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На 20 април 2017 го ди на се одр жа
сед ни ца на ко ја при сус тву ваа пре тсе -
да те ли те на здру же ни ја та-член ки на Со -
ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја, ко ја се со сто е ше од два
де ла: пр ви от дел бе ше по све тен на до -
го вор за по на та мош но то дејс тву ва ње
на Со ју зот, за што на со ки и пре по ра ки
да де пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри те на Ма ке до ни -
ја, Дра ги Ар ги ров ски, а во вто ри от дел
бе ше про мо ви ра на мо но гра фи ја та
„Пен зи о нер ски актив но сти за по чит“
ко ја СЗПМ ја из да де 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.

На по че то кот од пр ви от дел, пре тсе -
да те лот Ар ги ров ски ги поз дра ви при -
сут ни те и во сво е то обра ќа ње ги образ -
ло жи про грам ски те за да чи на Со ју зот
и на не го ви те член ки во те ков на та го -
ди на, со осврт на поз на чај ни те ос тва -
ре ни актив но сти во ју би леј на та 2016
го ди на.

Доз во ле те ми нај пр вин ср деч но да
ве поз дра вам и да го иска жам мо е то
за до волс тво од оваа сред ба, но и од се -
ко ја по е ди неч на со вас, би деј ќи сред -
би те се ко гаш се за ем но дра го це ни по -
ра ди раз ме на на мис ле ња и ин фор ма -
ции, соз да ва ње и зац вр сту ва ње на на -
ша та ме ѓу себ на до вер ба и ре а ли зи ра -
ње на на ши те за ед нич ки до го во ри за
по ста ве ни те про грам ски за да чи - истак -
на, ме ѓу дру го то, Ар ги ров ски. 

Со по го лем број од вас го диш но
има ме и по де се ти на сред би на сед ни -
ци и на раз ни кул тур ни, спорт ски и дру -
ги ма ни фе ста ции кои вие ги ор га ни зи -
ра те са ми или за ед но со Со ју зот. Не за -
бо рав но на ше дру же ње бе ше на све -
че на та ака де ми ја по по вод на ши от го -
лем ју би леј ко га не слу чај но на си те
здру же ни ја на пен зи о не ри и на истак -
на ти акти ви сти све че но им беа вра че -
ни приз на ни ја и пла ке ти за осо бен при -
до нес во раз во јот на пен зи о нер ско то
ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја. Кон та -
кти те со вас на ра ко водс тво то на СЗПМ
и ме не лич но ни ја да ва ат по треб на та
енер ги ја и по ткре па ус пеш но да се
спра ву ва ме со си те проб ле ми и пре -
диз ви ци за што сме ви осо бе но бла го -
дар ни. 

Де нес сме ту ка да се до го во ри ме
ка ко ќе дејс тву ва ме во оваа 2017 го -
ди на.

Спо ред нај но ви те по да то ци, во Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја има око лу
300.000 пен зи о не ри, од кои 188.600
се ко рис ни ци на ста рос на пен зи ја или
62 от сто, 76.200 на се меј на или 25 от -
сто, и 12 от сто од нос но 37.600 се ин -
ва лид ски пен зи о не ри. Во СЗПМ чле ну -
ва ат око лу 253.000 чле на, а око лу
36.000 се во три те со ју зи на ин ва лид -
ски пен зии. Над 12.000 ко рис ни ци на
пен зи ја не се чле но ви на ни е ден со јуз,
а ме ѓу нив се и не кол ку ил ја ди де ца на
по чи на ти ро ди те ли. Спо ред нај но во то
усог ла су ва ње на пен зи и те ја ну ар ска -
та пен зи ја е зго ле ме на за 0,8 от сто, та -
ка што на ми ни мал ни от из нос на пен -
зи ја до 8.473 де на ри пен зи ја та е зго -
ле ме на за са мо 67 де на ри, а на оние
со ма кси ма лен из нос од 36.337 де на -
ри, 290 де на ри. Во Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја про сеч на та пен зи ја до стиг на

13.811 де на ри или 224 евра, што го не -
ма во ни ту ед на зем ја од на ше то оп кру -
жу ва ње. Ка ко што ви е поз на то, ма ке -
дон ски от пен зи ски си стем се те ме ли
на ге не ра ци ска со ли дар ност, од нос но
вра бо те ни те пла ќа ат при до не си за исп -
ла та на пен зии. Во про сек, 1,9 вра бо -
тен по кри ва ат еден пен зи о нер, а за да
се одр жи це ли от си стем се це ни де ка
овој со од нос тре ба да из не су ва 3:1. За
нас пен зи о не ри те се ка ко за гри жу ва и
по да то кот за зго ле ме на та смрт ност во
ми на та та го ди на, а осо бе но во пр ви те
три ме се ци од го ди на ва, по ра ди што се
ја ву ва не до стиг од средс тва во со ли -
дар ни от фонд и исп ла та та на пос мрт -
на та по мош доц ни по два-три ме се ци.
По ра ди тоа, од бо рот на ре ги стри ра на -
та ор га ни за ци ја спо ред сво ја та за кон -
ска над леж ност на пра ви оп стој на ана -
ли за во со ра бо тка со Ми ни стерс тво то
за труд и со ци јал на по ли ти ка и со Фон -
дот на ПИОМ и до не се зак лу чок да се
пре зе мат при вре ме ни мер ки за на ред -
ни те 6 ме се ци. За таа цел се пред ла га
средс тва та за со ли дар ни от фонд да се
зго ле мат од 120 на 130 де на ри. Со тоа
овој го лем акту е лен проб лем ќе би де
ре шен без да би дат по пре че ни или на -
ма ле ни на ши те про грам ски за да чи. Го -
ди на ва до ма ќи ни на ре ги о нал ни те ре -
вии се здру же ни ја та на пен зи о не ри те
ОВР на РМ, Ка ва дар ци, Стру га, При -
леп, Кра то во, Те то во, Ко ча ни и Про би -
штип, а оваа го ди на ја од бе ле жу ва ме
и 15- го диш ни на та од пр ва та ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри. Во тек се и под -
го то вки те за Ре пуб лич ка та ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри што ќе се одр жи
на 6 ју ни во кон церт на та са ла на До мот
на АРМ, ко ја ми ни сте рот за од бра на
одо бри да се ко ри сти без на до мест. 

Ус пеш но се од ви ва ат и под го то вки -
те за ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва -
ри на кои до ма ќи ни се здру же ни ја та на
Во е ни те пен зи о не ри, Пех че во, Про би -
штип, Са рај, Ве лес, Штип, Охрид и Ре -
сен. На 22. ре пуб лич ки пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри на 2 сеп тем ври,
за прв пат до ма ќин ќе би де ЗП-Ко ча ни.
Спо ред но ва та од лу ка на ИО на СЗПМ,
на здру же ни ја та-до ма ќи ни на ре ги о -
нал ни те ре вии и на спорт ски те нат пре -
ва ри, до 3.000 чле на, ќе им се до де ли
по мош од 40.000 де на ри. Вкуп но од
бу џе тот на СЗПМ за овие две зна чај ни
ма ни фе ста ции, за нив ни от ква ли тет и
ма сов ност се пла ни ра ни да се вло жат
1.550.000 де на ри, од нос но ре корд ни
25.200 евра. СЗПМ од вои средс тва и
за одр жу ва ње на тра ди ци о нал на та мул -
ти ет нич ка сред ба во Те то во, за одр жу -
ва ње на пик ник-сред би те во До јран,

Рам на Ре ка - Пех че во, Ора о ви ца, Пе -
лин це, ко чан ски Пан те леј, ви нич ко Дра -
го бра ште, Лес но во, ка ко и за мул ти ет -
нич ки те дру же ња во Са рај, Го сти вар,
Ки че во, Стру га и во Ре сен.

