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Дра ги Ар ги ров ски

Мер ки те за уб ла жу ва ње на пос ле -
ди ци те од еко ном ска та кри за, по до бру -
ва ње на сто пан ски от раз вој и зго ле му -
ва ње то на вра бо те но ста се во ин те рес
и на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, би -
деј ќи со тоа ќе се по до бри вкуп на та со -
стој ба на гра ѓа ни те и на оваа ма сов на
по пу ла ци ја на на ша та зем ја.

Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја е нај ма сов на и
нај а ктив на нев ла ди на, не по ли тич ка и
ме ѓу ет нич ка ор га ни за ци ја што со сво -
јот ан гаж ман с*по ве ќе при до не су ва за
ар гу мен ти ра но осоз на ва ње и за за лож -
би те на ре ша ва ње то на пен зи о нер ски -
те проб ле ми, за што е по треб но соз да -
ва ње по зи тив на ат мо сфе ра не са мо ме -
ѓу членс тво то ту ку и во по ши ро ка та јав -
ност. Са мо та ка мо же да се зго ле му ва
све ста за ре ша ва ње на дол го го диш ни -
те по тре би за ни вен по до бар стан дард
и за ус ло ви за до сто инс твен жи вот во
тре та та жи вот на до ба.

Па ра лел но со ова се и актив но сти -
те на СЗПМ за по до бру ва ње на ква ли -
те тот на жи во тот на оваа по пу ла ци ја со
ор га ни зи ра ње спорт ски игри, ре вии, с*
по ма сов ни те пик ник-сред би, ек скур зии
и дру го.

ЗА СЕ ГАШ НИ ТЕ ПЕН ЗИ О НЕ РИ НЕ МА
НА МА ЛУ ВА ЊЕ НА ПЕН ЗИ И ТЕ

Пен зи ско то и ин ва лид ско то оси гу ру -
ва ње има ат зна чај но ме сто во вкуп ни -
от оп штес твен, со ци ја лен и по ли тич ки
жи вот во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, имај -
ќи пред вид де ка на овој на чин из вес на
со ци јал на си гур ност ос тва ру ва ат око лу
280.000 ко рис ни ци на пен зи ја. Но ка -
ко пос ле ди ца на дол го го диш на та тран -
зи ци ја и зго ле му ва ње то на жи вот ни те
тро шо ци се чув ству ва по тре ба та не да
се на ма лат, ту ку во нред но да се зго ле -
мат пен зи и те, осо бе но оние нај ни ски -
те. Нај ни ска пен зи ја е око лу 6.500 де -
на ри, ко ја ја при ма ат над 78.000 пен -

зи о не ри или 28 от сто од вкуп ни от број,
а нај ви со ка та е над 34.000 де на ри, што
се ка ко е за до во ли тел на, но неа ја при -
ма ат са мо 920 пен зи о не ри или 0,3 от -
сто. Нај го лем број пен зи о не ри при ма -
ат пен зи ја по ма ла од про сеч на та, ко ја
из не су ва око лу 10.500 де на ри, што во
од нос на про сеч на та пла та из не су ва око -
лу 50 от сто. Спо ред европ ски те стан дар -
ди, ако овој про сек из не су ва под 60 от -
сто во ди кон си ро ма шти ја. По ра ди тоа
и по зи ци ја та и опо зи ци ја та тре ба да има -
ат за ед нич ки ја зик за над ми ну ва ње на
оваа со стој ба. На про тив, де но ви ве тоа
не се слу чи и за вре ме на со бра ни ска -
та про це ду ра за до не су ва ње на но ви от
за кон за пен зи ско и ин ва лид ско оси гу -
ру ва ње. Со до не се ни от за кон се за др -
жа ни си те пра ва од прет ход ни от, та ка
што на се гаш ни те пен зи о не ри не им се
на ма лу ва ат пен зи и те, а не се зго ле му -
ва ста рос на та гра ни ца за оде ње во пен -
зи ја. Единс тве но со за ко нот се пра ви ко -
рек ци ја за ид ни те пен зи о не ри со на ма -
лу ва ње на за мен ска та стап ка од 1,8 на
1,6 от сто. За тоа кол ку тоа ќе се одра зи
на ви си на та на пен зи и те на ид ни те ко -
рис ни ци и ме ѓу екс пер ти те во СЗПМ има
по преч ни мис ле ња, но се сме та де ка
из но сот не ма да би де го лем. 

Осо бе но тре ба да се наг ла си де ка
по де сет го ди ни СЗПМ по втор но ќе има
член на управ ни от од бор на Фон дот на

ПИОМ, што зна чи тел но ќе при до не се за
по це лос но ин фор ми ра ње, за по го ле мо
ме ѓу себ но ко ор ди ни ра ње и за за јак ну -
ва ње на со ра бо тка та во сог ле ду ва ње и
ре ша ва ње на пен зи о нер ски те пра ша -
ња во ин те рес на си те ко рис ни ци на пен -
зи ја. При тоа тре ба да се има пред вид
де ка во СЗПМ чле ну ва ат над 230.000
ко рис ни ци на ста рос на и се меј на пен -
зи ја и над 11.000 ин ва лид ски, до де ка
во со ју зот на ЗИТ-КИП на РМ има18.400,
во На ци о нал ни от со јуз на тру до ви ин ва -
ли ди на РМ са мо 9.700 ко рис ни ци на
ин ва лид ска пен зи ја и во Со ју зот на ин -
ва лид ски те пен зи о не ри на Ма ке до ни -
ја 6.600. По тре ба од нив но то обе ди ну -
ва ње с* по ве ќе се наг ла су ва, што е по -
ста ве но и во на ши от ини ци ја ти вен пред -
лог-за кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње во Ма ке до ни ја.

МЕ ЃУ ГЕ НЕ РА ЦИ СКА СО ЛИ ДАР НОСТ 
И СО РА БО ТКА

Проб ле ми те на жи во тот на пен зи о -
не ри те се очиг лед ни. ЕУ не слу чај но ја
прог ла си 2012-та за го ди на на актив но
ста ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо -
тка и со ли дар ност, а усвои и про ект до
2020 го ди на за спо кој на ста рост „Европ -
ска Уни ја - при ја тел на ста ри те“. Во си -
те зем ји на Евро па се ба ра ат по го ле мо
вни ма ние и по чит кон оваа мно гу број -
на по пу ла ци ја, да се ко ри стат нив но то
искус тво и му дрост, ка ко и соз да ва ње
за ем на по чит ме ѓу ге не ра ци и те.

Во тој дух пен зи о не ри те од РМ мно -
гу се за ин те ре си ра ни и за имп ле мен та -
ци ја на На ци о нал на та стра те ги ја за ста -
ри ли ца 2011-2020 го ди на, за из град -
ба на пен зи о нер ски и стар ски до мо ви,
отво ра ње цен три за дне вен пре стој, клу -
бо ви за пен зи о не ри и дру го.

Но за се то тоа е по треб но за ед нич -
ко дејс тву ва ње на си те фа кто ри, ка ко и
за јак на та со ра бо тка за ре а ли за ци ја на
за ед нич ки про е кти на асо ци ја ци и те за
ста ри ли ца на на ци о нал но и европ ско
ни во. 

Нај ни ска пен зи ја е око лу
6.500 де на ри, ко ја ја при ма ат
над 78.000 пен зи о не ри или
28 от сто од вкуп ни от број, а
нај ви со ка та е над 34.000 

де на ри, што се ка ко е за до во -
ли тел на, но неа ја при ма ат
са мо 920 пен зи о не ри или

0,3 от сто

На да Але ксо ска 

По три го ди ни се на вр шу ва цел
век отка ко го ле ми те си ли (два та за -
во ју ва ни им пе ри ја ли стич ки бло ка Ан -
тан та та и Цен трал ни те си ли) го вос -
по ста ви ја Ма ке дон ски от фронт, кој
тра е ше три го ди ни, де леј ќи ја Ма ке -
до ни ја на два де ла, поч ну вај ќи од вли -
вот на Стру ма во Бе ло Мо ре, пре ку
Бе ла си ца до ма на сти рот „Све ти На -
ум“. Во тој пер и од пре сто ју ваа на те -
ри то ри ја та на Ма ке до ни ја над еден
ми ли он и три ста ил ја ди бе ло свет ски
вој ни ци, по де ле ни од две те стра ни на
фрон тот, а ме ѓу нив и 50-60 ил ја ди на
јуж ни от дел во срп ска та ар ми ја и око -
лу 70.000 во бу гар ска та ар ми ја, a Ма -
ке дон ци те при сил но беа мо би ли зи -
ра ни од со се ди те.

