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По по вод Де нот на ста ри те ли ца - 1
октом ври, по ос ми пат ма ке дон ски те
пен зи о не ри се прет ста ви ја на Фе сти ва -
лот за тре та жи вот на до ба, што се одр -
жа по се дум на е сет ти пат во Љуб ља на,
Сло ве ни ја. 

На 26 и на 27 сеп тем ври, де ле га ци -
ја од Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри на Ма ке до ни ја во со став: Але -
ксан дар За ха ри ев, шеф на де ле га ци ја -
та, пре тсе да тел на ЗП-Штип и член на из -
врш ни от од бор на СЗПМ; Ме то ди ја Но -
вков ски, пре тсе да тел на ЗП-Ѓор че Пе -
тров; м-р Или ја Гли го ров, член на ко ми -
си ја та за ме ѓу на род на со ра бо тка при
ИО на СЗПМ и ме на џер на про е ктот
„Учес тво на СЗПМ и здру же ни ја та на Фе -
сти ва лот за тре та жи вот на до ба во Љуб -
ља на 2017“; и Ван ге ли ца Мар ко ска,
член ка на ко ми си ја та за кул тур но-за ба -
вен жи вот при ИО на СЗПМ, за ед но со
фолк лор на та гру па „Ѓор че Пе тров“ при
исто и ме но то здру же ние на пен зи о не ри
и пе јач ка та гру па „Лен ка Пин го ва“ при
ЗП-Штип учес тву ваа во актив но сти те на
фе сти ва лот. На 26 сеп тем ври, си те учес -
ни ци кои при стиг наа од Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја при сус тву ваа на све че но то
отво ра ње на овој пре сти жен ме ѓу на ро -
ден фе сти вал во Лин хар то ва та са ла, а

по тоа де ле га ци ја та има ше при ем кај ра -
ко водс тво то на Со ју зот на здру же ни ја та
на пен зи о не ри на Сло ве ни ја, со ко ја
СЗПМ има дол го го диш на плод на со ра -
бо тка. На све че на та сед ни ца при сус тву -
ваа и прет став ни ци на ра ко водс тва та
од срп ски те, ита ли јан ски те и ав стри ски -
те пен зи о не ри, а по доц на при стиг наа и
прет став ни ци те на хр ват ски те пен зи о -
не ри. На сед ни ца та се збо ру ва ше за со -
стој би те со пен зи о нер ски те пра ва во
др жа ви те чии прет став ни ци беа при сут -
ни, за проб ле ми те и по зи тив ни те искус -
тва во нив но то ре ша ва ње, за раз ви ва -
ње за ем на со ра бо тка, а бе ше из не се -
на и ини ци ја ти ва за обе ди ну ва ње и за -

ед нич ка про мо ци ја и фи нан си ра ње на
европ ско ни во на во деч ки те актив но -
сти во со ју зи те, ка ко што се фолк лор на -
та ре ви ја, спорт ска та олим пи ја да, фе -
сти ва лот за тре та до ба, со ци јал ни, еду -
ка тив ни и дру ги про е кти. Глав на та актив -
ност во ко ја учес тву ваа две те кул тур но-
умет нич ки друш тва на пен зи о не ри те од
Ма ке до ни ја бе ше на ста пот на „Ве чер
на пес ни и игри“ на сце на та на Лин хар -
то ва та са ла. И овој пат, ка ко и во прет -
ход ни те го ди ни, пуб ли ка та бе ше во о ду -
ше ве на од из вед ба та на ма ке дон ски те
тра ди ци о нал ни ора и пес ни, ко ја ја на -
гра ди со гро мог ла сен ап ла уз, а од при -
сут ни те вид ни лич но сти до би ја искре ни

че сти тки со во о ду ше ву ва ње и пис ме ни
бла го дар ни ци за здру же ни ја та и за
СЗПМ.

На ред ни от ден две те кул тур но-умет -
нич ки друш тва имаа по два ус пеш ни на -
ста пи на „Отво ре на сце на“. Во го ле ми -
те са ем ски ха ли на „Цан ка рев дом“
одек ну ваа гај ди те, та па ни те и ма ке дон -
ска та пес на на на ши те кул тур ни пен зи -
о нер ски ам ба са до ри, об ле че ни во до -
бро укра се ни раз но бој ни но сии. Гле тка -
та ги во о ду ше ви мно гу број ни те при сут -
ни во ха ли те, по ме ѓу кои бе ше це ло куп -
но то ра ко водс тво на ЗДУС и прет став -
ни кот на де ле га ци ја та од Ср би ја. Ус пеш -
ни от на стап на на ши те ан самб ли при -

до не се да се раз вие за ед нич ко оро со
мно гу број на та пуб ли ка низ це ла та са -
ем ска ха ла. При тоа, оро во де цот гор до
го ве е ше ма ке дон ско то зна ме око лу кое
се обе ди ни ја го сти те од по ве ќе др жа ви.

Пен зи о не ри те од Ма ке до ни ја што
учес тву ваа на овој ме ѓу на ро ден фе сти -
вал имаа мож ност да прос ле дат и по ве -
ќе дру ги актив но сти кои беа ор га ни зи -
ра ни во рам ки те на фе сти ва лот, ка ко
што се струч ни пре да ва ња, на уч ни кон -
фе рен ции и де ба ти на тр ка лез ни ма си,
ра бо тил ни ци ка ко и го ле ма та са ем ска
ма ни фе ста ци ја на ко ја ско ро си те штан -
до ви беа те мат ски по вр за ни со по тре -
би те на лу ѓе то од тре та та до ба. Мо ра да
се истак не и дру же ње то по ме ѓу учес ни -
ци те од две те пен зи о нер ски здру же ни -
ја, ЗП-Штип и ЗП-Ѓор че Пе тров, кои си
при ре ди ја за ед нич ка ве чер во хо те лот
во кој беа сме сте ни. Па ту ва ње то кое
тра е ше по ве ќе од 15 ча са во ед на на -
со ка по ми на исто та ка со пес ни во авто -
бу сот. Од Љуб ља на си те се вра ти ја со
чув ство на гор дост што ги прет ста ву ваа
ма ке дон ски те пен зи о не ри и на ша та
зем ја, и со не за бо рав ни спо ме ни од па -
ту ва ње то, дру га ру ва ње то и пре сто јот на
фе сти ва лот.        