Со ог лед на тоа што ние сме ед на це -
ли на, здру же ни ја та кои до се га не ги усог -
ла си ле ста ту ти те тоа тре ба да го на пра -
ват по ско ро, а се чув ству ва по тре ба и
од за јак ну ва ње на ин те ра ктив но то ин -
фор ми ра ње со воз врат ни ин фор ма ции. 

Во ова вре ме-не вре ме, за бе ле жи -
тел но е зго ле му ва ње на гра бе жи и на -
па ди врз оса ме ни ста ри ли ца и се меј ни
на силс тва, по ра ди што се пла ни ра СЗПМ
и здру же ни ја та да под го тват за ед нич ка
стра те ги ја за со ра бо тка со по ли ци ја та,
за еду ка ци ја на членс тво то, но и за за -
јак ну ва ње на буд но ста на при пад ни ци -
те на ОВР и на дру ги ре ле вант ни стру кту -
ри. Не ма да изо ста не и пра ша ње то на
сопс тве но ста на до мо ви те на пен зи о не -
ри те, на та мош но на ма лу ва ње на це ни -
те на ле ко ви те, ос ло бо ду ва ње од пар ти -
ци па ци ја за бол нич ко ле ку ва ње од се -
гаш на та ви си на на пен зи ја до 12.600
да се по ме сти до ви си на на пен зи ја од
15.000 де на ри. Вре ме е да се раз мис -
лу ва за ре фор ми во пен зи ски от си стем
во на ша та зем ја и дру го. 

И до се га, а и во ид ни на, СЗПМ се -
ко гаш ра бо ти во сог лас ност со за ко ни -
те на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и со сво -
ја та ми си ја при до не су ва за ос тва ру ва -
ње по до бар жи вот на си те ко рис ни ци
на пен зи ја, а со тоа и за нив ни те се -
мејс тва. Се гаш на та акту ел ност и по ли -
тич ка та кри за не тре ба да доз во ли ме
не га тив но да вли ја ат во ос тва ру ва ње -
то на на ши те актив но сти и за цр та ни те
за да чи. Ние со сво е то искус тво и му -
дрост со го ле ма од го вор ност во ра бо -
та та тре ба за ед нич ки да при до не се ме
про грам ски те за да чи да ги ре а ли зи ра -
ме со нов ква ли тет, ма сов ност и во ве -
ду ва ње но ви те ти во дејс тву ва ње то, со
пот тик ну ва ње на по зи тив на та енер ги -
ја и по го ле ми за лож би за соз да ва ње

на та мош ни до сто инс тве ни ус ло ви за
жи вот во тре та та до ба, за актив но и
здра во ста ре е ње.

СЗПМ ка ко нај ма сов на и нај а ктив -
на нев ла ди на, не по ли тич ка, мул ти ет -
нич ка гра ѓан ска асо ци ја ци ја по сто ја -
но се ан га жи ра за збо га ту ва ње на со -
жи во тот на пен зи о не ри те. Со жи во тот и
мул ти ет нич ка та и ме ѓу ге не ра ци ска та
со ра бо тка ус пеш но тре ба да се ос тва -
ру ва ат на си те пик ник-сред би, фолк -
лор ни ре вии, спорт ски нат пре ва ри, по -
ет ски ра ку ва ња и дру ги ма ни фе ста ции
кои за ед но ги ор га ни зи ра СЗПМ со сво -
и 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 и со на ши те во лон те ри на си те ни -
воа. Осо бе но тре ба да се по ма га ат ран -
ли ви те гру пи пен зи о не ри без ог лед на
ве ра и на ци ја и пен зи о не ри те со ни ски
пен зии, истак на Ар ги ров ски. 

Овие по ра ки на пре тсе да те лот беа
поз дра ве ни со ап ла уз, ка ко и зак лу чо -
кот во вр ска со ре ша ва ње на проб ле -
мот со со ли дар ни от фонд.

Во вто ри от дел, пред при сут ни те бе -
ше про мо ви ра на мо но гра фи ја та „Пен -
зи о нер ски актив но сти за по чит“, за ко -
ја во ку си цр ти пре тсе да те лот Ар ги ров -
ски го об јас ни па тот по кој бе ше соз да -
де на иста та. На све че на та про мо ци ја
на мо но гра фи ја та „Пен зи о нер ски
актив но сти за по чит“, во го ле ма та са -
ла на ССМ за зна че ње то на ова исто -
ри ско-пуб ли ци стич ко де ло го во ре ше
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“. 

Со осо бе но за до волс тво и од го вор -
ност ја при фа тив по ну да та да би дам ре -
цен зент на мо но гра фи ја та „Пен зи о нер -
ски актив но сти за по чит“, што из ле гу -
ва 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.
Пре диз ви кот е до тол ку по го лем што ста -
ну ва збор за оце на на де ло на нај го ле -

ма та по број ност ор га ни за ци ја во др -
жа ва та и ве ро јат но најв ли ја тел на та не -
пар ти ска, нев ла ди на и мул ти ет нич ка
ор га ни за ци ја ко ја во 2016 го ди на го
од бе ле жа сво јот го лем 7-де це ни ски ју -
би леј. Ка ко гла вен и од го во рен уред -
ник на пр ви от ма ке дон ски дне вен вес -
ник „Но ва Ма ке до ни ја“, по ве ќе од ед -
на де це ни ја ди рект но со ра бо ту вам со
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја пре ку из да ва ње на
ме сеч ни от при лог „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“, но и про фе си о нал но ги сле дам
си те нив ни актив но сти - истак на Дим -
ков ски. 