Слу чај но или не, за што слу чај но -
ста ка ко и да не по стои, ми на то то ле -
то, во Ве ле шко, ед на фран цу ска двој -
ка се срет на со се кре та рот на ЗП-Ве -
лес, д-р Ве ле Але ксо ски, чи ја до ктор -

ска те за би ла „Фран цу ска та источ на
ар ми ја и ма ке дон ски от на род 1915-
1918“. А „за ски та ни те“ Фран цу зи
дош ле во Ма ке до ни ја да ги по се тат
те ре ни те ка де што по чи ва ат оста то -
ци те на за ги на ти те фран цу ски вој ни -
ци што ги да ле сво и те жи во ти за осво -
ју вач ки ин те ре си на нив ни те вла ди.

По вос по ста ве ни те кон та кти би ло
до го во ре но ид на та сред ба да би де на
по ви со ко ни во. Та ка, на 15 ју ли го ди -
на ва, во дво рот на оре о вич ко то ма -
на стир че во се ло то Оре о ви ца бе ше
ре а ли зи ра на сред ба ме ѓу две де ле га -
ции, ед на та пред во де на од пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, при -
дру жу ван од не кол ку пре тсе да те ли на
пен зи о нер ски здру же ни ја, на че ло со
до ма ќи нот од Ра до виш, Јор дан Ко ста -
ди нов, а во име на фран цу ски те асо -
ци ја ции „Ве те ра ни на Го ле ма та вој -
на“ и „Фран цу ски спо ме ни и за чу ву -
ва ње на ме ста та ка де што за ги на ле
бор ци те“ гос по дин Ли о нел Да ба ре,
про фе сор по исто ри ја, и гос по ѓа Жа -
нин Ди сел, на ша ко ле шка-пен зи о нер -
ка, и двај ца та акти ви сти на овие асо -
ци ја ции. 

- Во на ши те про е кти ние ка ко Со -
јуз има ме пла ни ра но со ра бо тка на
ме ѓу на ро ден план. Се на де вам де ка
на ша ва сред ба не ма да би де пр ва и

пос лед на, за што фран цу ско то јав но
мис ле ње, осо бе но во илин ден ски от
пер и од, отво ре но за ста на ло на стра -
на, не са мо на ма ке дон ски от на род
ту ку и на си те пот чи не ти на ро ди во
Евро па - ре че во сво е то из ла га ње пре -
тсе да те лот Ар ги ров ски.

- На ши те асо ци ја ции им се мно -
гу бла го дар ни на на ро ди те во чии
зем ји има оста то ци на на ши вој ни -

ци. Тие мла ди мом ци нај мал ку се ви -
нов ни за нив но то во ју ва ње на ту ѓи
те ри то рии, во ту ѓи зем ји. Ху ма ни от
од нос на го сто љу би ви от ма ке дон ски
на род се гле да и во од но сот кон мно -
гу те фран цу ски гро би шта што ги има
во оваа зем ја. На ша ин тен ци ја е со
груп но то до а ѓа ње во Ма ке до ни ја не
са мо да ги по се ти ме обе леж ја та што
се по диг на ти во спо мен на за ги на ти -
те ту ку и да му се заб ла го да ри ме на
ма ке дон ски от на род мал по број, а
го лем по ср це и ду ша, за чо веч ки от
од нос кон ту ѓин ци те, за от ста пе ни те
плод ни по ли ња, осо бе но во Со лун -
ско, Ле рин ско, Би тол ско и До јран ско
- ре че гос по ди нот Ли о нел. 

Во фран цу ски те на уч но ту ри стич -
ки гру пи, ка ко и во ма ке дон ски те, ќе
има и пом ла ди ли ца, што е во сог лас -
ност со стра те ги ја та на СЗПМ за ме -
ѓу ге не ра ци ска со ра бо тка. Ид ни от ју -
ли ма ке дон ски те пен зи о не ри ги оче -
ку ва ат пр ва та гру па фран цу ски ко -
ле ги. Со ва кви те актив но сти пен зи -
о не ри те ќе на пра ват го лем при до -
нес на не кол ку по ли ња: ту ри стич ко-
еко ном ско, евро ин те гра ци ско, а
најм но гу ќе ги пре зен ти ра ат искон -
ски те вред но сти на ма ке дон ски от
на род, го сто примс тво то, то ле рант но -
ста и чо ве ко љу би е то.  

МА КЕ ДОН СКО-ФРАН ЦУ СКА СРЕД БА НА ПРЕТ СТАВ НИ ЦИ НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ 

Ма ке дон ски от на род е мал по
број, но го лем по ср це и ду ша

На ши те асо ци ја ции им 
се мно гу бла го дар ни на 

на ро ди те во чии зем ји има
оста то ци на на ши вој ни ци.
Тие мла ди мом ци нај мал ку
се ви нов ни за нив но то во -
ју ва ње на ту ѓи те ри то рии,

во ту ѓи зем ји

СЗПМ ПО ВИ КУ ВА НА ПО ЗИ ТИВ НА АТ МО СФЕ РА ЗА РЕ ША ВА ЊЕ НА ПРОБ ЛЕ МИ ТЕ

Со но ви от за кон не се 
на ма лу ва ат сегашните пен зи и



Ва сил Па чем ски

Ху ма ност, до бри на и по жр тву ва -
ност ги кра сат пен зи о не ри те иа ко мно -
гу че сто тоа го не ма кај пом ла ди те ге -
не ра ции. Тоа го до ка жаа и ми на ти от
ме сец, на ек скур зи ја та до До јран, ко -
ја ја ор га ни зи ра но во фор ми ра но то
ЗП „Нов жи вот“ од оп шти на та Бу тел. 

Да се спа си жи вот зна чи да се да -
ру ва нов жи вот и зас лу жу ва искре но
вос хи ту ва ње. Во ре дот на ху ма ни те
лу ѓе тој ден, ос ми ју ли го ди на ва, се
вбро и ја и Ѓор ги Чоч ков, Ру се Ми тев
и Пе тар Ан ге ле ски. Ше тај ќи по крај
езе ро то, го за бе ле жа ле мла до то мом -
че на во зраст око лу 10-12 го ди ни ка -
ко ба ра по мош и поч на ло да по то ну -
ва. Не раз мис лу вај ќи, а не им би ле
преч ка ни го ди ни те во сед ма та де це -
ни ја, вед наш се фр ли ле во езер ски -
те во ди са мо со единс тве на жел ба да
го спа сат мла ди от жи вот.

- Пли вај ќи до не го - ни рас ка жу ва
Ѓор ги Чоч ков - го фа тив и поч нав да
го ва дам над вор, при тоа ми по ма гаа
Ру се и Пе тар. Ко га го из ва див ме пра -
шав ме да ли има ме ди цин ски ли це
ме ѓу ка па чи те на пла жа та, но за не -

сре ќа не ма ше. Од на ше то скром но
поз на ва ње, за спа су ва ње да ве ник
са мо што сме слу ша ле, вед наш при -
ста пив ме со ве штач ко ди ше ње. На
на ша го ле ма ра дост, за сре ќа на
мом че то и на не го ви те ро ди те ли,
мом че то поч на да ди ше. Бев ме воз -
бу де ни, но и среќ ни што спа сив ме
еден млад жи вот.То гаш при стиг наа
и не го ви те ро ди те ли, кои за мо мент
отиш ле во бли ски те ду ќан чи ња да ку -
пу ва ат не што. Сре ќа та и ра до ста беа
го ле ми, а сол зи те од ра дост не пре -
ста но те чеа и од на ши те очи и од очи -

те на не го ви те ро ди те ли. Н* пре гр ну -
ваа, заб ла го да ру вај ќи ни се. По тоа
мом че то пре гр на то со ро ди те ли те,
среќ ни во не сре ќа та, за ми на во најб -
ли ска та ам бу лан та - до де ка рас ка жу -
ва ше с* уште се гле да ше воз бу да та
од на ста нот кај Ѓор ги. 