м-р Или ја Гли го ров

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА СЗПМ

Ус пе шен на стап на фе сти вал во Љуб ља на

На 9 и на 10 сеп тем ври 2017 го -
ди на во Ќу стен дил, Бу га ри ја, под по -
кро ви телс тво на кме тот на оп шти на -
та, се одр жа 11-то из да ние на на ци о -
нал ни от фе сти вал на шла ге ри и ста ро -
град ски пес ни „Пеј ср це“. Во му зич ки -
от дел беа вклу че ни 70 ан самб ли со
над 600 учес ни ци од Бу га ри ја, Ср би -
ја и од Ма ке до ни ја. Нив ни те на ста пи
беа оце ну ва ни од струч но жи ри со ста -
ве но од врв ни му зич ки ими ња, му зи -
ко ло зи, пе да го шки умет ни ци, ре жи се -
ри, ди ри ген ти и пе ја чи. Цел та на фе -
сти ва лот е по пу ла ри зи ра ње на шла ге -
ри те и на ста ро град ска та му зи ка.

Кра тов ски те там бу ра ши-пен зи о -
не ри го осво и ја пр во то ме сто. Тие со
ак ла ма ци ја од ме ѓу на род но то жи ри
ед ног лас но беа прог ла се ни за нај до -
бри учес ни ци и за ап со лут ни по бед ни -

ци на два та фе сти вал ски де на. Ка ко
та кви беа по ка не ти да на ста пат и на
за ед нич ка та ве че ра во ре сто ра нот, ка -
де што ги за ба ву ваа ко ле ги те од по ве -
ќе зем ји, а исто вре ме но ги при дру жу -

ваа и по ве ќе то по е дин ци и гру пи кои
пе е ја пес ни од нив ни от ре пер то ар. По
овој по вод, на 15 сеп тем ври кра тов -
ски те там бу ра ши-пен зи о не ри беа по -
ка не ти и на ста пи ја на утрин ска та про -

гра ма „Ја са кам Ма ке до ни ја“, на те -
ле ви зи ја Си тел, па и гле да чи те имаа
мож ност да ги ви дат и да ги слуш нат
нив ни те уба ви из вед би.

Ме ѓу го ди наш ни те учес ни ци на фе -

сти ва лот за прв пат се нај доа и хо ри сти -
те-пен зи о не ри од КУД „Ѓо ко Си мо нов -
ски“ при ЗП-Ку ма но во. Тие на ста пи ја на
вто ри от ден од фе сти ва лот со пес ни те:
„Про ше та се Јо вка Ку ма но вка“, „Ма ри -
је, дил бер бе ла Ма ри је“, „Бла зе те бе Фи -
дан Ве ло“ и „На не ле, де те ле“. Нив ни от
му зич ки израз бе ше при дру жу ван од ор -
ке ста рот со ста вен од Але ксан дар Хри -
стов ски на кла ри нет, Вла ди мир Ан ге лов -
ски на ги та ра, Стев че Ки та нов ски, прим
и Мар јан Бо шков ски на та па ни. За ус -
пеш но то хор ско пе е ње ан самб лот бе ше
на гра ден од жи ри то со вто ро ме сто. 

Фе сти ва лот во Ќу стен дил бе ше иско -
ри стен и за прод ла бо чу ва ње на со ра бо -
тка та со ор га ни за то ри те и со пре о ста на -
ти те учес ни ци, за раз ме на на искус тва
и за дру же ње. 

М. Ми шев ски и Ј. То до ров ска 

НА НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ВО БУГАРИЈА

Пр во ме сто за кра тов ци, второ за кумановци

ЗП-ШтипЗП-Ѓор че Пе тров
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На са ми от ден, 20 сеп тем ври, на
прос ла ва та во СЗПМ бе ше ор га ни зи -
ра на сред ба на ко ја пре тсе да те лот на
Со ју зот, Дра ги Ар ги ров ски, на при сут -
ни те им го че сти та ше праз ни кот и збо -
ру ва ше за зна че ње то на овој ден за
пен зи о не ри те и не го во то од бе ле жу ва -
ње со актив но сти низ го ди ни те. Од мно -
гу број ни те по стиг ну ва ња тој го по со -
чи и из ле гу ва ње то од пе чат на мо но -
гра фи ја та „Пен зи о нер ски актив но сти
за по чит“ на ал бан ски ја зик и пр ви от
при ме рок му го вра чи на пре тсе да те -
лот на со бра ни е то на СЗПМ, Бес ник
По це ста, кој се заб ла го да ри на ука жа -
на та чест.

На све че на про ши ре на сед ни ца
на со бра ни е то на ЗП-Га зи Ба ба, со
при год ни збо ро ви за Де нот на пен зи -
о не ри те и за по стиг на ти те ус пе си на
здру же ни е то, че сти тај ќи им ги, на при -
сут ни те им се обра ти пре тсе да те лот
на здру же ни е то, Ѓор ге Ан до нов, при
што, ме ѓу дру го то, за по стиг на ти от ус -
пех на го ди наш ни те Ре пуб лич ки пен -
зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри на
нај до бри те спор ти сти им вра чи со од -
вет ни приз на ни ја и на гра ди. 

Со одр жу ва ње сед ни ца на со бра -
ни е то, праз ни кот на пен зи о не ри те во
ЗП-Ра до виш и Кон че бе ше све че но и
ра бот но од бе ле жен. За исто ри ја тот и
зна че ње то на овој да тум збо ру ва ше
пре тсе да те лот на здру же ни е то, Јор -
дан Ко ста ди нов, кој исто та ка по тсе -
ти и на Де нот на оса мо сто ју ва ње то на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 8 Сеп тем ври.
По тоа тој се освр на на раз во јот и на
ус пе си те на ова здру же ние, а ја истак -
на и до бра та со ра бо тка со СЗПМ и со
оп шти ни те Ра до виш и Кон че. Во ра -
бот ни от дел бе ше разг ле да на ин фор -
ма ци ја од не поз нат под го тву вач со
кле ве ти и ла ги за ра бо та та на ова здру -
же ние и ка ко тен ден ци оз на и не ви -
сти ни та ед ног лас но бе ше отфр ле на. 