Авто ри на мо но гра фи ја та се: 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. Мо но гра фи ја та има 200
стра ни ци и над 470 фо то гра фии, мно -
гу до ку мен ти, фа кси ми ли и дру го. Би са -
кал да истак нам де ка ста ну ва збор за
струч на мо но гра фи ја во ко ја се ос тва -
ре ни си те па ра ме три за ед но ва кво де -
ло. Ту ка мис лам на ко ри сте ње ре ле -
вант ни, не при страс ни из во ри на по да -
то ци и ин фор ма ции при обра бо тка на
со др жи ни те, а се ко ја те ма се ка ра кте -
ри зи ра со ори ги нал ност, со др жај ност,
ис црп ност и ви сти ни тост, до де ка, пак,
ква ли те тот на нас ло ви те, ру бри ки те, по -
дру бри ки те, ка ко и на фо то гра фи и те и
илу стра ци и те е на ви со ко про фе си о -
нал но ни во. Со пол но пра во мо же да
се кон ста ти ра де ка со ова де ло неј зи -
ни те твор ци ја ис пи шу ва ат не са мо сво -
ја та жи вот на исто ри ја, ту ку и ге не за та
и исто ри ја та на пен зи о нер ско то ор га -
ни зи ра ње во др жа ва та. На овој на чин
им се оста ва на ид ни те ге не ра ции ед -
но не про цен ли во де ло со бо гат ство на
по да то ци и не по бит ни фа кти, со бра ни
и си сте ма ти зи ра ни на ед но ме сто. Стру -
кту рал но мо но гра фи ја та „Пен зи о нер -
ски актив но сти за по чит“ е по де ле на во
10 пог лав ја во кои е ис пи ша на исто ри -
ја та на СЗПМ во сво е то по сто е ње. Во
ос ми от дел е обра бо тен сег мен тот за
ин фор ми ра ње то на пен зи о не ри те, ка -
ко ед на од при о ри тет ни те актив но сти
на СЗПМ. Со ју зот има и ши ро ко раз ви -
е на до пис нич ка мре жа ка ква што по -
са ку ва ат мно гу ме ди у ми. Ко га ста ну ва
збор за ин фор ми ра ње то би го изд во ил
клуч но то мо то на СЗПМ кое гла си: Са -
мо ин фор ми ран пен зи о нер е до бар за
се бе, за оп штес тво то и за Со ју зот. На
ова не ма што да се до да де или од зе ме.
Де вет ти от дел на мо но гра фи ја та е по -
све тен на до де ле ни те на гра ди и приз -
на ни ја по по вод ју би ле јот 70 го ди ни од
пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње, а во
пос лед но то, де сет то пог лав је се прет -
ста ве ни 53-те здру же ни ја, член ки на
Со ју зот, кои пул си ра ат во ри та мот на
на пре до кот, ус пе хот и мно гу број ни те
актив но сти на СЗПМ во це ла та др жа -
ва. Исто вре ме но, во акту ел ни те оп -
штес тве но-по ли тич ки ус ло ви на по сто -
е ње се по ка жу ва де ка ток му кон цеп тот
и мо де лот на раз би ра ње и дејс тву ва -
ње на СЗПМ има смис ла и да ва ре зул -
та ти. Мо но гра фи ја та е са мо уште еден
по ка за тел за тоа, истак на Дим ков ски. 

По тоа на си те при сут ни им бе ше по -
де лен по еден при ме рок од ова зна чај -
но де ло.

Ка ли на С. Ан до но ва

На со ки за ид ни те и мо но гра фи ја за ре а ли зи ра ни те актив но сти
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Ре ви и те на пес ни, му зи ка и игри во
ор га ни за ци ја на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја оваа
го ди на се одр жу ва ат во зна кот на од -
бе ле жу ва ње то на 15-го диш ни от ју би -
леј на оваа нај ма сов на пен зи о нер ска
кул тур на ма ни фе ста ци ја. Од 9 здру же -
ни ја, учес ни ци на пр ва та ре ви ја што се
одр жа ла во Про би штип во 2003 го ди -
на, по 15 го ди ни бро јот на учес ни ци те
се зго ле ми по ве ќе од пет па ти и во осум -
те ре ги о ни на фолк лор ни те сред би оваа
го ди на ќе на ста пат 50 здру же ни ја, а
нај до бри те ќе има ат мож ност да се
прет ста ват и на Ре пуб лич ка та ре ви ја
на пес ни, му зи ка и игри, ко ја ќе се одр -
жи на 6 ју ни 2017 го ди на, во До мот на
АРМ во Скоп је. Пет на е сет ти те ре вии
на пес ни, му зи ка и игри за поч наа на
25 април во До мот на АРМ во Скоп је,
со одр жу ва ње то на ре ги о нал на та фолк -
лор на сред ба на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри: Илин ден, Во е ни те пен зи о не -
ри, Ки се ла Во да, Са рај, Га зи Ба ба и
здру же ни е то на пен зи о не ри од Ор га -
ни те за вна треш ни ра бо ти на РМ од
Скоп је. До бре дој де на учес ни ци те и на
го сти те прв им по са ка до ма ќи нот на
оваа ма ни фе ста ци ја, пре тсе да те лот на
ЗП-ОВР, Спир ко Ни ко лов ски, при што
осо бе но го поз дра ви при сус тво то на
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски. 

Во име то на ор га ни за то рот, СЗПМ,
учес ни ци те и при сут ни те ги поз дра ви
се кре тар ка та на ИО на Со ју зот, Стан ка
Трај ко ва, ко ја го истак на зна че ње то и
при до не сот на оваа кул тур на ма ни фе -
ста ци ја во за чу ву ва ње то и не гу ва ње -
то на фолк лор ни те тра ди ции и кул тур -
но то бо гат ство на Р. Ма ке до ни ја и ја
прог ла си ре ви ја та за отво ре на.

Нај пр во, со при год ни из вед би и ну -
ме ри на при сут ни те им се прет ста ви ја
го сти те од подм ла до кот на ан самб лот
за ора и пес ни АКУД „Мир че Ацев“, ет -
нок ла сич ни от хор „Се ре на да“ и пе јач -
ка та гру па „Вла шка гор дост“ од Скоп -
је. По тоа, со из во рен фолк лор, со ста -
ро град ски пес ни и игри, со ко ре о гра -
фии и хор ски из вед би и со мул ти ет нич -
ки приз ву ци на ста пи ја учес ни ци те на
ре ви ја та се кој со жел ба што по до бро
да се прет ста ви. За ус пеш ни от на стап,
во име то на ор га ни за то рот - СЗПМ, бла -
го дар ни ци на учес ни ци те им вра чи пре -
тсе да те лот на ко ми си ја та за кул тур но-
за ба вен жи вот, Мен до Ди мов ски. 

ЗП-Ка ва дар ци, од гра дот на ви но -
то и на гроз је то, на 26 април 2017 г. бе -
ше до ма ќин на ју би леј на та 15-та по ред
ре ги о нал на ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри, на ко ја око лу 170 пен зи о не ри-
учес ни ци од 7 здру же ни ја: Ка ва дар ци,
Не го ти но, Ве лес, Де мир Ка пи ја, Бог -

дан ци, Ге вге ли ја и Ва лан до во се прет -
ста ви ја со тра ди ци о нал ни ста ро град -
ски и из вор ни пес ни и му зи ка ка ра кте -
ри стич на за по вар дар ско то под неб је.
На по че то кот, пред при сут ни те се обра -
ти пре тсе да те лот на ИО на ка ва да реч -
ко то здру же ние, Ри сто Ан ѓу шев, кој ги
поз дра ви го сти те и при сут ни те, а на
учес ни ци те им по са ка ус пе шен на стап.
При сут ни те ги поз дра ви и пре тсе да те -
лот на со бра ни е то на СЗПМ, Бес ник По -
це ста, кој истак на де ка му е осо бе но
дра го што е прв пат во овој град ка ко
го стин и во ва ква уло га. За тоа, ка ко што
ре че, му при чи ну ва огром но за до волс -
тво да ги поз дра ви учес ни ци те и на си -
те да им по са ка мно гу здрав је и сре ќа
во жи во тот. Со та ква жел ба тој ја отво -
ри и оваа ју би леј на ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри. Пр ви „мра зот го скр ши -
ја“ до ма ќи ни те со пе јач ка та гру па КУД
„Ло за“, ко ја ис пол ни три ро до ви пес ни,
а во при јат на и ве се ла ат мо сфе ра се
прет ста ви ја и пе јач ки те гру пи и со ли -
сти на си те учес ни ци. На кра јот, чле нот
на ко ми си ја та за КЗЖ при СЗПМ, Ле о -
нид Ман чев, во име то на ор га ни за то -
рот им вра чи бла го дар ни ци на учес ни -
ци те на ре ви ја та. 