Случ ка та е уште еден до каз за
искус тво то и за хра бро ста на пен зи -
о не ри те, кои по не ко гаш се под го тве -
ни да го жр тву ва ат и сопс тве ни от жи -
вот, свес ни де ка е сре ќен се кој што
ја по ка жу ва ху ма но ста на де ло и им
по ма га на лу ѓе то.
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Пе ро Ми лен ков ски

Усви тен ден во скоп ска та на сел ба
То пан ско По ле. Ле то то ги ис праз ни ло
ули ци те, сон це то за ста на ло во не дог -
лед ни те си ни ви со чи ни ка ко жол та же -
шка топ ка. Поп лад не. Го нај а ву ва ме сво -
е то до а ѓа ње во до мот на се мејс тво то
Ри бар ски. Со гла сот на ѕвон че то на влез -
на та вра та до нас до пи ра ат при јат ни
зву ци на пи ја но. Н*пре че ку ва ма е стро
Ки рил Ри бар ски, истак на ти от ма ке дон -
ски тром бо нист. Ја поз дра ву ва ме и не -
го ва та со пру га Ми ли ца Шпе ро виќ-Ри -
бар ски, поз на та пи ја нис тка, учес нич ка
на мно гу кон цер ти во све тот, му зич ки
пе да гог и ос но вач на зна чај ни му зич ки
ма ни фе ста ции. Отсу тен е са мо нив ни -
от син Емил, млад умет ник, а ве ќе про -
фе сор по пи ја но во му зич ко-ба лет ски -
от учи ли штен цен тар „Или ја Ни ко лов -
ски-Луј“ во Скоп је.

- Скок на не кој ден до Охрид, да се
раз ла ди пред но ви те об вр ски - ве ли та -
тко му Ки рил - а ние мо ра ме да при вр -
ши ме не што во вр ска со прет стој ни от
„Ин тер фест“ во Би то ла.

ЉУ БОВ КОН ПИ ЈА НО ТО 
УШТЕ КА КО ДЕ ТЕ

Поч ну ва да се раз дип лу ва „при каз -
на та“ за ед но се мејс тво што жи вее за
му зи ка та; за пр ви те че ко ри со пи ја но -
то и тром бо нот; за ап ла у зи те на кон церт -
ни те по ди у ми; за љу бо вта кон оваа умет -
ност што вос хи ту ва и об ла го ро ду ва, за
уба ви на та. И, ка ко се ко гаш, со го вор -
ни кот оста ну ва фас ци ни ран од ра до ста
на умет ни ци те по се кој тво реч ки ус пех,
но и по се кој откри ен млад та лент. Та ка
е, за што и тие не ко гаш би ле мла ди та -
лен ти, при фа те ни и не гу ва ни од по твр -
де ни умет ни ци, на кои се се ќа ва ат со
сим па тии и бла го дар ност.

Во ме мо ри ја та на про фе сор ка та
Шпе ро виќ со свет ли бу кви се за пи ша -
ни ими ња та на пе да го гот Ма ри ка Је -
втиќ од ос нов но то му зич ко учи ли ште во
Би то ла, на Не дељ ка Ми шиќ и На да Ор -
ган џи е ва во чи ја кла са го офор ми ла
сред но то обра зо ва ние во Скоп је, на
про фе со рот Вла сти мир Шир ка од Му -

зич ка та ака де ми ја во Бел град и на ре -
но ми ра ни те пи ја ни сти и пе да го зи Вла -
до Пер ле му тер и Ала до Чи ко ли ни под
чие струч но око спе ци ја ли зи ра ла пи ја -
но во ака дем ска та 1969/1970 го ди на.

- Не ма збо ро ви со кои мо же да се
до ло ви таа ма ги ја, таа љу бов и по све -
те ност на пи ја но то, кое ми зна чи и смис -
ла и мо тив за жи вот. Тоа ми овоз мо жи
по сто ја но дру же ње со Шо пен, Бах, Ра -
вел, Де би си, Мо царт и го збо га ту ва мо -
јот жи во тен ле то пис со кон цер ти на си -
те кон ти нен ти, ми го ис пол ну ва ше ср -
це то со ра дост по се кој ус пех на мо и те
сту ден ти на Му зич ка та ака де ми ја во
Скоп је; ми да ва ше и ми да ва енер ги ја
да оп ста ну вам во за лож би те за афир -
ма ци ја на ве ќе ре ни ми ра ни от ин тер -
на ци о на лен фе сти вал на кла сич на му -
зи ка „Ин тер фест“ во Би то ла (чиј ос но -
вач и умет нич ки ди ре ктор е ток му таа)
- ве ли оваа ста ме на да ма, по твр ден му -
зич ки умет ник и пе да гог, до бит ник на
мно гу број ни на гра ди за сво е то тво реш -
тво.

На пра ша ње то што бе ше пре суд но
му зи ка та да би де неј зи на про фе си ја и
пре диз вик ве ли:

- Соз на ни е то де ка му зи ка та не ма
гра ни ци, неј зи на та тко ви на е це ли от
свет - ни од го ва ра со мис ла та на ге ни -
јал ни от Шо пен. - За тоа во пи ја но то се
вљу бив уште ка ко де те.

ПО ЕТ НА ТРОМ БО НОТ

Без гра нич на та љу бов кон му зи ка та
и го ле ми на по ри за по сто јан умет нич -
ки по дем ја кра сат и би о гра фи ја та на

Ки рил Ри бар ски, на ши от вир ту оз на
тром бон, чи ја умет ност се по чи ту ва и
над вор од Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Му -
зич ка та кри ти ка го на ре ку ва по ет на
тром бо нот, Па га ни ни на тром бо нот, мај -
стор на фор ма тот што из ле гу ва од гра -
ни ци те на до пир ли во то и па ту ва во ма -
гич ни от кос мос на воз ви ше на та кре а -
тив ност...

- Тром бо нот, ка ко и се кој ин стру -
мент, има сво ја ду ша, не што по и на ква
од дру ги те. По крај умет нич ки пер фор -
ман си, друж ба та со не го ба ра и го лем
фи зич ки на пор, та ка што е не оп ход но
и спор ту ва ње. За тоа ме не че сто мо же
да ме ви ди те на спорт ски те те ре ни, ка -
де што играм фуд бал. По треб но е пред
с* умет нич ко зна е ње, но и воз дух - ве -
ли во нред ни от про фе сор по тром бон,
хор на и ту ба на фа кул те тот за му зич ка
умет ност „Го це Дел чев“ во Штип, ви зи -
тинг-про фе сор на му зич ка умет ност во
При шти на и ди ре ктор на фе сти ва лот
„Ин тер фест“-Би то ла. Че сто и тој, со бла -
го дар ност се се ќа ва на про фе со рот
Ме то ди До ку зов, во чи ја кла са го за вр -
шил сред но то му зич ко учи ли ште, по -
тоа на про фе со рот Дра ги ша Ми шко -
виќ, под чие мен торс тво дип ло ми рал
тром бон, а ма ги стри рал во За греб во
кла са та на Мар сел Фукс. Со лид но то
обра зо ва ние, до пол не то со се којд нев -
на над град ба и веж би, го удо сто и ло овој
вре ден умет ник со три на е сет др жав -
ни и ин тер на ци о нал ни на гра ди, со по -

ка на да кон цер ти ра во 37 зем ји на пет
кон ти нен ти и да на ста пу ва ка ко со лист
со ре но ми ра ни сим фо ни ски ор ке стри
во Ру си ја, Бра зил, САД, Еги пет, ка ко и
во го лем број кул тур ни цен три од по -
ра неш ни те ју гос ло вен ски про сто ри.