ЗП-Кру ше во одр жа све че на и отво -
ре на сед ни ца за си те чле но ви и дру -
ги за ин те ре си ра ни пен зи о не ри на ко -
ја пре тсе да те лот на ЗП-Кру ше во, Гли -

гор Ан ге ле ски, им го че сти та ше праз -
ни кот и им по са ка до бро здрав је. На
овој со бир беа разг ле да ни по ве ќе ин -
фор ма ции од ра бо та та на здру же ни -
е то за пр ви те шест ме се ци од оваа го -
ди на, ка ко и по стиг ну ва ња та во кул -
тур но-за бав ни те, ху ма ни тар ни те,
спорт ско-ре кре а тив ни те и дру ги актив -
но сти. При сут ни те го поз дра ви ја ва -
кви от на чин на ра бо та и ја под др жаа
од лу ка та да се под го тви Мо но гра фи -
ја за здру же ни е то. Во знак на приз на -

ние, учес ни ци те на Ре ги о нал ни те и на
Ре пуб лич ка та фолк лор на ре ви ја и
истак на ти те спор ти сти до би ја бла го -
дар ни ци.

По по вод праз ни кот на пен зи о не -
ри те, ЗП-Не го ти но ор га ни зи ра ше при -
го ден ко ктел на кој со че сти тки и приз -
на ни ја за по стиг на ти те ус пе си се обра -
ти пре тсе да те лот, Пе тар За хар чев, при
што истак на не кои поз на чај ни актив -
но сти со кои ова здру же ние се афир ми -
ра ше на ре ги о нал но и на ре пуб лич ко

ни во. На ед но, тој об ја ви де ка со ку пу -
ва ње то и адап ти ра ње то со од ве тен об -
јект за из град ба на уште еден со вре мен
пен зи о нер ски дом во Не го ти но, дол го -
го диш на та жел ба ста ну ва ре ал ност.

Де нот на пен зи о не ри те исто та ка
бе ше по вод за прос ла ва и ма сов но
дру же ње на членс тво то од ЗП-При леп.
Нај пр во на 13, а по тоа на 16 сеп тем -
ври, во ор га ни за ци ја на Акти вот на
пен зи о нер ки беа одр жа ни сред би и
дру же ња на око лу 300 пен зи о нер ки

во цен трал ни от клуб во При леп, а на
20-ти сеп тем ври сла веа и се дру жеа
при пад ни ци те на ор га ни те и те ла та и
дру ги чле но ви на здру же ни е то, ко га
на над 200 при сут ни, со че сти тки и
приз на ни ја им се обра ти пре тсе да те -
лот на здру же ни е то, Ки рил Ѓор ѓи о ски.

Спо ред из ве сту ва ња та на на ши те
до пис ни ци, ва кви све че ни сед ни ци,
прос ла ви и дру же ња има ло и во дру -
ги здру же ни ја та на пен зи о не ри, член -
ки на Со ју зот.                                        М.Д. 

Здру же ни е то на пен зи о не ри Ѓор че
Пе тров ја до би го ди неш на та пла ке та,
нај ви со ка та на гра да од оп шти на та за
по се бен при до нес и афир ми ра ње на
оп шти на та. Оваа на гра да е ре зул тат
на дол го го диш на та и плод на со ра бо -
тка на оп шти на та со ЗП-Ѓор че Пе тров.
Низ из ми на ти те го ди ни оп шти на та и
гра до на чал ни кот Со кол Ми тров ски се -
ко гаш му да ваа под др шка во гра ни ца
на мож но сти те, за си те актив но сти кои
ги пре зе ма ше здру же ни е то во кое чле -

ну ва ат нај ста ри те жи те ли. Го ди на ва
здру же ни е то ги прет ста ву ва ше оп шти -
на та, Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри на Ма ке до ни ја и на ша та зем -
ја на пре стиж ни от ме ѓу на ро ден фе сти -
вал на тре та та до ба во Љуб ља на, во
Сло ве ни ја.

На гра да та е во пра ви ра це, би деј -
ќи ова здру же ние е ед но од нај а ктив -
ни те член ки во гра дот и во зем ја та.
Пла ке та та ја при ми пре тсе да те лот на
ЗП-Ѓор че Пе тров, Ме то ди ја Но вков ски,

на све че но ста што се одр жа по по вод
праз ни кот на оп шти на та, 20 сеп тем -
ври. Мно гу број ни те го сти од збра ти -
ме ни те оп шти ни Крас на Пол ја на, Осе -
чи на и По важ ска Би стри ца со сво и те
де ле га ции беа по чес ни го сти на отво -
ра ње то на ма ни фе ста ци ја та, а на прос -
ла ву ва ње то се при дру жи ја и ам ба са -
до рот на Р. Сло вач ка во Р. Ма ке до ни -
ја, Мар тин Бе зак и ам ба са дор ка та на
Р. Ср би ја во Р. Ма ке до ни ја, Ду шан ка
Див јак-То миќ. Љ.Р

По ве ќе од 100 чле на на Здру же ни -
е то на ин ва ли ди на тру дот и ко рис ни ци
на ин ва лид ска пен зи ја од Те то во, на 16
сеп тем ври, во ед нод нев на ек скур зи ја
пре сто ју ваа во пре крас но то из лет нич -
ко ме сто во Ју го и сточ на Ма ке до ни ја -
До јран. Освен во про ше тка по бре гот на
До јран ско то Езе ро, дел од нив, оние по -
хра бри те, го иско ри сти ја уба во то вре -
ме за да се иска пат во во ди те на езе ро -
то во есен ски ус ло ви. Ви стин ско до жи -
ву ва ње и иска жа на жел ба за уста но ву -
ва ње тра ди ци о нал на ек скур зи ја нај мал -
ку ед наш во го ди на та во ова поз на то ле -
ту ва ли ште и ви стин ска ту ри стич ка ме -
ка. Еден дел од учес ни ци те на ек скур зи -
ја та го иска чи ја и ри дот над До јран, по -

се ту вај ќи го пре крас ни от стар ма на стир.
Спо ред Ги до Бој чев ски, пре тсе да тел

на здру же ни е то, за оваа ек скур зи ја по -
сто ел го лем ин те рес и се при ја ви ле по -
ве ќе чле но ви, но од здрав стве ни при -
чи ни не кои мо ра ле да се отка жат. Бил
обез бе ден и ор га ни зи ран ру чек во уго -
сти тел ски от об јект „Ка заб лан ка“ со на -
до мест од по 450 де на ри. За ед но со па -
ту ва ње то во две те на со ки, оваа ед нод -
нев на ек скур зи ја тра е ше 15 ча са.

