот
по кој се дој де до соз да ва ње на овој зна -
ча ен до ку мент, де ло кое ќе оста ви трај -
на тра га во исто ри ја та на Со ју зот за пен -
зи о нер ски те актив но сти и по стиг ну ва -
ња во из ми на ти те го ди ни.

Соз да ва ње то на ова де ло е ре зул тат
на жел ба та и од лу ка та на си те ор га ни на

СЗПМ, од ор га ни за ци ски от од бор за од -
бе ле жу ва ње на 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, пре ку из врш ни от од бор и
со бра ни е то на Со ју зот. За ре а ли за ци ја
на мо но гра фи ја та е вло жен го лем труд.
Мо но гра фи ја та има 200 стра ни ци, над
470 фо то гра фии, мно гу до ку мен ти, фа -
кси ми ли и дру го. Ко ри сте ни се служ бе -
ни вес ни ци, 21 бил тен за спорт, 14 бил -
те ни за фолк лор ни ре вии, 103 вес ни ци
„Пен зи о нер плус“, ше е се ти на „Пен зи о -
нер ски ви ди ци“, дру ги вес ни ци, до ку -
мен ти и раз ни ар хив ски ма те ри ја ли. Ра -
бо та та бе ше ма ко трп на, истра жу вач ка
и комп лекс на - истак на Ар ги ров ски.

По тоа, на сед ни ца та во еле ктрон ска
фор ма бе ше пре зен ти ра на комп ју тер -
ска та под го то вка на це ла та мо но гра фи -
ја со ко мен тар на си те 10 де ла. По за -
вр шу ва ње на пре зен та ци ја та има ше
ди ску си ја во ко ја се вклу чи ја си те при -
сут ни чле но ви на из да вач ки от со вет:
Бес ник По це ста, Сал тир Ка ров ски, Или -
ја Ада мо ски, Ду шан Ри сто ски, Спир ко
Ни ко лов ски, Ѓор ге Ан до нов, Ве ле Але -
ксо ски и Ба ки Ба киу. 

Од ди ску си и те општ зак лу чок бе ше
де ка мо но гра фи ја та од лич но е сра бо те -
на и изо би лу ва со мно гу по да то ци. Тек -
сто ви те об мис ле но се илу стри ра ни со фо -
то гра фии и до ку мен ти. Си те ди ску тан ти
имаа са мо по фал ни збо ро ви за со др жи -
на та, за ли ков но то об ли ку ва ње и за ди -
зај нот. Ди ску си ја та за вр ши со изре ка та:
„збо ро ви те ле та ат, са мо на пи ша но то оста -
ну ва“, што е го ле ма и точ на ви сти на! 

По зи тив но мис ле ње и ви со ки оце -
ни за мо но гра фи ја та „Пен зи о нер ски
актив но сти за по чит“ има и од ре цен -
зен тот Але ксан дар Дим ков ски, гла вен
и од го во рен уред ник на вес ни кот „Но -
ва Ма ке до ни ја“ и на до да то кот „Пен зи -
о нер ски ви ди ци“, но ви нар кој дол го вре -
ме со ра бо ту ва со СЗПМ и до бро ги поз -
на ва слу чу ва ња та во Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја.

Ка ли на С. Ан до но ва

ЗП-ШТИП

Но стал ги ја по мла до ста и по ша хот
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ЗП-Ла бу ни шта брои око лу 600 чле на.
Од пред не кол ку го ди ни по ле ка, но си гур -
но поч на да про ја ву ва сепо го лем ин те рес
и да се на мет ну ва ка ко актив но здру же ние
во рам ки те на здру же ни ја та од че твр ти от
ре ги он. За по че ток овој скро мен ус пех се
дол жи на пре тсе да те лот Лу тви Ќа зи мо ски,
кој ус пеш но поч на да ра ко во ди и да ја ор -
га ни зи ра актив но ста на здру же ни е то. Со
не го во то до а ѓа ње од пред две го ди ни, за
50 пен зи о не ри се ор га ни зи ра ше петд не -
вен од мор во Драч, Ал ба ни ја, а оваа го ди -
на се пла ни ра во не кое од поз на ти те ту ри -
стич ки ле ту ва ли шта во Тур ци ја, би деј ќи по -
стои го лем ин те рес од пен зи о не ри те. По -
крај од мо рот, по око лу 20 пен зи о не ри ко -
ри стат кли мат ско-бањ ска ре кре а ци ја во
ба њи те „Ца па“ во Де бар, пре ку Ми ни стерс -

тво то за труд и со ци ја ла, бла го да ре ние на
до бра та со ра бо тка со СЗПМ.