- Ки рил е скро мен а вре ден умет -
ник. За тоа во оваа при го да за не го ќе
ка жам уште не што. Тој е автор на ком -
по зи ци ја та за тром бон и пи ја но „Раз -
мис лу ва ње“, ко ја е из ве ду ва на на кон -
цер ти во зем ја та и во странс тво и оце -
ну ва на со ла ска ви му зич ки кри ти ки.
По крај тоа, автор е и на по ве ќе аранж -
ма ни на де ла пи шу ва ни за ви о ли на,
тру ба, хор на, пи ја но што тој ги прис по -
со бил за тром бон. Не го ва та фе но ме -
нал на тех ни ка му овоз мо жу ва да из ве -
ду ва де ла пи шу ва ни за дру ги ин стру -
мен ти и во раз лич ни му зич ки пер и о ди
- се вклу чу ва про фе сор ка та Шпе ро виќ
и по неж ни от член на поз на то то „Дуо
Ри бар ски“, кое го ди на ва од бе ле жу ва
35 го ди ни од по сто е ње то. Ју би леј за
по чит. И за че сти тки.

- Со му зи ка та се дру жев ме во ми -
на то то, со му зи ка та се дру жи ме се га,
а ќе се дру жи ме и во ид ни на. Дру же -
ње то со му зи ка та н* подм ла ду ва. За
му зич ки те умет ни ци не ма „пен зи о ни -
ра ње“. 

Му зи ка та е ја зик на ан ге ли те, ре -
кол не кој. Лет на та сред ба со со пруж -
ни ци те Ри бар ски уште ед наш н* уве -
ру ва во тоа.

К. Ан до но ва

Не о дам на здру же ни е то на гра ѓа -
ни-ин ва ли ди на тру дот и ко рис ни ци на
ин ва лид ска пен зи ја што ра бо ти и дејс -
тву ва на те ри то ри ја та на оп шти на та
Бу тел, бла го да ре ние на од лич на та со -
ра бо тка со гра до на чал ни кот на оп шти -
на та Пе тре Ла ти нов ски, се все ли во
но ви про сто рии. Про сто ри и те све че -
но им ги да де во упо тре ба на пен зи о -
не ри те гра до на чал ни кот Ла ти нов ски,
при тоа да вај ќи ве ту ва ње де ка оп шти -
на та и по на та му ќе со ра бо ту ва и ќе
им по ма га во се кој пог лед на пен зи -
о не ри те од ова здру же ние, ка ко и на
си те пен зи о не ри и ста ри лу ѓе што жи -
ве ат на те ри то ри ја та на оп шти на та Бу -
тел. Оп шти на та и гра до на чал ни кот се
свес ни за по тен ци ја лот што го по се -
ду ва ат по во зрас ни те гра ѓа ни и се тру -
дат тие да би дат вклу че ни во си те
актив но сти на оп шти на та, а нив ни от
пен зи о нер ски жи вот да би де што по -
со др жа ен и по ква ли те тен. 

Пре тсе да тел ка та на здру же ни е -
то на гра ѓа ни-ин ва ли ди на тру дот и
ко рис ни ци на ин ва лид ска пен зи ја

Оли ве ра Ди мов ска, вид но воз бу де -
на и за до вол на од все лу ва ње то во
но ви те про сто рии, му се заб ла го да -
ри на гра до на чал ни кот Ла ти нов ски
за от ста пу ва ње то про сто рии на здру -
же ни е то без на до ме сток, истак ну вај -
ќи при тоа де ка и ова е дел од со ра -
бо тка та и по чит та кон пен зи о не ри те
од оваа здру же ние од стра на на гра -
до на чал ни кот и оп шти на та.

- Все лу ва ње то во но ви те про сто -
рии во оп штин ска та згра да на оп -
шти на та Бу тел е уште еден пот тик за
уште по бо га ти актив но сти и по до бри
ре зул та ти на здру же ни е то. 

Со ра бо тка та со оп шти на та и ло -
кал на та са мо у пра ва и осо бе но со
гра до на чал ни кот е од лич на и се на -
де ва де ка та ква ќе би де и во ид ни -
на. 

Со му зи ка та се дру жев ме во
ми на то то, со му зи ка та се

дру жи ме се га, а ќе се дру жи -
ме и во ид ни на. Дру же ње то
со му зи ка та н* подм ла ду ва,

а за му зич ки те умет ни ци 
не ма „пен зи о ни ра ње“ 

ЗА ИН ВА ЛИД СКИ ТЕ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ОД БУ ТЕЛ

Но ви про сто рии за по бо га ти актив но сти

К.С. Ан до но ва 

Иа ко жи ва та во тер мо ме та рот
се иска чи ду ри и до 40 сте пе ни,
пен зи о не ри те не ми ру ва ат и се
актив ни на мно гу по ли ња. Та ка, на
не о дам неш но то од бе ле жу ва ње на
два та нај го ле ми ма ке дон ски праз -
ни ка, на прос ла ва та на два та илин -
де на, тие беа најм но гу број ни во
Кру ше во, во ме мо ри јал ни от комп -
лекс на Пе лин це и на пло шта дот во
Скоп је.

По крај на прос ла ва та на Илин -
ден, пен зи о не ри те се дру жеа на мно -
гу број ни те со би ри низ зем ја та. Се
дру жеа во До јран, Оре о ви ца, Тр но -
во и на дру ги ме ста.

Актив но се под го тву ва ат и за две -
те ре ги о нал ни ре вии на пес на, му -
зи ка и игри, кои ќе се одр жат во Би -
то ла и во Ко ча ни во сеп тем ври, ка -
ко и за ре пуб лич ка та ју би леј на 10-та
ре ви ја што ќе се одр жи на 25 сеп -
тем ври во Уни вер зал на та са ла во
Скоп је, а на ко ја ќе на ста пат нај ин -
те рес ни те, нај под го тве ни те и нај до -
бри те из ве ду ва чи на пес на, му зи ка
и ора, нај вер ни те чу ва ри на тра ди -
ци и те, кул тур но то бо гат ство и иден -
ти те тот на кој му при па ѓа ат. По де -
сет ти пат по ред ќе одек не пес на та
од пен зи о нер ски те гр ла, во ко ја си -
те се ед на кви без раз ли ка на ве ра и
на ци о нал ност. И та па нот и зур ла та и
да јре то ќе сви рат за си те и од си те

во Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја, на оваа
нај го ле ма нев ла ди на и мул ти ет нич -
ка ор га ни за ци ја од ко ја при пад ни -
ци те на пом ла ди те ге не ра ции мо жат
мно гу да на у чат.

Та ка ќе би де и на 17-те ре пуб лич -
ки пен зи о нер ски спорт ски нат пре -
ва ри што ќе се одр жат на 11 сеп тем -
ври во Скоп је, во ор га ни за ци ја
СЗПМ, а до ма ќин ќе би де ЗП Ѓор че
Пе тров.

Во европ ска та го ди на на актив -
но ста ре е ње при пад ни ци те од тре -
та та до ба во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
се мно гу актив ни, при што не им пре -
чи ни што, па ду ри ни ви со ки те лет ни
тем пе ра ту ри. 

АКТИВНИ И ПОКРАЈ ЛЕТНИТЕ ГОРЕШТИНИ

ХУ МА НО СТА НА ДЕ ЛО

До бре То до ров ски

На 23 ју ли 2012 го ди на све че но
бе ше пу штен во упо тре ба дет ски от
парк во со став на Зо о ло шка та гра -
ди на во Би то ла. Со се че ње лен та, дет -
ски от парк во упо тре ба го пу шти ја
пре тсе да те лот на ЗП-Би то ла, То ме
Или о ски, и ди ре кто рот на ЗОО, Ко ста
Не шков ски. Во из ја ва та да де на за
ме ди у ми те, пре тсе да те лот на ЗП-Би -
то ла, То ме Или о ски, истак на: 

- Пред око лу два ме се ца ЗП-Би то -
ла се на фа ти да до ни ра средс тва за
из град ба на дет ски от парк во рам ки -
те на зо о ло шка та гра ди на. Осо бе но
ме ра ду ва фа ктот што де нес, во ед -
на до бра со ра бо тка со оп шти на та Би -
то ла, Цен та рот за раз вој на пе ла го -
ни ски от ре ги он и вра бо те ни те во ЗОО
ус пе ав ме да го фи на ли зи ра ме про -
е ктот и да го пу шти ме во упо тре ба
дет ски от парк. Ова е са мо по че ток
на на ша та со ра бо тка со овие две ин -
сти ту ции, за тоа што ко га се ра бо ти
за пен зи о не ри те и де ца та са ка ме се -
ко гаш и се ка де да би де ме при сут ни
ка ко здру же ние. 