Фолк лор на та ре ви ја во Стру га се
одр жа на 29 април, во До мот на кул ту -
ра та, а за поч на со све че но де фи ле на
учес ни ци те око лу ре ка та Дрим. До бре -
дој де и при ја тен пре стој во уба ва та Стру -
га на го сти те и на учес ни ци те од ЗП: Го -
сти вар, Де бар и Цен тар Жу па, Охрид и
Де бр ца, Ма ке дон ски Брод и Ки че во
прв им по са ка пре тсе да те лот на ЗП-
Стру га, Ми ло рад Тр по ски. При год но
обра ќа ње има ше пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, кој го истак -
на зна че ње то на оваа нај ма сов на пен -
зи о нер ска кул тур на ма ни фе ста ци ја, ко -
ја во овој ре ги он има го лем при до нес
во не гу ва ње то на кул тур ни от иден ти тет
и со жи во тот по ме ѓу при пад ни ци те на

си те ет нич ки за ед ни ци. При тоа тој го
наг ла си и по ши ро ко то зна че ње и при -
до нес на ре ви ја та во за чу ву ва ње то и
пре не су ва ње то на кул тур ни те тра ди -
ции во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, за што
Ми ни стерс тво то за кул ту ра ре ви ја та ја
прог ла си за ма ни фе ста ци ја од осо бен
др жа вен ин те рес. По тоа сце на та ја
осво и ја учес ни ци те и во гра дот на по -
е зи ја та сил но одек наа пес на та и му зи -
ка та. Се сви ре ше и се пе е ја из вор ни
на род ни и ста ро град ски пес ни на ма -
ке дон ски и на ал бан ски ја зик, а во раз -
но бој ни те тра ди ци о нал ни но сии се пре -
поз на ваа мул ти ет нич но ста и за ед нич -
ко то жи ве е ње што со го ди ни се не гу ва -
ат на овие про сто ри. Бла го дар ни ци за
ус пеш ни от на стап на учес ни ци те им
вра чи пре тсе да те лот на ко ми си ја та за
КЗЖ при СЗПМ, Мен до Ди мов ски. Мул -
ти ет нич ки от ка ра ктер на сред ба та бе -
ше иска жан и со дво ја зич но то во де ње
на ре ви ја та. 

На 2 мај 2017 го ди на во При леп,
пен зи о не ри те од Би то ла, Ре сен, Де мир
Хи сар, Кру ше во, ка ко и од гра дот-до -
ма ќин, ги по ка жаа умеш но ста и та лен -
тот во пе е ње и во игра ње. На овој пен -
зи о нер ски кул ту рен на стан при сут ни -

те ги поз дра ви ја: Ки рил Ѓор ѓи о ски, пре -
тсе да тел на ЗП-При леп, гра до на чал ни -
кот Мар јан Ри сте ски и прет став ни кот
на СЗПМ, пот пре тсе да те лот на ИО, Сал -
тир Ка ров ски, кој по сво е то поз драв но
обра ќа ње ја прог ла си ре ги о нал на та
ре ви ја та на пес ни, му зи ка и игри на
здру же ни ја та од сед ми от ре ги он за
отво ре на. 

Пред при сут ни те пр во на ста пи КУД
„Пен ка Ко тев ска“ од гра дот-до ма ќин,
кој единс твен има две кул тур но-умет -
нич ки друш тва, а по тоа се за ре ди ја пре -
о ста на ти те, при што се кое здру же ние
на ста пи со по три из вед би. На кра јот
си те учес ни ци до би ја бла го дар ни ци за
учес тво и за сво јот при до нес во за чу -
ву ва ње и не гу ва ње на фолк ло рот во на -
ша та зем ја. Бла го дар ни ци на здру же -
ни ја та-учес ни ци им вра чи Цве тан ка Ан -
ге ле ска, член ка на ко ми си ја та за КЗЖ
на СЗПМ.

На 4 мај 2017 го ди на, во Про би штип,
ка де што би ла одр жа на и пр ва та фолк -
лор на ре ви ја, се одр жа 15-та ре ги о нал -
на ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри. 

Уште на пр ва та ре ви ја ор га ни зи ра -
на од СЗПМ ак цент е да ден на из вор -
ни те на род ни и ста ро град ски пес ни и

ора, при дру жу ва ни од му зич ки гру пи
со на род ни и из вор ни ин стру мен ти. На
пр ва та фолк лор на пен зи о нер ска ре ви -
ја учес тву ваа пе јач ки гру пи и ан самб -
ли на де вет здру же ни ја на пен зи о не ри
и тоа од: При леп, Ку ма но во, Га зи Ба ба,
Ко ча ни, Ка ва дар ци, Ге вге ли ја, Бе ро -
во, Ло зо во и од гра дот-до ма ќин Про би -
штип. За тоа, по по вод 15-го диш ни от ју -
би леј, ор га ни за ци ски от од бор на ре ви -
и те на пес ни, му зи ка и игри на СЗПМ
од лу чи овие здру же ни ја ка ко вте ме лу -
ва чи на ма ни фе ста ци ја та да до би јат
приз на ни ја ка ко бла го дар ност за нив -
на та ви зи ја и при до нес во раз ви ва ње -
то и збо га ту ва ње то на кул тур но-умет -
нич ки от жи вот на пен зи о не ри те во рам -
ки те на Со ју зот и по ши ро ко. Пред да го
спо де ли ме до жи ву ва ње то со на ста пот
на учес ни ци те на ре ви ја та да му од да -
де ме и до стој на по чит на го ле ми от ма -
ке дон ски син Го це Дел чев, кој на де не -
шен ден во 1903 го ди на, во се ло то Ба -
ни ца - Сер ско за ги нал за сво ја та са ка -
на та тко ви на, за Ма ке до ни ја. Во оваа
при го да да се по тсе ти ме на Го це ва та
сил на мис ла со поз на та та без вре ме на
по ра ка де ка „све тот единс тве но тре ба
да се раз бе ре ка ко по ле за кул тур но
нат пре ва ру ва ње ме ѓу на ро ди те“ - со
овие збо ро ви од сво е то обра ќа ње пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски
ја прог ла си ре ви ја та за отво ре на.

На ре ви ја та во Про би штип на ста -
пи ја кул тур но-умет нич ки те друш тва на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те од Стру -
ми ца, Штип, Ра до виш и Кон че, Про би -
штип, Све ти Ни ко ле, Зле то во, Но во Се -
ло и од Ло зо во, а пред тоа на при сут ни -
те до бре дој де им по са каа Гру и ца Ма -
на си ев, пре тсе да тел ка та на ЗП-Про би -
штип, до ма ќи нот на ре ви ја та, и То ни
То нев ски, гра до на чал ни кот на Про би -
штип. Бла го дар ни ци на учес ни ци те им
вра чи Стан ка Трај ко ва, се кре тар ка та
на ИО на СЗПМ.                         М.Д. - К.С.