По ба ра ње на Акти вот на же ни, ова
те тов ско здру же ние ор га ни зи ра ше и ед -
нод нев на ек скур зи ја до Ка ва дар ци, со
учес тво на два е се ти на пен зи о нер ки.

И во два та слу чаи пре во зот го обез -
бе ди здру же ни е то.                                       Г.Е.

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА СЗПМ

Све че но од бе ле жен 20 сеп тем ври - Де нот на пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја

ЗП-ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ

Нај ви со ка та оп штин ска на гра да за пен зи о не ри те
ЗИТ КИП - ТЕТОВО

До јран - прив леч на де сти на ци ја
за ин ва лид ски те пен зи о не ри

ЗП- Ра до виш и Кон че

ЗП- Крушево

ЗП- Прилеп
ЗП-Га зи Ба ба



vidici Четврток, 12.10.20173

Мно гу че сто умет но ста, при кри е -
на во чо ве ко ви те ге ни, ќе се реф ле -
кти ра во вид на умет нич ка изра бо тка
и обра бо тка, ќе се по ја ви ин ту и тив но
ка ко ин вен ци ја во ми го ви ко га инс пи -
ра ци ја та ќе из нур ка во кул ми на ци ја.
То гаш дар ба та до а ѓа на ви де ли на во
фор ма на сли ка, цр теж, збор, уре ду ва -
ње на про стор...Ре че но е де ка умет -
но ста е дар од бо га. Де мир хи сар ски -
от пен зи о нер Бла го ја Се ку лов ски е мај -
стор за др во рез и пра ви уни кат ни умет -
нич ки де ла од др во, и ка ко та ков тој
за ста ну ва во ре дот на ли ков ни те умет -
ни ци скулп то ри-ва ја ри од Де мир Хи -
сар и по ши ро ко.

- Ко га чо век ќе оди во зас лу же на
пен зи ја мо ра да про нај де не кое хо би,
за што ка ко ќе ги жи вее пен зи о нер ски -
те де но ви ако не пра ви ни што - ја за -
поч ну ва сво ја та при каз на 70-го диш -
ни от пен зи о нер Бла го ја, ро ден во се -
ло то Жур че, во 1947 го ди на. Ос нов но
учи ли ште за вр шил во род но то се ло и
уште од мал ја ра бо ти се ко ја ра бот на
об вр ска до ма, над вор, в по ле и пла ни -
на. Во по тра га по по при сто ен жи вот па -
тот го но си во Ав стра ли ја, ка де што ра -
бо ти ка ко ра ку вач на гра деж ни ма ши -
ни, но сре ќа та го вра ќа на зад во та тко -
ви на та. Ед на ки не ска по го вор ка ве ли
де ка и на нај у ба ви от ди ја мант му е по -
треб на ве шта мај стор ска ра ка. Ве шти -

те ра це на мај стор Бла го ја не ра бо тат
со ди ја ман ти, ту ку со др во и тоа со оре -
во во, бу ко во и ја сен. Ра бо тил ни ца та
во ко ја ра бо ти ди ше со топ ли на. Та му
има клу па за од мор, ка де што по крај
фур на та за пе че ње леб мај стор Ба ле
со со пру га та Ра да ужи ва ат во ма ке дон -
ско то ка фе во па у за та по ме ѓу изра бо -
тка та на фи гу ри те. Вкус но уре де ни от
двор е пре тво рен во ми ни „зо о парк“,
из лож ба на отво ре но на си те шум ски
и пре лет ни жи во тин ки. Об ли ку ва ње то
ли ко ви и дру ги пред ме ти од др во во
ател је то -куќ ни от двор, ба ра ве шти ра -

це. Оваа вдах но ве на умет нич ка екс -
пан зи ја е де ло на раз и гра на мис ла на
мај сто рот-скулп тор во др во, а ин вен -
тив на та ли ков на изо браз ба не за ста -
ну ва со овие ви зу ел ни ра ко тво ре ни
пред ме ти во об лик на жи вот ни и се ла -
ни-ра бот ни ци, за што не мир ни от умет -
нич ки дух на ва ја рот во др во и на та му
по сто ја но ба ра те ми за да тво ри.

- Са мо со тес ла, тур пи ја и гле то
изра бо ту вам сe што ќе ми пад не на
па мет. Мно гу са кам да изра бо ту вам
за ја ци, коњ чи ња, пти ци... Но изра бо -
ту вам и лу ѓе. Ова мое хо би ме од мо -
ра и ре ла кси ра. За се ко ја фи гу ра ми
се по треб ни 2 ме се ца и во се ко ја вло -
жу вам мно гу труд, тр пе ли вост и љу бов
- ни ве ли Бла го ја. 

За авто рот на овие иск лу чи тел ни
ре мек-де ла, Бла го ја Се ку лов ски, упа -
ту ва ме нај го ле ми, нај и скре ни и од ср -
це че сти тки, со жел би да про дол жи со
ист умет нич ки елан да тво ри на за до -
волс тво на љу би те ли те на умет ност и
на Де мир Хи сар.