Да по тсе ти ме де ка до на ци ја та на
Здру же ни е то на пен зи о не ри од Би -
то ла се од не су ва на на ба вка и по ста -

ву ва ње опре ма за дет ски от парк во
Зо о ло шка та гра ди на. На по вр ши на
од 535 ква драт ни ме три се на о ѓа ат
клу пи за од мор, зе ле ни ло, чеш мич -
ка, про стор за еду ка тив ни ин ста ла -
ции, ва гон чи ња од „МЕЧО“ и дру ги
ре кви зи ти. Се истак ну ва и при до не -
сот на пен зи о не ри те во ре а ли за ци -
ја на тех нич ка та до ку мен та ци ја за
комп лет на ре кон струк ци ја на Зо о ло -
шка та гра ди на во Би то ла. 

По крај из гра де ни те но ви па те ки,
клу пи за од мор, ре кви зи ти те за дет -
ска за ба ва, за ед но со изо билс тво то
зе ле ни ло, ова ќе би де на ви сти на при -
јат но кат че за од мор на по во зрас ни -

те и за раз о но да на најм ла ди те.
Ди ре кто рот на Зо о ло шка та гра -

ди на, Ко ста Не шков ски, во оваа при -
го да истак на: 

- Од де нес Зо о ло шка та гра ди на
не ма да би де са мо ше та ли ште на кое
ќе по ми ну ва ат и за ми ну ва ат нај че -
сти те по се ти те ли, пен зи о не ри те и
нив ни те вну ци. Се га има ка де да се
за др жат, по ста ри те да се од мо рат, а
најм ла ди те да се за ба ву ва ат на ре -
кви зи ти те што се по ста ве ни ток му за
нив. Го ле ма бла го дар ност до Здру же -
ни е то на пен зи о не ри од на ши от град,
со кои во ед на од лич на со ра бо тка го
ос тва рив ме за мис ле но то. Исто та ка,
са кам да нај а вам де ка во по че то кот
на сеп тем ври, Зо о ло шка та гра ди на
во Би то ла ќе би де збо га те на со уште
де се ти на ви да но ви жи вот ни. 

Не шков ски не го кри е ше за до -
волс тво то од ре а ли за ци ја та на про -
е ктот и уште ед наш ја по вто ри од лу -
ка та со ко ја би тол ски те пен зи о не ри
од по не дел ник до пе ток во при сус тво
на де ца до осум го диш на во зраст се
ос ло бо де ни од пла ќа ње би лет за вле -
гу ва ње во Зо о ло шка та гра ди на.

Пр ви го сти во дет ски от парк беа
де чи ња та од дет ска та гра дин ка
„Естреа Ова ди ја Ма ра“ од Би то ла. 

ДО НА ЦИ ЈА НА ПЕН ЗИ О НЕР СКО ЗДРУ ЖЕ НИЕ

Нов дет ски парк во 
Зо о ло шка та гра ди на во Би то ла
Нов дет ски парк во 
Зо о ло шка та гра ди на во Би то ла
Нов дет ски парк во 
Зо о ло шка та гра ди на во Би то ла
Нов дет ски парк во 
Зо о ло шка та гра ди на во Би то ла

Пен зи о не ри те најм но гу број ни во 
Кру ше во, Пе лин це и во Скоп је Лил ја на Мла де нов ска

Во ор га ни за ци ја на ЗП Ра до виш и
Кон че на 15 ју ли 2012 го ди на во пре -
крас ни те пре де ли на Ора о вич ко то ма -
на стир че се одр жа при јат на пен зи о -
нер ска пик ник- сред ба на ко ја при сус -
тву ваа око лу 5.000 чле на од 27 здру -
же ни ја од ре пуб ли ка та.

Во по че то кот го сти те беа поз дра -
ве ни од пре тсе да тел ка та на Акти вот
на пен зи о нер ки те, Пав ли на Ча бу ко -
ва, по тоа по са ку вај ќи им ср деч но до -
бре дој де на си те при сут ни, пре тсе да -
те лот на ЗП Ра до виш, Јор дан Ко ста ди -
нов, изра зи го ле ма бла го дар ност за
огром но то при сус тво на го сти те од по -
ве ќе здру же ни ја, ме ѓу кои најм но гу -
број ни беа од Штип - 508 чле на.

Од име то на гра дот-до ма ќин, го сти -
те ги поз дра ви и им по са ка мно гу сре -
ќа, здрав је и ус пех во на та мош но то

актив но жи ве е ње, гра до на чал ни кот
на оп шти на та Ра до виш, д-р Ро берт Вел -
ков, кој ги по фа ли актив но сти те на пен -
зи о не ри те и иска жа за до волс тво од
до се гаш на та со ра бо тка. Исто та ка,
пен зи о не ри те беа поз дра ве ни и од
гра до на чал ни кот на оп шти на та Кон -
че, Сто јан Ла за ров. На пен зи о не ри те
им се обра ти и ди ре кто рот на руд ни -
кот „Бу чим“, Ни кол че Ни ко лов, кој со

сопс тве ни средс тва ја гра ди но ва та
цр ква „Све ти Ѓор ѓи ја“. Тој ги поз дра ви
при сут ни те пен зи о не ри и до да де де -
ка ра бо ти те око лу из град ба та на цр -
ква та се од ви ва ат по пла нот и ве ќе на
на ред на та сред ба пен зи о не ри те ќе
би дат во мож ност да го по се тат но во -
из гра де ни от Бож ји храм.

Сред ба та ја отво ри пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. Отка ко
ги поз дра ви при сут ни те, збо ру ва ше
за пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње и
за зна че ње то на ва кви те сред би, на
кои пен зи о не ри те стек ну ва ат но ви
при ја телс тва, се дру жат, ре ла кси ра ат
и се за ба ву ва ат, а со тоа си го про дол -
жу ва ат и жи во тот. По тоа тој ги по фа ли
до ма ќи ни те за ус пеш но ор га ни зи ра -
ње на оваа тра ди ци о нал на и не за бо -
рав на сред ба.

Сред ба та бе ше иско ри сте на и за
одр жу ва ње ра бо тен со ста нок, со цел

по до бро да се за поз на ат пре тсе да те -
ли те, да раз ме нат одре де ни искус тва,
ка ко и да во ве дат но ви фор ми и со др -
жи ни во дејс тву ва ње то и про ши ру ва -
ње то на со ра бо тка та.

На за до волс тво на си те при сут ни
сред ба та ми на во игра, пес на и ве се -
ло дру же ње с* до ве чер ни те ча со ви.
Го сти те беа оду ше ве ни од уба ви на та
на при ро да та, од лад на та во да и од де -
бе ли те да бо ви и оре о ви дрв ја што ги
при ми ја си те под сво и те лад ни сен ки.

За до бра та за ба ва се по гри жи ве -
ќе до бро афир ми ра на та му зич ка гру -
па „Ко ктел бенд“ од Штип, а до бра та
ска ра и ма на стир ско то грав че ги при -
го тви ја Ју ре Ѓор ги ев, чле но ви те на ма -
на стир ски от од бор и вред ни те пен зи -
о нер ки од Штип, Ол га Гу гу ла но ва и На -
да Ко це ва. Пен зи о не ри те дол го ќе рас -
ка жу ва ат за оваа сред ба, ко ја на си -
те ќе им оста не во се ќа ва ње.