На 15-го диш ни от ју би леј, на
4 мај во Про би штип, гра дот
ка де што се одр жа ла пр ва та
пен зи о нер ска фолк лор на ре -
ви ја, пре тсе да те лот Ар ги ров -
ски ги по тсе ти при сут ни те на
Го це ва та сил на мис ла со поз -
на та та без вре ме на по ра ка:
„Све тот единс тве но тре ба 

да се раз бе ре ка ко по ле за
кул тур но нат пре ва ру ва ње

ме ѓу на ро ди те“

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЗПМ

Пет на е сет ти ју би леј ни ре ги о нал ни ре вии 
на пес ни, му зи ка  и игри

ЗП ОВР

ЗП Прилеп



Во го ле ма та са ла „Аре на“ во Те то во,
над 350 пен зи о не ри од два е се ти на здру -
же ни ја се дру жеа, ги об но ву ваа при ја -
телс тва та, соз да ваа но ви поз нанс тва, до -
ка жу вај ќи де ка и во ва кви вре ми ња мо -
жат и зна ат да би дат еден со друг, да ги
оста ват на стра на на ци о нал ни те и си те
дру ги ба ри е ри и за ед но и слож но да игра -
ат ора на „Де вој че бе ло цр ве но“, на штип -
ски от „Чо чек“, на ал бан ска та пес на „Про -
лет та до а ѓа“, да ги пе ат за ед но „Јо ва но,
Јо ван ке“, „Бол на е лег на ла“, „Ро ка ман -
до ли на“, „Шо та“ и уште мно гу дру ги. Оваа
мул ти ет нич ка сред ба бе ше ви стин ска за -
ба ва ко ја ги от трг на лу ѓе од тре та та до ба
од нив ни те гри жи, вра ќај ќи им ги ела нот
и здрав је то, ра до ста за ра ди ви де но то и
до жи ве а но то, за да се раз де лат со „до гле -
да ње до на ред на та ос ма по ред мул ти ет -
нич ка сред ба“, што ве ќе тра ди ци о нал но
се одр жу ва во мул ти ет нич ко то Те то во.

На ши от Со јуз е нај ма сов на нев ла ди -
на ор га ни за ци ја во Ма ке до ни ја, ко ја дејс -
тву ва ка ко не пар ти ска и не про фит на.
Про дол жу ва ме да ги ши ри ме ме ѓу себ -
но то при ја телс тво, со жи во тот и се дру го
што е од ли ка на на ша та хо мо ге ност и ме -
ѓу себ но раз би ра ње. Во тој дух, на до ма -
ќи нот - ЗП-Те то во му по да ру вам при ме -
рок од ту ку што из ле зе на та мо но гра фи ја
за 70-го диш ни от ју би леј на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до -

ни ја - со овие збо ро ви им се обра ти Дра -
ги Ар ги ров ски, пре тсе да те лот на СЗПМ,
на при сут ни те, прог ла су вај ќи ја сред ба -
та за отво ре на.

На оваа дру гар ска сред ба со пен зи -
о не ри те се дру же ше и Те у та Ари фи, гра -
до на чал нич ка та на оп шти на та Те то во.

Дра ги мои ро ди те ли, ние има ме це -
лос но раз би ра ње за ва ши те актив но сти,
со ра бо ту ва ме со ЗП-Те то во и се ко гаш
да ва ме под др шка во гра ни ци те на на -
ши те мож но сти. Со ва кви от на чин на дру -

же ње вие им ја пре не су ва те тра ди ци ја -
та на мла ди те, на ва ши те вну ци, што прет -
ста ву ва ви стин ска дра го це на ра бо та -
истак на Ари фи, и при тоа ка ко под др шка
на ЗП-Те то во му ве ти од бу џе тот на оп -
шти на та 30.000 де на ри.

На по че то кот на сред ба та, Сто јан Со -
ко лов ски и Ша бан Ази зи, во својс тво на
до ма ќи ни, ги поз дра ви ја при сут ни те на
ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик, истак -
ну вај ќи де ка „по ра ди ка ра кте рот и важ -
но ста, ор га ни за тор на оваа сред ба е и
СЗПМ“, по са ку вај ќи тра ди ци ја та на за -
ед нич ко то дру же ње да про дол жи и во на -
ред ни те го ди ни.

Љу бо мир Бо жи нов ски од ЗП-Та фта -
ли џе, ве ќе 15 го ди ни пен зи о нер, не го
кри е ше за до волс тво то што бил при су тен
на си те до се гаш ни сред би.

Ва кво то дру же ње ни го про дол жу ва
жи во тот, а дру же ње то го по твр ду ва ме и
на раз ни те ек скур зии и дру ги со би ра ња
на пен зи о не ри те - истак на Бо жи нов ски.

А го сти вар ка та Ва дие Зен де ли искре -
но ја ма ни фе сти ра ше сво ја та ра дост за
при сус тво то, по ра чу вај ќи им на при сут -
ни те „да го чу ва ат за ед ниш тво то, за што
мул ти ет нич но ста е бо гат ство на жи во тот
и раз у мот“. На оваа сред ба пен зи о не ри -
те од Ма ке до ни ја на ви стин ски на чин по -
ка жаа убав при мер за мул ти ет нич ко дру -
же ње.                                             Гој ко Ефто ски

vidici Четврток, 11.5.20173

По по вод не кој праз ник, чле но ви -
те од ИО на ЗП-Ло зо во ги по се ту ва ат
бол ни те и не моќ ни пен зи о не ри во нив -
ни те до мо ви и им го че сти та ат праз -
ни кот. Та ка бе ше и оваа го ди на за Ве -
лиг ден. Со кош ни ца јај ца, што са ми ги
под го тви ја, им по да ри ја и по ед но
скром но па кет че, до на ци ја од про да -
ва чи те на па зар че то во Ло зо во, кои од
се ср це до ни раа од она што про да ва -
ат за овие лу ѓе „вр за ни“ за кре ве тот и
кои не мо жат да из ле зат од сво ја та со -
ба, а би деј ќи здру же ни е то е ед но од
по ма ли те и не рас по ла га со мно гу фи -
нан си ски средс тва. 