Спо ред Ќа зи мо ски, го ди на ва нај а ву -
ва ат по се ри оз но да се вклу чат во ре ги о -
нал ни те спорт ски нат пре ва ри, што ќе се
одр жат во Охрид, а по тоа и на ре пуб лич ки -
те нат пре ва ри, се раз би ра ако по стиг нат
до бри ре зул та ти. Го ди на ва за прв пат нај -
а ву ва ат учес тво и на ре ги о нал на та фолк -
лор на ре ви ја ко ја ќе се одр жи во Ки че во.

Во об ла ста на здрав стве на та за шти -
та ќе ор га ни зи ра ат по се та на бол ни, из -
не мо ште ни и оса ме ни пен зи о не ри, а пре -
ку про е ктот за во лон терс тво ќе им по ма -
га ат на пен зи о не ри те за ка кви би ло по -
тре би од снаб ду ва ње со пре хран бе ни ар -
тик ли и дру го. Во оваа на со ка здру же ни -
е то изд во ју ва и па рич ни средс тва за пен -

зи о не ри кои се со ци јал но нез гри же ни. За
ва кви слу чаи се до де ле ни око лу 50.000
де на ри. Ина ку, ЗП-Ла бу ни шта од по о дам -
на има сопс тве на здрав стве на ам бу лан -
та ко ја ра бо ти 24 ча са, со ле ка ри од оп -
шта пра кти ка, и ап те ка за снаб ду ва ње со
ле карс тва, и во тој од нос не ма ат проб ле -
ми ка ко во не кои дру ги ру рал ни сре ди ни.

Што се од не су ва до со ра бо тка та, ЗП-
Ла бу ни шта има до бра со ра бо тка со ЗП од
че твр ти от ре ги он, Стру га, Охрид, Ки че во,
Ма ке дон ски Брод, Де бар и Вев ча ни. Се -
ка ко нај до бра со ра бо тка има со СЗПМ,
ка ко ма тич на ор га ни за ци ја по чиј терк ја
но си и сво ја та про гра ма за ра бо та.

Пре тсе да те лот Ќа зи мо ски не го крие
за до волс тво то за до би е но то приз на ние
од СЗПМ по по вод 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, ка ко и пла ке та та на пр ви от пре -
тсе да тел на ЗП-Ла бу ни шта, Ра миз Ќа зи -
мо ски, кој има го ле ми зас лу ги за фор ми -
ра ње то на здру же ни е то. Ќа зи мо ски е
акту е лен член на со бра ни е то на СЗПМ.

Тре ба да се истак не и де ка ова ма ло
здру же ние има до бри про стор ни ус ло ви
за ра бо та во свој Пен зи о нер ски дом, из -
гра ден со сопс тве ни средс тва на пен зи -
о не ри те и со фи нан си ска по мош на СЗПМ. 

Го диш ни те про гра ми се ко гаш ус пеш -
но ги ре а ли зи ра ме и исти те фи нан си ски
ги по кри ва ме. Та ков бе ше слу ча јот и во
ми на та та го ди на. На фи нан си ски план ус -
пеш но ја за вр шив ме, и ка ко ре зул тат на
еко но мич но ста во ра бо те ње то ос тва рив -
ме до ход од 300.000 де на ри. По зи тив но -

то ра бо те ње е по фа ле но од си те ор га ни
на ЗП, и се на де ва ме де ка и го ди на ва ќе
за бе ле жи ме по зи тив ни ре зул та ти ка ко и
во из ми на ти те го ди ни - ве ли пре тсе да те -
лот на ЗП-Ла бу ни шта, Лу тви Ќа зи мо ски. 

К. Спа се ски

ЗП-ЛАБУНИШТА

Со скром ни че ко ри кон по до бри ре зул та ти

Ху ма но ста и чес но ста се врв ни од ли -
ки кои, за жал, по не ко гаш ни за та ју ва ат.
Се пак, има лу ѓе со доб лест и со го ле мо ср -
це кои се под го тве ни да да дат се од се бе
за да им по мог нат на дру ги те. Во пр ви от
ред ме ѓу нив не о дам на го зац вр сти ја сво -
е то ме сто и брач ни те дру га ри Ми ли ја на и
Ми хај ло Дој чи нов ски, двај ца та пен зи о не -
ри, ко га ше тај ќи се низ ед на скоп ска на -
сел ба про нај доа тор ба пол на со па ри и
без дво у ме ње му ја вра ти ја на сопс тве -
ни кот. Не мо же ше да се скрие воз бу да та
од сред ба та на глав ни те „акте ри“ на оваа
ви стин ска при каз на, ко ја не кол ку де на
по тоа се ос тва ри ток му во бу рек чил ни ца -
та на Дра ган - сопс тве ни кот на „из гу бе на -

та тор ба“.
- Ни ту во еден миг не ни про веа дру га

мис ла освен де ка мо ра ме да го про нај -
де ме сопс тве ни кот на тор ба та со па ри и
да му ја вра ти ме што по бр зо - ја за поч на
при каз на та про на о ѓа чот Ми хај ло, не на -
мет ли во и ти вко, но со се ри о зен глас, на
кој вед наш се на до вр за Дра ган, за уште
ед наш од ср це и бе скрај но да му се заб -
ла го да ри за ху ма ни от гест. 