СРЕДБА НА 27 ЗДРУЖЕНИЈА ОД ДРЖАВАТА

Око лу 5.000 пен зи о не ри на пик ник кај Ора о вич ко то ма на стир че
Би тол ски те пен зи о не ри од

по не дел ник до пе ток во
при сус тво на де ца до осум -
го диш на во зраст се ос ло -
бо де ни од пла ќа ње би лет

за вле гу ва ње во Зо о ло шка -
та гра ди на

На пен зи о не ри те им се обра -
ти и ди ре кто рот на руд ни кот
„Бу чим“, Ни кол че Ни ко лов,

кој со сопс тве ни средс тва ја
гра ди но ва та цр ква „Све ти

Ѓор ѓи ја“

Му зи ка та е 
вос хит и уба ви на  

Нов дет ски парк во 
Зо о ло шка та гра ди на во Би то ла

Пен зи о не ри 
спа си ја мом че 
што се да ве ше

Ѓор ги Чоч ков

Про сто ри и те  им ги да де во упо тре ба на пен зи о не ри те гра до на чал ни кот Ла ти нов ски

ЛЕТ НА СРЕД БА СО СО ПРУЖ НИ ЦИ ТЕ РИ БАР СКИ

Ги спојува љубовта кон музиката: брачниот пар Рибарски



Ва сил Па чем ски

Ху ма ност, до бри на и по жр тву ва -
ност ги кра сат пен зи о не ри те иа ко мно -
гу че сто тоа го не ма кај пом ла ди те ге -
не ра ции. Тоа го до ка жаа и ми на ти от
ме сец, на ек скур зи ја та до До јран, ко -
ја ја ор га ни зи ра но во фор ми ра но то
ЗП „Нов жи вот“ од оп шти на та Бу тел. 

Да се спа си жи вот зна чи да се да -
ру ва нов жи вот и зас лу жу ва искре но
вос хи ту ва ње. Во ре дот на ху ма ни те
лу ѓе тој ден, ос ми ју ли го ди на ва, се
вбро и ја и Ѓор ги Чоч ков, Ру се Ми тев
и Пе тар Ан ге ле ски. Ше тај ќи по крај
езе ро то, го за бе ле жа ле мла до то мом -
че на во зраст око лу 10-12 го ди ни ка -
ко ба ра по мош и поч на ло да по то ну -
ва. Не раз мис лу вај ќи, а не им би ле
преч ка ни го ди ни те во сед ма та де це -
ни ја, вед наш се фр ли ле во езер ски -
те во ди са мо со единс тве на жел ба да
го спа сат мла ди от жи вот.

- Пли вај ќи до не го - ни рас ка жу ва
Ѓор ги Чоч ков - го фа тив и поч нав да
го ва дам над вор, при тоа ми по ма гаа
Ру се и Пе тар. Ко га го из ва див ме пра -
шав ме да ли има ме ди цин ски ли це
ме ѓу ка па чи те на пла жа та, но за не -

сре ќа не ма ше. Од на ше то скром но
поз на ва ње, за спа су ва ње да ве ник
са мо што сме слу ша ле, вед наш при -
ста пив ме со ве штач ко ди ше ње. На
на ша го ле ма ра дост, за сре ќа на
мом че то и на не го ви те ро ди те ли,
мом че то поч на да ди ше. Бев ме воз -
бу де ни, но и среќ ни што спа сив ме
еден млад жи вот.То гаш при стиг наа
и не го ви те ро ди те ли, кои за мо мент
отиш ле во бли ски те ду ќан чи ња да ку -
пу ва ат не што. Сре ќа та и ра до ста беа
го ле ми, а сол зи те од ра дост не пре -
ста но те чеа и од на ши те очи и од очи -

те на не го ви те ро ди те ли. Н* пре гр ну -
ваа, заб ла го да ру вај ќи ни се. По тоа
мом че то пре гр на то со ро ди те ли те,
среќ ни во не сре ќа та, за ми на во најб -
ли ска та ам бу лан та - до де ка рас ка жу -
ва ше с* уште се гле да ше воз бу да та
од на ста нот кај Ѓор ги. 

Случ ка та е уште еден до каз за
искус тво то и за хра бро ста на пен зи -
о не ри те, кои по не ко гаш се под го тве -
ни да го жр тву ва ат и сопс тве ни от жи -
вот, свес ни де ка е сре ќен се кој што
ја по ка жу ва ху ма но ста на де ло и им
по ма га на лу ѓе то.
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Пе ро Ми лен ков ски

Усви тен ден во скоп ска та на сел ба
То пан ско По ле. Ле то то ги ис праз ни ло
ули ци те, сон це то за ста на ло во не дог -
лед ни те си ни ви со чи ни ка ко жол та же -
шка топ ка. Поп лад не. Го нај а ву ва ме сво -
е то до а ѓа ње во до мот на се мејс тво то
Ри бар ски. Со гла сот на ѕвон че то на влез -
на та вра та до нас до пи ра ат при јат ни
зву ци на пи ја но. Н*пре че ку ва ма е стро
Ки рил Ри бар ски, истак на ти от ма ке дон -
ски тром бо нист. Ја поз дра ву ва ме и не -
го ва та со пру га Ми ли ца Шпе ро виќ-Ри -
бар ски, поз на та пи ја нис тка, учес нич ка
на мно гу кон цер ти во све тот, му зич ки
пе да гог и ос но вач на зна чај ни му зич ки
ма ни фе ста ции. Отсу тен е са мо нив ни -
от син Емил, млад умет ник, а ве ќе про -
фе сор по пи ја но во му зич ко-ба лет ски -
от учи ли штен цен тар „Или ја Ни ко лов -
ски-Луј“ во Скоп је.

- Скок на не кој ден до Охрид, да се
раз ла ди пред но ви те об вр ски - ве ли та -
тко му Ки рил - а ние мо ра ме да при вр -
ши ме не што во вр ска со прет стој ни от
„Ин тер фест“ во Би то ла.

ЉУ БОВ КОН ПИ ЈА НО ТО 
УШТЕ КА КО ДЕ ТЕ

Поч ну ва да се раз дип лу ва „при каз -
на та“ за ед но се мејс тво што жи вее за
му зи ка та; за пр ви те че ко ри со пи ја но -
то и тром бо нот; за ап ла у зи те на кон церт -
ни те по ди у ми; за љу бо вта кон оваа умет -
ност што вос хи ту ва и об ла го ро ду ва, за
уба ви на та. И, ка ко се ко гаш, со го вор -
ни кот оста ну ва фас ци ни ран од ра до ста
на умет ни ци те по се кој тво реч ки ус пех,
но и по се кој откри ен млад та лент. Та ка
е, за што и тие не ко гаш би ле мла ди та -
лен ти, при фа те ни и не гу ва ни од по твр -
де ни умет ни ци, на кои се се ќа ва ат со
сим па тии и бла го дар ност.

Во ме мо ри ја та на про фе сор ка та
Шпе ро виќ со свет ли бу кви се за пи ша -
ни ими ња та на пе да го гот Ма ри ка Је -
втиќ од ос нов но то му зич ко учи ли ште во
Би то ла, на Не дељ ка Ми шиќ и На да Ор -
ган џи е ва во чи ја кла са го офор ми ла
сред но то обра зо ва ние во Скоп је, на
про фе со рот Вла сти мир Шир ка од Му -

зич ка та ака де ми ја во Бел град и на ре -
но ми ра ни те пи ја ни сти и пе да го зи Вла -
до Пер ле му тер и Ала до Чи ко ли ни под
чие струч но око спе ци ја ли зи ра ла пи ја -
но во ака дем ска та 1969/1970 го ди на.

- Не ма збо ро ви со кои мо же да се
до ло ви таа ма ги ја, таа љу бов и по све -
те ност на пи ја но то, кое ми зна чи и смис -
ла и мо тив за жи вот. Тоа ми овоз мо жи
по сто ја но дру же ње со Шо пен, Бах, Ра -
вел, Де би си, Мо царт и го збо га ту ва мо -
јот жи во тен ле то пис со кон цер ти на си -
те кон ти нен ти, ми го ис пол ну ва ше ср -
це то со ра дост по се кој ус пех на мо и те
сту ден ти на Му зич ка та ака де ми ја во
Скоп је; ми да ва ше и ми да ва енер ги ја
да оп ста ну вам во за лож би те за афир -
ма ци ја на ве ќе ре ни ми ра ни от ин тер -
на ци о на лен фе сти вал на кла сич на му -
зи ка „Ин тер фест“ во Би то ла (чиј ос но -
вач и умет нич ки ди ре ктор е ток му таа)
- ве ли оваа ста ме на да ма, по твр ден му -
зич ки умет ник и пе да гог, до бит ник на
мно гу број ни на гра ди за сво е то тво реш -
тво.