Но Бла го ја е и вр вен игро о рец,
член во игро ор на та гру па при ЗП-Де -
мир Хи сар, и до бар спор тист-фуд ба лер
ко му му од да ле приз на ние врв ни лич -
но сти од фуд ба лот. По фал би те во игро -
ор на та умет ност и во фуд ба лот се по -
себ на умет нич ка ста вка во не го ви от
жи вот                       Зо ран Сте ва нов ски

На 15 и на 16 сеп тем ври го ди на ва,
пен зи о не ри од ЗП-Ве лес, во ра ни те
утрин ски ча со ви трг наа од Ве лес, а ве -
ќе во 10 ча сот се ше таа по ули ци те на
Бла го е вград, Бу га ри ја. Се во о ду ше ву -
ваа од глав на та ули ца по кри е на со раз -
но бој ни ча дор чи ња, на пре крас ни те
цве ќи ња, на раз но вид ни те улич ни про -
дав ни ци... По са мо не кол ку ча са се нај -
доа во Бан ско под Пи рин. А та му чув -
ства та надв ла де а ја по се ќа ва ња та на
на ши от Пи рин ски цар - Ја не Сан дан ски.
Го во реј ќи за ли кот и де ло то на Сан дан -
ски, пре тсе да те лот на ЗП-Ве лес, Ве ле
Але ксо ски, ме ѓу дру го то, ре че де ка Ја -
не Сан дан ски е ро ден во се ло то Вла хи,
Пи рин ска Ма ке до ни ја, во се мејс тво то
на Иван Сан дан ски. Во те кот на ру ско-
тур ска та вој на од 1877 го ди на, не го ви -
те ро ди те ли и со се ла ни би ле при ну де ни
да из бе га ат во Гор на Џу ма ја. Зна ме но -
сец на ед на од ма ке дон ски те че ти во
Крес нен ско то во ста ние бил не го ви от та -
тко. По за ду шу ва ње то на во ста ни е то, се -
мејс тво то Сан дан ски се за сол ни ло во
Дуп ни ца, ка де што Ја не го ми нал дет -
ство то. Ја не Сан дан ски во жи во тот имал
мно гу те шко тии, а на 10 април 1914 го -

ди на, кај мес но ста Бла та та би ла по ста -
ве на за се да во ко ја бил уби ен. Те ло то
на Ја не би ло про нај де но од еден кар -
ван, по што би ло пре не се но во Рож ден -
ски от ма на стир. Не го ви те остан ки се на -
о ѓа ат во цр ква та „Св. Ки рил и Ме то диј“.
Вед наш по ос ло бо ду ва ње то и соз да ва -
ње то на со вре ме на та ма ке дон ска др -
жа ва, ма ке дон ски от на род му од дал вид -
но приз на ние на сво јот го лем син.

При кве че ри на та, пен зи о не ри те-ек -
скур зи јан ти ме сто за од мор по ба раа во
гра дот Сан дан ски. Ја по ми наа но ќта и
утро то по втор но трг наа на пат кон гро -
бот на ба ба Ван ѓа, а по тоа па тот ги од -
ве де во гра дот Пе трич, ка де што не мо -
жеа да одо ле ат на ми риз ли ва та ска ра. 

Но ка ко што од ми ну ва ше вре ме то
мо раа да се вра тат, а тол ку по са ку ваа
ба рем уште мал ку да по ми нат во про -
ше тка низ гра дот. Ја по ми наа гра ни ца -
та, па Стру ми ца, Ра до виш, Штип и стиг -
наа во Ве лес со жел ба за по втор но дру -
же ње и за поз на ва ње на мно гу не шта
од ге о гра фи ја та и исто ри ја та, ко ја е ту -
ка не ка де око лу нас, а не сме има ле
мож ност да ја ви ди ме и за поз на е ме.

Н. Але ксо ска

На Ре пуб лич ки те спорт ски нат пре -
ва ри во Ко ча ни, во сеп тем ври 2017
го ди на, еки па та на ЗП-Штип го освои
злат ни от ме дал. Сил на та кон ку рен ци -
ја од 40 здру же ни ја-член ки на СЗПМ
не ги по ко ле ба, за што под го тве но ста
бе ше на ни во. Еки па та ја со чи ну ваа:
пр ва таб ла Пан че За ха ри ев, кој го по -
не се и пе ха рот за нај до бар ша хист,
Дон чо Јор да нов - Фи шер, Ва ско Кр -
стев ски, Ри сто Ру шев и Мом чи ло Смо -
лиќ, ка пи тен на еки па та. Ги пра шав ко -
ја е ма ги ја та што ги др жи тол ку дол го
да се дру жат со ша хот?

Ко га ед наш ќе се за поз на е те со
оваа игра, ко ја ба ра та кти ка, стра те -
ги ја и му дрост, ќе сфа ти те де ка сте на
ед но по ле ка де што се во ди би тка за
по бе да, ве лат мо и те со го вор ни ци.

Играв ме во про фе си о нал ни те сфе -
ри ка де што игра та е огра ни че на на 5
ми ну ти, а во пен зи о нер ски те нат пре -
ва ри е на 10 ми ну ти и се игра се кој со

се ко го. За оваа игра тре ба го ле ма кон -
цен тра ци ја. Не ко гаш ско ро си те играв -
ме за ша хов ски от клуб „На пре док“ од
Штип, а се га ја за ста пу ва ме еки па та
на ЗП-Штип. Пан че За ха ри ев и Ри сто
Ру шев се ве те ра ни во еки па та, а Дон -
чо Јор да нов ја подм ла ди еки па та. Тој
бе ше мла да на деж во ша хот и го спо -
ре ду ваа со поз на ти от Бо би Фи шер.
Пан че За ха ри ев бил мла дин ски и се -
ни ор ски пр вак на Ма ке до ни ја, Ри сто
Ру шев бил мла дин ски пр вак, а Ва ско
Кр стев ни се при дру жи го ди на ва - ве -
ли ка пи те нот Мом чи ло Смо лиќ.

Тој раз о ткри ва и де ка по бе дил на
тур ни рот на ре кре а тив ци и на тур ни -
рот ор га ни зи ран од Здру же ни е то на
Хр ва ти во Штип.

Овој ус пех е го ле ма са ти сфак ци ја
и пот тик да про дол жат да се ре дат ус -
пе си - ве ли за ме ник-пре тсе да те лот на
ИО на ЗП-Штип, Ко ста Ште ри ев, од го -
во рен за спор тот.    Цве та Спа си ко ва

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Мај стор Бла го ја го би ва за мно гу не шта

ЗП-ВЕЛЕС

Приз на ние на го ле ми от 
ма ке дон ски син Сан дан ски

ЗП-ШТИП

Злат на та ша хов ска еки па 
ре ди ус пе си 

На 21 сеп тем ври 2017 го ди на, спо -
ред ка лен да рот прв есен ски ден и еден
од нај го ле ми те пра вос лав ни праз ни ци
„Ма ла Бо го ро ди ца“, ЗП-Про би штип ја ор -
га ни зи ра ше тра ди ци о нал на та сред ба на
зе ле но за здру же ни ја та на пен зи о не ри те
од Ма ке до ни ја, член ки на Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја. И
по крај тоа што ме те о ро ло зи те нај а ву ваа
не по вол ни вре мен ски ус ло ви со вр не жи
од дожд, уште во ра ни те утрин ски ча со ви
ко ло на од пре воз ни средс тва се дви же -
ше кон Лес но во, се ло сме сте но во вул кан -
ски кра тер, на кое при ро да та му по да ри -
ла рас кош на уба ви на за ужи ва ње.