- Де нот ка ко и дру ги те прет ход но ми
бе ше мно гу ди на ми чен. Пе кар ска та ра -
бо та е мач на и те шка. Со мо ја та со пру га
во бу рек чил ни ца ва до а ѓа ме ра но, а си
оди ме доц на на ве чер. Та ка и тој ден, отка -
ко го за тво рив ме ду ќа нот, се упа тив ме кон

на ше то во зи ло и за да ги из ва дам клу че -
ви те од џе бот, ма хи нал но ја ста вив тор ба -
та на ко ла та, ја отк лу чив вра та та и со со -
пру га та трг нав ме кон до ма. Ду ри ко га стиг -
нав ме се се тив ме на тор ба та и кон ста ти -
рав ме де ка по пат не ка де сме ја из гу би -
ле - кра тко рас ка жа Дра ган.

И Ми ли ја на бе ше воз бу де на и среќ -
на што по мог на ла во слу ча јот. 

- Из ле гов ме на про ше тка за да ужи ва -
ме во пен зи о нер ско то се којд не вие. За сре -
ќа, па тот не на ве де на из гу бе на та тор ба.

- Че сто ме ѓу себ но си по са ку ва ме до -
бро здрав је и да до че ка ме уште ра до сти.
Не мо жам да ви опи шам кол ку бев ме
среќ ни ко га го про нај дов ме сопс тве ни -

кот на тор ба та, бла го да ре ние на ви зит-
кар та та на Дра ган. За вол ја на ви сти на та,
иа ко сме со скром ни пен зии, нам па ри
не ни тре ба ат ту ку здрав је ка ко и до се га
да го жи ве е ме жи во тот, пол ни со вер ба,
спо којс тво и љу бов - ве ли Ми хај ло, скром -
но по ме сту вај ќи се од стол че то. 

Вид но за до во лен од по стап ка та на
брач на та двој ка-пен зи о не ри, Дра ган уште
ед наш им се заб ла го да ри на Ми ли ја на и
Ми хај ло, по ка ну вај ќи ги на бу рек што спе -
ци јал но за нив ќе го на пра ви, би деј ќи ја
од би ја па рич на та на гра да за ху ма ни от
гест.  Се ва сти ја Цве тков ска Со ти ров ска

ХУМАНОСТ ЗА ПРИМЕР: СРЕДБА СО МИЛИЈАНА И МИХАЈЛО ДОЈЧИНОВСКИ

Из гу бе на тор ба пол на со па ри вра те на на сопс тве ни кот

Лу ѓе то низ го ди ни те по сто ја но се усо вр шу ва -
ат, теж не еј ќи кон сво и те це ли. Го лем број со ни шта
се ос тва ру ва ат, но се ко гаш по стои не што што оста -
ну ва не до со ну ва но, или да се ос тва ри по доц на во
не кои по до бри вре ми ња. 

Свет ла на Ива но ва и Тат ја на Ефти мо ва се ли -
ков ни пе да го зи во пен зи ја кои ка ко на став нич ки
во ос нов но то учи ли ште „Ки рил и Ме то диј“ во Све -
ти Ни ко ле, со го ди ни и со љу бов ги пре не су ва ле
ве шти ни те на ли ков но то изра зу ва ње на сво и те
уче ни ци. Тие две те тво рат од ра на мла дост. Че тки -
те, бо и те и плат на та им би ле и се уште им се нив -
ни со пат ни ци и де нес во злат но то зре ло жи вот но
до ба, ко га со тво реч ка зре лост и се уште со го ле -
ма енер ги ја соз да ва ат пре крас ни сли ки. До каз за
тоа бе ше нив на та не о дам неш на за ед нич ка из -
лож ба по по вод Ме ѓу на род ни от ден на же на та.