На пра ша ње то што бе ше пре суд но
му зи ка та да би де неј зи на про фе си ја и
пре диз вик ве ли:

- Соз на ни е то де ка му зи ка та не ма
гра ни ци, неј зи на та тко ви на е це ли от
свет - ни од го ва ра со мис ла та на ге ни -
јал ни от Шо пен. - За тоа во пи ја но то се
вљу бив уште ка ко де те.

ПО ЕТ НА ТРОМ БО НОТ

Без гра нич на та љу бов кон му зи ка та
и го ле ми на по ри за по сто јан умет нич -
ки по дем ја кра сат и би о гра фи ја та на

Ки рил Ри бар ски, на ши от вир ту оз на
тром бон, чи ја умет ност се по чи ту ва и
над вор од Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Му -
зич ка та кри ти ка го на ре ку ва по ет на
тром бо нот, Па га ни ни на тром бо нот, мај -
стор на фор ма тот што из ле гу ва од гра -
ни ци те на до пир ли во то и па ту ва во ма -
гич ни от кос мос на воз ви ше на та кре а -
тив ност...

- Тром бо нот, ка ко и се кој ин стру -
мент, има сво ја ду ша, не што по и на ква
од дру ги те. По крај умет нич ки пер фор -
ман си, друж ба та со не го ба ра и го лем
фи зич ки на пор, та ка што е не оп ход но
и спор ту ва ње. За тоа ме не че сто мо же
да ме ви ди те на спорт ски те те ре ни, ка -
де што играм фуд бал. По треб но е пред
с* умет нич ко зна е ње, но и воз дух - ве -
ли во нред ни от про фе сор по тром бон,
хор на и ту ба на фа кул те тот за му зич ка
умет ност „Го це Дел чев“ во Штип, ви зи -
тинг-про фе сор на му зич ка умет ност во
При шти на и ди ре ктор на фе сти ва лот
„Ин тер фест“-Би то ла. Че сто и тој, со бла -
го дар ност се се ќа ва на про фе со рот
Ме то ди До ку зов, во чи ја кла са го за вр -
шил сред но то му зич ко учи ли ште, по -
тоа на про фе со рот Дра ги ша Ми шко -
виќ, под чие мен торс тво дип ло ми рал
тром бон, а ма ги стри рал во За греб во
кла са та на Мар сел Фукс. Со лид но то
обра зо ва ние, до пол не то со се којд нев -
на над град ба и веж би, го удо сто и ло овој
вре ден умет ник со три на е сет др жав -
ни и ин тер на ци о нал ни на гра ди, со по -

ка на да кон цер ти ра во 37 зем ји на пет
кон ти нен ти и да на ста пу ва ка ко со лист
со ре но ми ра ни сим фо ни ски ор ке стри
во Ру си ја, Бра зил, САД, Еги пет, ка ко и
во го лем број кул тур ни цен три од по -
ра неш ни те ју гос ло вен ски про сто ри.

- Ки рил е скро мен а вре ден умет -
ник. За тоа во оваа при го да за не го ќе
ка жам уште не што. Тој е автор на ком -
по зи ци ја та за тром бон и пи ја но „Раз -
мис лу ва ње“, ко ја е из ве ду ва на на кон -
цер ти во зем ја та и во странс тво и оце -
ну ва на со ла ска ви му зич ки кри ти ки.
По крај тоа, автор е и на по ве ќе аранж -
ма ни на де ла пи шу ва ни за ви о ли на,
тру ба, хор на, пи ја но што тој ги прис по -
со бил за тром бон. Не го ва та фе но ме -
нал на тех ни ка му овоз мо жу ва да из ве -
ду ва де ла пи шу ва ни за дру ги ин стру -
мен ти и во раз лич ни му зич ки пер и о ди
- се вклу чу ва про фе сор ка та Шпе ро виќ
и по неж ни от член на поз на то то „Дуо
Ри бар ски“, кое го ди на ва од бе ле жу ва
35 го ди ни од по сто е ње то. Ју би леј за
по чит. И за че сти тки.

- Со му зи ка та се дру жев ме во ми -
на то то, со му зи ка та се дру жи ме се га,
а ќе се дру жи ме и во ид ни на. Дру же -
ње то со му зи ка та н* подм ла ду ва. За
му зич ки те умет ни ци не ма „пен зи о ни -
ра ње“. 

Му зи ка та е ја зик на ан ге ли те, ре -
кол не кој. Лет на та сред ба со со пруж -
ни ци те Ри бар ски уште ед наш н* уве -
ру ва во тоа.

К. Ан до но ва

Не о дам на здру же ни е то на гра ѓа -
ни-ин ва ли ди на тру дот и ко рис ни ци на
ин ва лид ска пен зи ја што ра бо ти и дејс -
тву ва на те ри то ри ја та на оп шти на та
Бу тел, бла го да ре ние на од лич на та со -
ра бо тка со гра до на чал ни кот на оп шти -
на та Пе тре Ла ти нов ски, се все ли во
но ви про сто рии. Про сто ри и те све че -
но им ги да де во упо тре ба на пен зи о -
не ри те гра до на чал ни кот Ла ти нов ски,
при тоа да вај ќи ве ту ва ње де ка оп шти -
на та и по на та му ќе со ра бо ту ва и ќе
им по ма га во се кој пог лед на пен зи -
о не ри те од ова здру же ние, ка ко и на
си те пен зи о не ри и ста ри лу ѓе што жи -
ве ат на те ри то ри ја та на оп шти на та Бу -
тел. Оп шти на та и гра до на чал ни кот се
свес ни за по тен ци ја лот што го по се -
ду ва ат по во зрас ни те гра ѓа ни и се тру -
дат тие да би дат вклу че ни во си те
актив но сти на оп шти на та, а нив ни от
пен зи о нер ски жи вот да би де што по -
со др жа ен и по ква ли те тен. 

Пре тсе да тел ка та на здру же ни е -
то на гра ѓа ни-ин ва ли ди на тру дот и
ко рис ни ци на ин ва лид ска пен зи ја

Оли ве ра Ди мов ска, вид но воз бу де -
на и за до вол на од все лу ва ње то во
но ви те про сто рии, му се заб ла го да -
ри на гра до на чал ни кот Ла ти нов ски
за от ста пу ва ње то про сто рии на здру -
же ни е то без на до ме сток, истак ну вај -
ќи при тоа де ка и ова е дел од со ра -
бо тка та и по чит та кон пен зи о не ри те
од оваа здру же ние од стра на на гра -
до на чал ни кот и оп шти на та.

- Все лу ва ње то во но ви те про сто -
рии во оп штин ска та згра да на оп -
шти на та Бу тел е уште еден пот тик за
уште по бо га ти актив но сти и по до бри
ре зул та ти на здру же ни е то. 

Со ра бо тка та со оп шти на та и ло -
кал на та са мо у пра ва и осо бе но со
гра до на чал ни кот е од лич на и се на -
де ва де ка та ква ќе би де и во ид ни -
на. 

Со му зи ка та се дру жев ме во
ми на то то, со му зи ка та се

дру жи ме се га, а ќе се дру жи -
ме и во ид ни на. Дру же ње то
со му зи ка та н* подм ла ду ва,

а за му зич ки те умет ни ци 
не ма „пен зи о ни ра ње“ 

ЗА ИН ВА ЛИД СКИ ТЕ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ОД БУ ТЕЛ

Но ви про сто рии за по бо га ти актив но сти

К.С. Ан до но ва 

Иа ко жи ва та во тер мо ме та рот
се иска чи ду ри и до 40 сте пе ни,
пен зи о не ри те не ми ру ва ат и се
актив ни на мно гу по ли ња. Та ка, на
не о дам неш но то од бе ле жу ва ње на
два та нај го ле ми ма ке дон ски праз -
ни ка, на прос ла ва та на два та илин -
де на, тие беа најм но гу број ни во
Кру ше во, во ме мо ри јал ни от комп -
лекс на Пе лин це и на пло шта дот во
Скоп је.