Гле тка та бе ше пре крас на. Од си те стра -
ни на Ма ке до ни ја пре ку сво и те здру же -
ни ја при стиг ну ваа пен зи о не ри со ед на
единс тве на жел ба - да се дру жат во при -
ро да и да го по чув ству ва ат уба ви от и чист
пла нин ски воз дух, но и да го по се тат ма -
на сти рот „Све ти Га врил Лес нов ски“, из -
гра ден во пр ва та по ло ви на на 14 век,
кој оди грал зна чај на уло га во кул ту ра та,
умет но ста, обра зо ва ни е то и исто ри ја та
на овој крај, со ико но стас кој спа ѓа ме -
ѓу три те нај у ба ви и нај вред ни на Бал ка -
нот и по ши ро ко, и да се срет нат со сво -
и те при ја те ли со кои мо же би ток му ов де
го за поч на ле дру же ње то. За сре ќа, прог -
но за та на си ноп ти ча ри те не се ос тва ри,
на ра дост на над 8.000 пен зи о не ри те и
дру ги по се ти те ли. 

Со са мо то при стиг ну ва ње, дел од по -
се ти те ли те нај пр во вле гоа во ма на сти -
рот ка де што за па ли ја све ќи за здрав је
и сре ќа за се бе и за сво е то се мејс тво.
По тоа по ба раа ме сто за сме сту ва ње, ка -
де што ќе го по ми нат де нот. Дел од нив
се рас пос лаа во рас кош ни от двор на ма -
на сти рот кој изо би лу ва со раз но бој ни
цве ќи ња, вкус но аран жи ра ни во фор -
ма на крст, сим бо лот на хри сти јанс тво -
то. За да би де гле тка та не за бо рав на ту -
ка се на о ѓа ат и две те фон та ни од кои се
слу ша ше жу бо ре ње то на во да та, ко ја ка -
ко да им по са ку ва ше до бре дој де и убав
ден на си те дој де ни. Мно гу од го сти те сед -
наа под сен ки те на ма ла та бо ро ва шу -
ма, а љу би те ли те на атра ктив ни те до жи -
ву ва ња се упа ти ја кон пе ште ри те кои

кри јат мно гу тај ни уште од 11 век. На го -
сти те и на прет став ни ци те од 35-те здру -
же ни ја на пен зи о не ри-член ки на Со ју -
зот, прв им се обра ти пре тсе да те лот на
ЗП-Про би штип, Гру и ца Ма на си јев, кој
им по са ка при јат но и топ ло до бре дој де,
со нај у ба ви жел би од Лес но во да си за -
ми нат со уба ви спо ме ни и до жи ву ва ња,
и во на ред на та го ди на по втор но да дој -
дат ов де ка де што де нот за поч ну ва и за -
вр шу ва со би е ње то на кам ба ни те.

Од име то на до ма ќи нот, гра дот Про -
би штип, им се обра ти гра до на чал ни кот
на оп шти на та, То ни То нев ски, кој не го
кри е ше за до волс тво то што и го ди на ва се
на о ѓа ме ѓу пен зи о не ри те.

Вие, по чи ту ва ни пен зи о не ри, сте нај -
у бав при мер и би ре кол па то каз за нас
мла ди те ка ко тре ба да се ор га ни зи ра ме
и ка ко тре ба да си го пра ви ме жи во тот по -
у бав и по ин те ре сен ко га ќе дој де ме на ва -
ши го ди ни. Ви по са ку вам мно гу здрав је
и уште мно гу ва кви сред би, а ва ша та му -
дрост и спо соб ност за ор га ни за ци ја ќе ни
би де нај до бар учи тел на нас пом ла ди те -
истак на То нев ски.

Од име то на СЗПМ на при сут ни те им
се обра ти Бес ник По це ста, пре тсе да тел
на со бра ни е то на Со ју зот.

Јас сум Ал ба нец и за прв пат сум во

овој крај. Мно гу сум сре ќен што мо жам
да за поз на ам еден пре дел од на ша та Ма -
ке до ни ја, ед но се ло кое, ка ко што раз -
брав, да ти ра од 11 век, ка ко и да го ви -
дам и да го по се там на да ле ку поз на ти от
ма на стир „Све ти Га врил Лес нов ски“ –
истак на По це ста.

Пре тсе да те лот По це ста на си те им по -
са ка мно гу здрав је, сре ќа и ра дост и
мно гу ва кви сред би кои ну дат не за бо -
рав ни мо мен ти. Тој ја истак на гри жа та
на СЗПМ кој пра ви на по ри и из на о ѓа
но ви фор ми со цел на сво и те чле но ви
да им по ну ди уште по ин те рес ни со др -
жи ни за актив но ста ре е ње и за за ба ву -
ва ње на ста ре е ње то. 

Во де ле га ци ја та на СЗПМ, по крај пре -
тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ беа и
се кре тар ка та на ИО на СЗПМ, Стан ка Трај -
ко ва и глав на та и од го вор на уред нич ка
на вес ни кот за се гаш ни и ид ни пен зи о не -
ри „Пен зи о нер плус“, Ка ли на Сли вов ска-
Ан до но ва.

За да би де пре сто јот на зе ле но во Лес -
но во комп ле тен и не за бо ра вен, за до бро -
то рас по ло же ние на го сти те се по гри жи
гру па та „Еу фо ри ја“. На сел ско то игра ли -
ште се игра ше и се пе е ше до доц ни те поп -
лад нев ни ча со ви.                 