По се ти те ли те од се кој бо лен пен зи -
о нер беа до че ка ни со сол зи ра дос ни -
ци. Низ раз го во рот рас ка жу ваа за бо -
ле сти те што ги из ма чу ва ат, за ста ро -
ста, но и за сво и те вну чи ња и прав ну -
чи ња. На за ми ну ва ње, ба раа од по се -
ти те ли те да им ве тат де ка пак ќе им дој -
дат во по се та. Та ка, на ба ба Сте фка од
с. Ка рат ма но во, ко ја на пол ни ла 97 го -
ди ни, но за жал го из гу би ла ви дот, втор -
пат и беа на го сти, а и ве ти ја де ка ќе и
дој дат и на сто ти от ро ден ден. Ја по се -
ти ја и ба ба Стој ка од с. Са рам за ли но,
ко ја жи вее са ма, би деј ќи неј зи ни те де -
ца жи ве ат во Ср би ја. Таа со не скри е -
на љу бов им ги по ка жу ва ше фо то гра -
фи и те од неј зи ни те вну чи ња, за ка че -

ни на ѕи дот до неј зи ни от кре вет ка де
што нај че сто ги по ми ну ва но ќи те и де -
но ви те. Де до Ван ѓел од с. Дор фу ли ја не
мо же ше да збо ру ва од сол зи те кои му
те чеа, а тој ги гол та ше. Та же ше за сво -
јот из гу бен син и за сво е то из гу бе но
здрав је, но ко га го пра шаа за вну чи -
ња та ли це то му се раз ве дри. Се раз би -
ра де ка во с. Ми ли но, се ло со мул ти ет -
нич ко на се ле ние, не бе ше од ми нат и
Амет, иа ко не е од хри сти јан ска ве ро -
ис по вед. Ве лиг ден ски те јај ца со ра дост
ги зе де во здра ва та ра ка, би деј ќи дру -
га та му е па ра ли зи ра на. И тој со сол зи
во очи те ги ис пра ти го сти те, кои му ве -
ти ја де ка ќе дој дат кај не го за Ба јрам,
но и кај не го ви те со се ди Ма ке дон ци.
Пе тар Гу бан ски од Ло зо во, кој не о дам -
на го прос ла вил 82-от ро ден ден, во не -
го ви от дом го нај доа во кру гот на се -
мејс тво то. До ско ро бил ви та лен и под -
ви жен, но бо ле ста со ко ја се спра ву ва
два е се ти на го ди ни се га го на ва са ла и
не мо же да се дви жи без ту ѓа по мош.
Ка ко и дру ги те, и тој со сол зи ра дос ни -
ци ги пре че ка го сти те. Пос ле ден го по -
се ти ја Бо рис Ѓор ѓи ев од с. Ка рат ма но -
во, кој са ка ше со по се ти те ли те да се
на пие ка фе, иа ко по ра ди бо ле ста не
смее, а по тоа за мо ли да се фо то гра фи -
ра за ед но со го сти те за да се се ќа ва
на овој убав ден.       Ма ри ја Мо нев ска

ЗП-ЛОЗОВО

Праз нич на по се та 
на бол ни пен зи о не ри

Вие ка ко се кре тар на ЗП-Ма ке дон ски Брод
ја зна е те исто ри ја та на пен зи о нер ско то ор га ни -
зи ра ње на ова по драч је, ка же те ни не што за тоа.
Ка ко би ло не ко гаш и ка ко е се га?

Во кни га та за еви ден ци ја при ЗП-Ма ке дон -
ски Брод, пр ви те чле но ви на здру же ни е то се еви -
ден ти ра ни во ја ну а ри 1952 го ди на. Бро јот на
пен зи о не ри, чле но ви на по друж ни ца та во Ма -
ке дон ски Брод, во де кем ври 1959 го ди на из не -
су вал 54 чле на. По ра неш ни пре тсе да те ли на
здру же ни е то од 1982 го ди на би ле: Ми лан Ми -
тко ски, Му за фер Зе ќи ро ски, Вен че Стан ко ски,
Ми ло ван Мар ко ски, а се кре та ри би ле Сто јан Ги -
но ски, Ко ста дин Ива но ски и Ста ној ле Ста но е -
ски. Де нес ЗП-Ма ке дон ски Брод брои око лу
1.300 чле на (ста рос ни, ин ва лид ски и се меј ни
пен зи о не ри) ор га ни зи ра ни во се дум раз гра но -
ци во оп шти на та Ма ке дон ски Брод и во оп шти -
на та Плас ни ца. ЗП-Ма ке дон ски Брод е са мо стој -
но, нев ла ди но, не пар ти ско, не про фит но и мул -
ти ет нич ко здру же ние, до бро вол но здру же но со

пре о ста на ти те 52 здру же ни ја во СЗПМ. Ка ко та -
кво се за ла га за за шти та и уна пре ду ва ње на за -
ед нич ки те це ли и ин те ре си на ко рис ни ци те на
пен зи ја и за ос тва ру ва ње на нив ни те пра ва. 

Не о дам на ги усво и вте из ве шта јот за ра бо -
та за 2016 го ди на, из ве шта јот на над зор ни от
од бор, за врш на та сме тка за 2016 го ди на, фи -
нан си ски от план за 2017 го ди на и про гра ма та
за ра бо та за 2017 го ди на, ка ко и из ме ни те и
до пол ну ва ња та на ва ши от ста тут. Ка же те ни не -
што за овие важ ни до ку мен ти.

- По плод на та ди ску си ја се кон ста ти ра де ка
пла ни ра но то е ре а ли зи ра но и де ка до ма ќин ски
се ра бо те ло. Из ве шта и те ед ног лас но беа усво -
е ни. Про гра ма та за ра бо та на здру же ни е то ја
образ ло жи пре тсе да те лот Или ја Ла зе ски. Во те -
ков на та 2017 го ди на ќе се ра бо ти врз ос но ва на
до не се на та про гра ма за пер и о дот од 2015 до
2018 го ди на. Ќе се сле ди уп ла та та во со ли дар -
ни от фонд за брач ни те дру га ри. Ќе се на сто ју ва

да се по до бри снаб ду ва ње то со ле ко ви во раз -
гра но ци те Ра стеш, Са мо ков, Мо дри ште и Плас -
ни ца. И оваа го ди на ќе се сле ди со стој ба та со
бесп лат на та бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја и со
бесп лат ни от ту ри стич ки ви кенд за пен зи о не ри
со по ни ски пен зии. Се пла ни ра да се из вр ши ре -
кон струк ци ја во Клу бот на пен зи о не ри во М.
Брод. Ќе се ор га ни зи ра ед нод нев на ек скур зи ја
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја кон кра јот на мај, со
пар ти ци па ци ја од 100 де на ри за пре во зот. Ќе
учес тву ва ме на ре ги о нал на та ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри и на ре ги о нал ни те спорт ски нат -
пре ва ри. Ќе се по се тат раз гра но ци те за по до -
бро ин фор ми ра ње и поб ли ско за поз на ва ње со
нив ни те проб ле ми. Про дол жу ва до бра та со ра -
бо тка со здру же ни ја та на пен зи о не ри во зем ја -
та, пре ку ор га ни зи ра ње сред би за раз ме на на
искус тва, со ЗЕЛС, Цр ве ни от крст, ме ѓу оп штин -
ски от цен тар за со ци јал ни ра бо ти, ФЗО, Фон дот
за ПИО и со СЗПМ. По ди ску си ја та про гра ма та
за ра бо та ед ног лас но бе ше усво е на.