Ка ко што е во о би ча е но во Све ти Ни ко ле, До -
мот на кул ту ра та и овој пат бе ше но си тел и ор га -
ни за тор на оваа ли ков на из лож ба ко ја бе ше отво -
ре на на 7 март. Про гра ма та за поч на со зву ци те
на пре крас ни те из вор ни ма ке дон ски пес ни и со
чи та ње сти хо ви по све те ни на же на та. Со уба ви и
од бра ни збо ро ви на до бре дој де при сут ни те ги поз -

дра ви ди ре ктор ка та на До мот на кул ту ра та, Ва -
лен ти на Але ксо ва, наг ла су вај ќи го зна че ње то на
тво реш тво то на умет ни ци те во тре та та до ба. По -
тоа, ли ков ни от умет ник Ди ми тар Ла зов од Све ти
Ни ко ле ги за поз на по се ти те ли те со тво реч ки от пат,
со мно гу број ни те са мо стој ни и за ед нич ки из лож -
би, со до би е ни те на гра ди и приз на ни ја на Свет -
ла на и Тат ја на, на што тие од ср це му се заб ла го -
да ри ја, ка ко и на при сус тво то и ука жа на та до вер -
ба на при сут ни те. Осо бе на бла го дар ност тие упа -
ти ја и на ЗП-Све ти Ни ко ле и на пре тсе да те лот Ни -
ко ла Ата на сов за да де на та под др шка. При сут ни -
те со топ ли збо ро ви ги поз дра ви и нив на та при ја -
тел ка и до пис ник на пен зи о нер ски от вес ник „Пен -
зи о нер плус“, Ву ки ца Пе тру ше ва, по са ку вај ќи им
и на две те ус пех во нив но то тво ре ње. Из лож ба та
за отво ре на ја прог ла си пр ви от чо век на оп шти -
на та, гра до на чал ни кот Зо ран Та сев.

ми нант ни мо ти ви на сли ки те беа пеј за жи, ста -
ри ма ке дон ски ку ќи кои ги има се по мал ку, пор -
тре ти и не из беж ни те пре у ба ви цве ќи ња. Сли ки те
ги оду ше ви ја љу би те ли те на ли ков на та умет ност,
ме ѓу кои има ше го лем број пен зи о не ри, но има -
ше и од пом ла ди те ге не ра ции. В. Пе тру ше ва 

ЗП-СВЕТИ НИКОЛЕ

За ед нич ка из лож ба на 
двесли кар ки-пен зи о нер ки Здру же ни е то на пен зи о не ри Де мир Хи сар,

со ма шка та и жен ска та игро ор на гру па има ше
свој на стап и во ед но ја збо га ти про гра ма та на
го диш ни от кон церт на ед но од нај а ктив ни те кул -
тур но-умет нич ки друш тва во др жа ва ва, КУД
„Илин ден“. На по ка на од пре тсе да те лот на здру -
же ни е то, Љуп чо Ср би нов ски, де мир хи сар ски те
игро ор ци и игро ор ки при ка жаа са мо мал дел од
нив ни от бо гат ре пер то ар на из вор ни ора, пес -
ни и спле то ви од де мир хи сар ски от крај. Го ле ма -
та кон церт на са ла во До мот на кул ту ра та во Де -
мир Хи сар бе ше пре тес на да ги при ми си те љу -
би те ли на ма ке дон ски от фолк лор кои таа ве чер
имаа мож ност да ужи ва ат во пре крас ни те ко ре -
о гра фии на пен зи о не ри те игро ор ци и игро ор ки,
кои со сво и те ора по ка жаа и до ка жаа де ка жел -
ба та за пре зен ти ра ње на пре бо га то то ма ке дон -
ско фолк лор но нас ледс тво ги не ма од ми на то ни
во тре та та жи вот на до ба. На ба ра ње на про грам -
ски от ра ко во ди тел на го диш ни от кон церт, пен -

зи о не ри те оди граа две ко ре о гра фии на поз на -
ти ма ке дон ски ора со кои де мир хи сар ски те пен -
зи о не ри се прет ста ви ја и на 8-от Ме ѓу на ро ден
фе сти вал на тре та жи вот на до ба во Љуб ља на, Р.
Сло ве ни ја.

Свое де би-прет ста ву ва ње на овој кон церт
имаа и но ви те чле но ви на ма шка та игро ор на
гру па кои по дол ги го ди ни прв пат по втор но за и -
граа пред до маш на та пуб ли ка ка ко пен зи о не -
ри. На овој на стан при сус тву ва ше и по ра неш -
ни от ди ре ктор на др жав ни от ан самбл на пес ни,
игри и ора „Та нец“, Бо шко Тре нев ски, кој не ги
кри е ше им пре си и те од на ста пот на раз и гра ни -
те пен зи о не ри и не ште де ше по фал ни збо ро ви
за сво и те не ко гаш ни ко ле ги, а се гаш ни игро ор -
ци на ЗП-Де мир Хи сар. По од лич ни от на стап,
игро ор на та гру па на Здру же ни е то на пен зи о не -
ри Де мир Хи сар при сус тву ва ше на ко ктел што
во нив на чест го ор га ни зи ра ше До мот на кул ту -
ра та во Де мир Хи сар.            Зо ран Сте ва нов ски

ЗП-ДЕМИР ХИСАР
За пес на и оро го ди ни те не се важ ни