М. Здра вков ска

МАСОВНА ПЕНЗИОНЕРСКА СРЕДБА

Во Лес но во се дру жеа над 8.000 при сут ни 
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Aleksandar Dimkovski  
i Ненад Андонов
od „Nova Makedonija“vidici

Тр ка та по ка ри е ра и ма те -
ри јал на си гур ност на Дра ган
Ѓор ѓи ев ски за вр шу ва во 2014
го ди на. Ја за ме ну ва со дру ги
не шта кои му да ва ат по и на ква
смис ла на жи во тот. Од нос но,
ка ко акти вен пен зи о нер се га
бр за да ста са на не кој со ста -
нок, фолк лор на про ба или, пак,
на не кој тре нинг за спорт ски
игри. Тој е член на со бра ни е -
то при ЗП-Кри ва Па лан ка, ка -
ко и на ко ми си ја та за спорт и
кул ту ра. По втор но ста ну ва
акти вен член на фолк лор на та
гру па при са мо то здру же ние,
што са ми от ка ко ко ре о граф и
ја ос но ва.

Има ме за цел да ги не гу ва -
ме кри во па ла неч ки от фолк лор
и тра ди ци о нал ни те оби чаи. Се -
ко ја про ба ме ис пол ну ва, а
осо бе но ме ра ду ва ат по стиг -
на ти те ре зул та ти и на Ре ги о нал на та и на Ре пуб лич ка -
та ре ви ја на пес ни, игри и му зи ка. Со тие на ста пи го
про мо ви ра ме на ше то здру же ние, а во ед но и гра дот
Кри ва Па лан ка. За тоа осо бе но ме ис пол ну ва ат тие
на ста пи и мно гу сум горд ка ко ко ре о граф на фолк лор -
на та гру па. Оваа го ди на за прв пат ка ко пен зи о не ри
на ста пив ме и на ме ѓу на род ни от фолк ло рен фе сти вал
„Св. Јо а ким Осо гов ски“, кој се одр жу ва во Кри ва Па -

лан ка по по вод праз ни кот Го ле ма Бо -
го ро ди ца и па тро нот на ма на сти рот
„Св. Јо а ким Осо гов ски“. На ста пив ме
со оби ча јот кри во па ла неч ка свад ба,
од нос но зе ма ње на не ве ста та од до -
мот. Актив ни сме и на ме ѓу оп штин ско,
ре ги о нал но и на ре пуб лич ко спорт ско
ни во. И ту ка бе ле жи ме за бе ле жи тел -
ни ре зул та ти. За тоа на пред лог на пре -
тсе да телс тво то на ЗП-Кри ва Па лан ка
сум пред ло жен за су ди ја на ме ѓу оп -
штин ско, ре ги о нал но и на ре пуб лич ко
ни во на спорт ски нат пре ва ри на пен -
зи о не ри и тоа во дис цип ли ни те сло бод -
но фр ла ње на кош - ма жи и же ни, шу -
ти ра ње на ма ли го ло ви - ма жи и же ни
- ве ли Ѓор ѓи ев ски.

За це ло куп на та не го ва актив ност
мно гу па ти е по фа лу ван, но ка ко нај -
дра ги му се бла го дар ни ца та по по вод
два е сет го ди ни на здру же ни е то за учес -
тво и не гу ва ње на спор тот и спорт ски -
те дис цип ли ни и по фал ни ца та за ус пеш -

но ра ко во де ње на фолк лор на та гру па при са мо то здру -
же ние. Во сло бод но то вре ме им се по све ту ва на се -
мејс тво то и на вну ци те, но има вре ме и за лов и ри бо -
лов. Би деј ќи знае и е при мер ка ко се во ди акти вен жи -
вот и во тре та та до ба, ме ѓу пре о ста на ти те ко ле ги-пен -
зи о не ри е ба ран да би де во нив но друш тво. И то гаш
со нив знае да за и гра не ко ја пар ти ја кар ти во Клу бот
на пен зи о не ри во здру же ни е то.                Б. Стој чев ска

Пред го лем број љу би те ли на пи -
ша ни от збор и во при сус тво на гра -
до на чал ни кот на Вев ча ни, Цве то мир
Угри но ски, во рам ки те на кул тур на -
та ма ни фе ста ци ја „Ве вкул 2017“, на
13 сеп тем ври, во цр ква та „Све ти Ни -
ко ла“ во Вев ча ни бе ше про мо ви ра -
на збир ка та пес ни на пен зи о ни ра -
ни от до ктор по ме ди цин ски на у ки
Дра ган По по ски-Стој нин.

Про мо тор бе ше поз на ти от ма ке -
дон ски пи са тел, по ет, есе ист и ко лум -
нист Ефтим Клет ни ков, кој е исто вре -
ме но и ре цен зент на кни га та. Тој во
сво е то оп сеж но из ла га ње истак на
де ка пес ни те кои се прет ста ве ни во
збир ка та се пи шу ва ни во еден - за
на ши те чо веч ки ме ри ла - не ве ро ја -
тен вре мен ски оп сег од 60 го ди ни,
од нај ра ни те пес ни соз да де ни во
1956 го ди на, па с  до нај ско раш -
ни те за пи ша ни во 2016-та. 

Еден цел чо веч ки жи вот! Та ка, тие
мо жат сло бод но да се наб љу ду ва ат
ка ко ар хе о ло ги ја на би ти е то, би тие
ко е што се про ја ву ва, од нос но го во -
ри. Ова е по е зи ја ко ја са ка да се за -
па ме ти, а Дра ган По по ски-Стој нин
во таа смис ла е ле то пи сец на сво е то
би тие, на не го ви те не ми нов ни ре зо -
нан ции про из ле зе ни од со о чу ва ње -
то со ег зи стен ци ја та, не го ви те по тре -
си, воз не си и меч ти. Увод ни ча рот на
оваа не се којд нев на про мо ци ја,
истак на ти от пуб ли цист, пи са тел, по -
ет и хро ни чар на Вев ча ни, Ми шо Ки -

та но ски, ги за поз на по де тал но при -
сут ни те со Дра ган По по ски-Стој нин.

Ро ден е на 29 март 1940 го ди на
во Вев ча ни, ка ко син на Ри сто и Сто -
јан ка. Ви о рот на Вто ра та свет ска вој -
на е тра ги чен за не го ва та фа ми ли -
ја. Ка ко де те без ро ди те ли рас тел и
се шко лу вал во дет ски те до мо ви во
Би то ла, Скоп је, Кра то во, Ре сен, Ва -

лан до во. Во 1960 го ди на за вр шу ва
гим на зи ја во Би то ла, а Ме ди цин ски
фа кул тет и спе ци ја ли за ци ја во Скоп -
је. Во 1961 го ди на фор ми ра се мејс -
тво со гим на зи ска та љу бов Ма ри ја -
истак на Ки та но ски.