Д-р Мил чо Трен ко ски

СЕДМА ПЕНЗИОНЕРСКА МУЛТИЕТНИЧКА СРЕДБА ВО ТЕТОВО

Мул ти ет нич но ста е бо гат ство
на жи во тот и раз у мот 

РАЗГОВОР СО ВЕНЧЕ КУЗМАНОСКИ, СЕКРЕТАР НА ЗП-МАКЕДОНСКИ БРОД

Пла ни ра но то – ре а ли зи ра но
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Дол го го диш на та со ра бо тка ме ѓу
ре жи се рот, актер, пре ве ду вач, сце на -
рист, ко ме ди о граф Ко ле Ан ге лов ски и
при леп ски от те а тар „Вој дан Чер но -
дрин ски“ до се га има ре зул ти ра но со
26 од не го ре жи ра ни прет ста ви. Не го -
ви те прет ста ви при леп ска та пуб ли ка
ги има гле да но, од нос но тие до жи ве -
а ле 912 из вед би и по стиг на ле им по -
зант на број ка од над 200 ил ја ди гле -
да чи. Ан ге лов ски е во пен зи ја уште од
2008 го ди на, но би деј ќи за акте ри те
и ре жи се ри те не по стои „вре ме за ми -
ру ва ње“, тој с  уште ре жи ра и до бро
со ра бо ту ва со ан самб лот на при леп -
ски от на ро ден те а тар. Пос лед на та од
не го ре жи ра на прет ста ва на те а та рот
во При леп, ко ја де но ви ве до жи веа
пре ми е ра е „Ни што без Три фо лио“ од
Ру со мир Бог да нов ски. Ина ку, Ан ге лов -
ски се га пен зи о нер, сво јот ра бо тен по -
че ток го имал во 1967 го ди на во Драм -
ски от те а тар во Скоп је. По за вр шу ва -
ње то на Ака де ми ја та за те а тар, филм,
ра дио и те ле ви зи ја во Бел град, во Па -
риз за вр шил и пост дип лом ски сту дии.
Тој, ка ко те а тар ски актер оди грал над
200 уло ги на филм, че ти ри е се ти на, по -
ве ќе то глав ни, низ по ра неш на Ју гос -
ла ви ја, а на ТВ во раз ни се рии и ТВ-
фил мо ви по ве ќе од 30 уло ги. Ка ко ре -
жи сер, во те а три те низ Ма ке до ни ја и
по ра неш на Ју гос ла ви ја соз дал 120
прет ста ви. Ре жи рал два игра ни и еден
до ку мен та рен филм, ка ко и по ве ќе од
500 ча са раз но вид на ТВ-про гра ма (се -
рии, ТВ-фил мо ви, дет ски еми сии и дру -
го). На пи шал пет те а тар ски ко ме дии и
еден текст за де ца, ка ко и на пи шал и
ре а ли зи рал не кол ку филм ски и те ле -
ви зи ски сце на ри ја, а пре вел над 40
те а тар ски тек сто ви. 

Не го ви те по че то ци се ток му во те -

а та рот во При леп со прет ста ва та „Да
жи вее ама мот“ од Ри за ов и Бра гу ин -
ски, ко ја има ла 32 из вед би, а ја гле да -
ле над 6.500 гле да чи. Најм но гу из вед -
би до жи ве а ле прет ста ви те „Со лун ски
па тр дии“ и „Од кол на кол“, над 100.
Мо же би за тоа Ан ге лов ски се ко гаш
има по зи тив но мис ле ње за при леп -
ски от те а тар, а осо бе но за ат мо сфе -
ра та со при леп ска та пуб ли ка.

- Тре ба да се сни ми филм за ат мо -
сфе ра та, за ми ри сот, за жи во тот во
При леп. Ов де се ко гаш ужи вав ко га ра -
бо тев во ста ра та згра да на при леп ски -
от те а тар. Мо же би не ма ше којз нае ка -
кви ус ло ви за ра бо та, но актер ска та
еки па и пуб ли ка та пра веа чо век се ко -
гаш и се ко гаш да до а ѓа и со за до волс -
тво да ра бо ти. Ту ка има мно гу те а тар -
ска ат мо сфе ра со лу ѓе то кои го са ка -
ат те а та рот. Ов де нај до бро се чув ству -
вам, иа ко те а та рот е стар, но во не го
има мно гу те а тар ско. Со еки па та на

при леп ски от ан самбл бев ме на по ве -
ќе фе сти ва ли и ус пе ав ме да осво и ме
зна чај ни на гра ди. Актер ска та еки па е
фан та стич на. При леп ски от мо же би е
единс тве ни от во кој не сум се ска рал.
Си те про би ми оде ле лес но, со дру же -
ње, со акти вен жи вот. Не ма да ги спо -
ме ну вам по ими ња, но ќе ка жам де -
ка си те беа и се до бри, за да не се слу -
чи не ко го да за бо ра вам - ве ли ре жи -
се рот Ко ле Ан ге лов ски.

Ан ге лов ски за сво ја та ра бо та ка -
ко актер и ка ко ре жи сер има до би е но
по ве ќе на гра ди во Ма ке до ни ја и над -
вор од неа. Осо бе но е на гра ду ван за
филм ски те уло ги и ре жи ја во по ра неш -
на Ју гос ла ви ја, на Пул ски от фе сти вал.
Но тој не крие де ка е го ле мо за до волс -
тво да се ра бо ти во При леп и со та мош -
на та актер ска еки па, би деј ќи се од ли -
ку ва со ква ли тет, ен ту зи ја зам и жел ба
за ра бо та, истак ну ва Ко ле Ан ге лов ски. 

К. Ри сте ски 

Не о дам на се одр жа Дип ло мат ски
ден во Вев ча ни, тра ди ци о нал на актив -
ност на Ми ни стерс тво то за над во реш -
ни ра бо ти. На иста та при сус тву ваа над
60 ам ба са до ри, ата шеи, кон зу ли и
служ бе ни ци од стран ски ам ба са ди,
акре ди ти ра ни во Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја. Цел та е мно гу бла го род на, тие
што е мож но по ве ќе и по у ба во да ја
за поз на ат на ша та др жа ва и неј зи ни -
те лу ѓе и уба ви ни. До ма ќин на стран -
ски те дип ло ма ти бе ше гра до на чал ни -
кот Цве то мир Угри но ски, до де ка хро -
ни ча рот на Вев ча ни, истак на ти от ма -
ке дон ски но ви нар и пи са тел, пен зи о -
не рот Ми шо Ки та но ски, ја има ше таа
чест во Клу бот на пен зи о не ри те, го сти -
те да ги за поз нае со исто ри ја та и по -
сто е ње то на на сел ба та низ ве ко ви те
и жи во тот на вев чан ци.

Оваа сред ба за ме не бе ше и од бе -
ле жу ва ње на мал ју би леј, за што во
овие 3-4 го ди ни имав мож ност да ја
за о кру жам број ка та од 5 ил ја ди по се -
ти те ли - го сти и ту ри сти на кои им бев
во дич во Вев ча ни, со што им ја пре не -
сов при каз на та со ар гу мен ти и ви сти -
на та за на сел ба та. Мо и те мно гу де це -
ни ски истра жу ва ња им ги ста вив на
увид со ак цент што е ле ген да и мит, а
што на у чен факт за Вев ча ни. Искре но
ре че но, горд сум на оваа мо ја во лон -
тер ска актив ност, за што се од не су ва
за на ше то Вев ча ни и на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја, а јас на овој на чин ја изра -
зу вам љу бо вта кон та тко ви на та –
истак на Ки та но ски.

От ту ка, не ед наш сме слуш на ле од
по се ти те ли те-го сти на Вев ча ни ка ко
ве лат де ка „пен зи о не рот-пи са тел тол -
ку мно гу уба во рас ка жу ва што ви стин -
ски пле ну ва и воз бу ду ва, но и ти вдах -
ну ва љу бов да го са каш Вев ча ни, и да
се на вра ќаш во не го“.