Ра бо ти ка ко ле кар, а по доц на ка -
ко со вет ник за ме ди ци на и фар ма -
ци ја во фа бри ка та за ле ко ви „Га ле -

ни ка“ од Бел град. Во 1992 го ди на,
ме ѓу пр ви те во Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја ја фор ми ра при ват на та здрав -
стве на ор га ни за ци ја - ап те ка та „Би -
о лек“ со ра бот ни еди ни ци во Скоп је
и во Би то ла. Про мо ци ја та це ло вре -
ме бе ше со му зич ка при друж ба на
м-р Зо ран Ра ди но ски.

С. Ку ку не шо ски

Во при сус тво на жи те ли и исе ле ни ци, на 27
сеп тем ври во ма на стир ски от комп лекс „Св. Јо -
ван Кр сти тел“ во се ло то Гор ни Под лог, Ко чан ско,
бе ше про мо ви ран на уч ни от труд под нас лов „Гор -
ни Под лог низ исто ри ја та“ од про фе со рот во пен -
зи ја Или ја З. Сто ја нов. Во кни га та е по ме сте на
бо га та та исто ри ја на се ло то Гор ни Под лог ка ко
дел од Ко чан ска та Кот ли на, низ го ди ни те ми на -
ти па с  до де неш ни дни. 

Мо но гра фи ја та има за цел да ја со чу ва од за -
бо ра вот на вре ме то исто ри ја та на овој крај, бо -
га та и со др жај на, со мно гу на ста ни и лич но сти.
Истра жу ва ња та тра е ја не кол ку го ди ни и во нив
ги ко ри стев до се гаш ни те об ја ве ни ма те ри ја ли
за овој крај, а од осо бе на важ ност ми беа се ќа -
ва ња та на нај ста ри те жи те ли кои с  уште се жи -

ви - ни из ја ви авто рот Или ја Сто ја нов.
Про мо тор на ова ин те рес но истра жу вач ко

де ло кое мно гу зна чи за исто ри ја та на ко чан ски -
от крај бе ше проф. д-р Ла зар Ла за ров, исто ри чар
во пен зи ја. 

Ма те ри ја лот по ме стен во кни га та на чи та те -
ли те им ја прет ста ву ва исто ри ја та на овој крај со
осо бе но вни ма ние на ми на то то и на се гаш но -
ста, обра бо ту вај ќи ги кул ту ра та, про све та та, спор -
тот, ет но ло шки те ка ра кте ри сти ки и фолк ло рот -
истак на Ла за ров.

Про мо ци ја та на истра жу вач ки от труд по све -
тен на Гор ни Под лог е дел од со др жи ни те на го ди -
наш на та ма ни фе ста ци ја „Де но ви на ко чан ски -
от ориз“. Из да ва чи се биб ли о те ка та „Искра“ од
Ко ча ни и оп шти на та Ко ча ни.          К. Ге ра си мов

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Пен зи о нер, ко ре о граф, 
спор тист и спорт ски су ди ја

Арт-те ра пи ја 
во „За фир Сај то“ 
во Ку ма но во

Бо га та и раз но вид на е про гра ма та за пре -
зе ме ни те актив но сти што тим ски се ор га ни -
зи ра ат и ре а ли зи ра ат во до мот за ста ри ли ца
„За фир Сај то“ во Ку ма но во, по крај дру го то и
на по ле то на кул тур но-за бав ни от жи вот, а со
цел актив но и што по при јат но да им би де се -
којд не ви е то на ста на ри те во нив ни от втор
дом. Пер со на лот и ра ко водс тво то се тру ди на
раз ни на чи ни да вне се ра дост во нив ни от жи -
вот со пес на, оро, убав стих, по се та на де чи -
ња од гра дин ки те и дру го, с  со цел да го на -
пра ви нив ни от жи вот по у бав, по со др жа ен, да
вне се топ ли на во нив ни те ед но лич ни де но ви
кои се ни жат при пре сто јот во До мот.

Во таа на со ка, пред из вес но вре ме по го -
лем дел од ко рис ни ци те во До мот беа вклу -
че ни во ра бо тил ни ца под нас лов „Арт-те ра -
пи ја“- ка ко дел од пси хо ло шка та те ра пи ја на
лу ѓе то од тре та та до ба. Шти те ни ци те по ка жаа
го лем ин те рес и да доа свој при до нес, што бе -
ше уште еден до каз за до бри те ре зул та ти кои
оваа те ра пи ја ги да ва кај ста ри те лу ѓе, а кои
со по мош на иста та чув ству ва ат де ка с  уште
се ко рис ни за не ка ква актив ност, де ка с 
уште нив ни те рас тре пе ре ни ра це се во мож -
ност да соз да ва ат. Те ра пи ја та ги бу ди и нив -
ни те ин те ре си, но и жел ба та за до ка жу ва ње.
Чув ство то на ко рис ност и да ва ње свој при до -
нес уште по ве ќе ја за јак ну ва нив на та са мо -
до вер ба, го по диг ну ва рас по ло же ни е то и нив -
на та мен тал на спо соб ност. За до волс тво то и
нас ме вка та на нив ни те ли ца се до во лен до -
каз и на гра да де ка тру дот на си те што се гри -
жат за нив е ус пе шен. Во о ду ше ву ва гле тка та
ка ко се ра ду ва ат до де ка ги гле да ат сво и те „де -
ла“: сли ки, нас ли ка ни пред ме ти од гли на, на -
ве зе ни пер ни чи ња, ра ко твор би од вол ни ца
и дру го. Убав при мер де ка ма ли те не шта но -
сат го ле ма ра дост.                                        Р. Ми тиќ

ЗП-ВЕВЧАНИ

Про мо ци ја на збир ка та пес ни 
„Рез би во вре ме то“ на Дра ган По по ски

ЗП-КОЧАНИ

Мо но гра фи ја 
за Гор ни Под лог - Ко чан ско 