Од раз го во рот со Ми шо Ки та но ски
доз на ва ме де ка нај број ни би ле го сти -

те-пен зи о не ри од де се ти на ЗП, по тоа
уче ни ци те, мла дин ски гру пи, пи са те -
ли, но и на уч ни ци и умет ни ци, стран ци
од Гр ци ја, Ал ба ни ја, Бу га ри ја,Тур ци ја,
Сло ве ни ја, Ср би ја, Гер ма ни ја, Бел ги -
ја, Изра ел, Ру си ја, САД и од дру ги зем -
ји со кои при ја телс тву вал до де ка ше -
та ле низ Вев ча ни и го слу ша ле ка ко им
рас ка жу ва. Приз на ва де ка се га има
сто ти на и по ве ќе но ви при ја те ли не са -
мо од РМ, ту ку и од странс тво, кои му
се ја ву ва ат и го пра шу ва ат за не го во -
то здрав је и тво реш тво. Не кои од нив
ба ра ат и но ви по да то ци за Вев ча ни, а
тој се ко гаш ги ус лу жу ва, за што тоа е
најм но гу во ин те рес на ши ре ње то на
при ја телс тво то и раз во јот на ту риз мот.

Оче ку вам след ни от мој ју би леј да
би дат 10 ил ја ди по се ти те ли на Вев ча -
ни на кои ќе им би дам во дич, за што
ве ќе ин тен зив но ја под го тву вам кни -
га та за Вев ча ни, во ко ја со се ма јас -
но се оз на че ни на ши те ко ре ни и на -
ше то по сто е ње - гор до истак ну ва Ки -
та но ски.                         С. Ку ку не шо ски

ЗП-ПРИЛЕП

Со при леп ски от те а тар ме повр зу ва ат 
са мо уба ви не шта

ЗП-ВЕВЧАНИ

Ми шо Ки та но ски - пен зи о не рот
што уба во рас ка жу ва 

Пен зи о ни ра ни от про фе сор по фи скул -
ту ра од охрид ска та гим на зи ја „Све ти Кли -
мент Охрид ски“, Ми ле Хри сто ски, не о дам -
на бе ше из бран ме ѓу де сет те нај до бри
спор ти сти на Охрид за 2016 го ди на. Од
за ме ник-гра до на чал ни кот на Охрид, Ан -
гел Ја нев, на Хри сто ски му бе ше вра че -
но приз на ни е то „Пе хар за жи вот но де ло“.
Про фе со рот Хри сто ски на пол ни 80 го ди -
ни од сво јот жи вот и во Охрид за не го зна -
ат де ка се уште е акти вен во ЗП-Охрид и
Де бр ца и де ка се којд нев но спор ту ва на
СРЦ „Бил ја ни ни из во ри“. 

Хри сто ски сво е вре ме но бил акти вен
и во ДТВ „Пар ти зан“, ка де што по стиг ну -
вал до бри ре зул та ти во то гаш на Ју гос ла -
ви ја. Тој е пр ви от ини ци ја тор за фор ми -
ра ње на Шко ла та за ко шар ка, ко ја по доц -
на во се ни ор ска кон ку рен ци ја по стиг ну -
ва од лич ни ре зул та ти во Пр ва та ма ке дон -
ска ли га, а фор ми рал и ат лет ски клуб во
Охрид, од ка де што и де нес ат ле ти ка та му
е го ле ма љу бов. За не го ви те ус пе си во
спор тот во си те овие из ми на ти 40 го ди ни
има мно гу број ни на гра ди и приз на ни ја.
За из бо рот ме ѓу де сет те нај до бри спор ти -
сти на Охрид за 2016 го ди на бе ше по фа -
лен и од ЗП-Охрид и Де бр ца.  

К. Спа се ски

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Ми ле Хри сто ски - до бит ник на приз на ни е то 
„Пе хар за жи вот но де ло“

Имај ќи го пред вид ин те ре сот на сво -
е то членс тво, ко ми си ја та за спорт и ре -
кре а ци ја при ЗП-Ку ма но во, при пла ни -
ра ње то и ос тва ру ва ње то на про гра ма та
за ра бо та за оваа го ди на по се бен ак цент
ста ви на ту ри стич ко-ре кре а тив ни те
актив но сти. Во рам ки те на пла ни ра ни те
актив но сти се пред ви де ни 21 ек скур зи -
ја во Ма ке до ни ја и во со сед ни те зем ји:
Ср би ја, Бу га ри ја и Ал ба ни ја, а пр ва та со
ус пех бе ше ре а ли зи ра на на 9 април 2017
го ди на во Вра ње и во Врањ ска Ба ња, за
ко ја ин те ре сот бе ше над оче ку ва ња та.
На оваа ек скур зи ја учес тву ваа над 200
пен зи о не ри од Ку ма но во и Лип ко во, ка -
ко и од раз гра но ци те од не кол ку се ла. 

Во ра ни те утрин ски ча со ви, со че ти -
ри авто бу си, пен зи о не ри те при дру жу ва -
ни од ме ди цин ска еки па, трг наа за со -
сед на Ср би ја. Пр ва де сти на ци ја им бе -
ше гра дот Вра ње, ка де што пен зи о не ри -
те го разг ле даа гра дот. Осо бе но впе чат -
ли ва им бе ше по се та та на спо мен-ку ќа -
та на поз на ти от ро ман си ер, рас ка жу вач,
по ет на љу бо вта и та га та, авто рот на „Ко -
шта на“ и „Не чи ста крв“ - Бо ра Стан ко -
виќ. Му зеј-ку ќа та „Бо ра Стан ко виќ“ е из -

гра де на во 1850 го ди на, во стар град ски
стил, а во неа се на о ѓа ат ста ри пред ме -
ти ка ра кте ри стич ни за тоа вре ме. По ве -
ќе то пен зи о не ри за прв пат ја по се ти ја
не го ва та ку ќа и беа во о ду ше ве ни од не -
се којд нев на та гле тка на еден свет скри -
ен од ми на то то, а со чу ван од за бо рав.

Во мош не ве се ло рас по ло же ние пен -
зи о не ри те сво е то па ту ва ње го про дол -
жи ја кон Врањ ска Ба ња, ко ја се на о ѓа на
380 ме три над мор ска ви со чи на, оп кру -
же на со шу ма и во ко ја има нај топ ла ми -
не рал на во да во Евро па, со тем пе ра ту -
ра на во да та до 110 сте пе ни. Во ба ња та
ра бо ти Спе ци јал на та бол ни ца за ре ха би -
ли та ци ја, ка де што за ку ма нов ски те пен -
зи о не ри бе ше ор га ни зи ра но и пре да ва -
ње за ле ко ви то ста на ба ња та. За вре ме
на пре сто јот пен зи о не ри те ужи ваа во
уба ви ни те и во чи сти от воз дух, а за при -
јат на та и уба ва ат мо сфе ра се по гри жи ја
и врањ ски те тру ба чи, кои ги раз ве се ли -
ја пен зи о не ри те, а не кои од нив се фа ти -
ја и на оро. Сена се, пр во то па ту ва ње на
ку ма нов ски те пен зи о не ри по ми на во
нај до бар ред. 

Јас ми на То до ров ска

ЗП-КУМАНОВО

По се та на Вра ње
и на Врањ ска Ба ња