По крај на прос ла ва та на Илин -
ден, пен зи о не ри те се дру жеа на мно -
гу број ни те со би ри низ зем ја та. Се
дру жеа во До јран, Оре о ви ца, Тр но -
во и на дру ги ме ста.

Актив но се под го тву ва ат и за две -
те ре ги о нал ни ре вии на пес на, му -
зи ка и игри, кои ќе се одр жат во Би -
то ла и во Ко ча ни во сеп тем ври, ка -
ко и за ре пуб лич ка та ју би леј на 10-та
ре ви ја што ќе се одр жи на 25 сеп -
тем ври во Уни вер зал на та са ла во
Скоп је, а на ко ја ќе на ста пат нај ин -
те рес ни те, нај под го тве ни те и нај до -
бри те из ве ду ва чи на пес на, му зи ка
и ора, нај вер ни те чу ва ри на тра ди -
ци и те, кул тур но то бо гат ство и иден -
ти те тот на кој му при па ѓа ат. По де -
сет ти пат по ред ќе одек не пес на та
од пен зи о нер ски те гр ла, во ко ја си -
те се ед на кви без раз ли ка на ве ра и
на ци о нал ност. И та па нот и зур ла та и
да јре то ќе сви рат за си те и од си те

во Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја, на оваа
нај го ле ма нев ла ди на и мул ти ет нич -
ка ор га ни за ци ја од ко ја при пад ни -
ци те на пом ла ди те ге не ра ции мо жат
мно гу да на у чат.

Та ка ќе би де и на 17-те ре пуб лич -
ки пен зи о нер ски спорт ски нат пре -
ва ри што ќе се одр жат на 11 сеп тем -
ври во Скоп је, во ор га ни за ци ја
СЗПМ, а до ма ќин ќе би де ЗП Ѓор че
Пе тров.

Во европ ска та го ди на на актив -
но ста ре е ње при пад ни ци те од тре -
та та до ба во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
се мно гу актив ни, при што не им пре -
чи ни што, па ду ри ни ви со ки те лет ни
тем пе ра ту ри. 

АКТИВНИ И ПОКРАЈ ЛЕТНИТЕ ГОРЕШТИНИ

ХУ МА НО СТА НА ДЕ ЛО

До бре То до ров ски

На 23 ју ли 2012 го ди на све че но
бе ше пу штен во упо тре ба дет ски от
парк во со став на Зо о ло шка та гра -
ди на во Би то ла. Со се че ње лен та, дет -
ски от парк во упо тре ба го пу шти ја
пре тсе да те лот на ЗП-Би то ла, То ме
Или о ски, и ди ре кто рот на ЗОО, Ко ста
Не шков ски. Во из ја ва та да де на за
ме ди у ми те, пре тсе да те лот на ЗП-Би -
то ла, То ме Или о ски, истак на: 

- Пред око лу два ме се ца ЗП-Би то -
ла се на фа ти да до ни ра средс тва за
из град ба на дет ски от парк во рам ки -
те на зо о ло шка та гра ди на. Осо бе но
ме ра ду ва фа ктот што де нес, во ед -
на до бра со ра бо тка со оп шти на та Би -
то ла, Цен та рот за раз вој на пе ла го -
ни ски от ре ги он и вра бо те ни те во ЗОО
ус пе ав ме да го фи на ли зи ра ме про -
е ктот и да го пу шти ме во упо тре ба
дет ски от парк. Ова е са мо по че ток
на на ша та со ра бо тка со овие две ин -
сти ту ции, за тоа што ко га се ра бо ти
за пен зи о не ри те и де ца та са ка ме се -
ко гаш и се ка де да би де ме при сут ни
ка ко здру же ние. 

Да по тсе ти ме де ка до на ци ја та на
Здру же ни е то на пен зи о не ри од Би -
то ла се од не су ва на на ба вка и по ста -

ву ва ње опре ма за дет ски от парк во
Зо о ло шка та гра ди на. На по вр ши на
од 535 ква драт ни ме три се на о ѓа ат
клу пи за од мор, зе ле ни ло, чеш мич -
ка, про стор за еду ка тив ни ин ста ла -
ции, ва гон чи ња од „МЕЧО“ и дру ги
ре кви зи ти. Се истак ну ва и при до не -
сот на пен зи о не ри те во ре а ли за ци -
ја на тех нич ка та до ку мен та ци ја за
комп лет на ре кон струк ци ја на Зо о ло -
шка та гра ди на во Би то ла. 

По крај из гра де ни те но ви па те ки,
клу пи за од мор, ре кви зи ти те за дет -
ска за ба ва, за ед но со изо билс тво то
зе ле ни ло, ова ќе би де на ви сти на при -
јат но кат че за од мор на по во зрас ни -

те и за раз о но да на најм ла ди те.
Ди ре кто рот на Зо о ло шка та гра -

ди на, Ко ста Не шков ски, во оваа при -
го да истак на: 

- Од де нес Зо о ло шка та гра ди на
не ма да би де са мо ше та ли ште на кое
ќе по ми ну ва ат и за ми ну ва ат нај че -
сти те по се ти те ли, пен зи о не ри те и
нив ни те вну ци. Се га има ка де да се
за др жат, по ста ри те да се од мо рат, а
најм ла ди те да се за ба ву ва ат на ре -
кви зи ти те што се по ста ве ни ток му за
нив. Го ле ма бла го дар ност до Здру же -
ни е то на пен зи о не ри од на ши от град,
со кои во ед на од лич на со ра бо тка го
ос тва рив ме за мис ле но то. Исто та ка,
са кам да нај а вам де ка во по че то кот
на сеп тем ври, Зо о ло шка та гра ди на
во Би то ла ќе би де збо га те на со уште
де се ти на ви да но ви жи вот ни. 

Не шков ски не го кри е ше за до -
волс тво то од ре а ли за ци ја та на про -
е ктот и уште ед наш ја по вто ри од лу -
ка та со ко ја би тол ски те пен зи о не ри
од по не дел ник до пе ток во при сус тво
на де ца до осум го диш на во зраст се
ос ло бо де ни од пла ќа ње би лет за вле -
гу ва ње во Зо о ло шка та гра ди на.

Пр ви го сти во дет ски от парк беа
де чи ња та од дет ска та гра дин ка
„Естреа Ова ди ја Ма ра“ од Би то ла. 

ДО НА ЦИ ЈА НА ПЕН ЗИ О НЕР СКО ЗДРУ ЖЕ НИЕ

Нов дет ски парк во 
Зо о ло шка та гра ди на во Би то ла
Нов дет ски парк во 
Зо о ло шка та гра ди на во Би то ла
Нов дет ски парк во 
Зо о ло шка та гра ди на во Би то ла
Нов дет ски парк во 
Зо о ло шка та гра ди на во Би то ла

Пен зи о не ри те најм но гу број ни во 
Кру ше во, Пе лин це и во Скоп је Лил ја на Мла де нов ска

Во ор га ни за ци ја на ЗП Ра до виш и
Кон че на 15 ју ли 2012 го ди на во пре -
крас ни те пре де ли на Ора о вич ко то ма -
на стир че се одр жа при јат на пен зи о -
нер ска пик ник- сред ба на ко ја при сус -
тву ваа око лу 5.000 чле на од 27 здру -
же ни ја од ре пуб ли ка та.

Во по че то кот го сти те беа поз дра -
ве ни од пре тсе да тел ка та на Акти вот
на пен зи о нер ки те, Пав ли на Ча бу ко -
ва, по тоа по са ку вај ќи им ср деч но до -
бре дој де на си те при сут ни, пре тсе да -
те лот на ЗП Ра до виш, Јор дан Ко ста ди -
нов, изра зи го ле ма бла го дар ност за
огром но то при сус тво на го сти те од по -
ве ќе здру же ни ја, ме ѓу кои најм но гу -
број ни беа од Штип - 508 чле на.

Од име то на гра дот-до ма ќин, го сти -
те ги поз дра ви и им по са ка мно гу сре -
ќа, здрав је и ус пех во на та мош но то

актив но жи ве е ње, гра до на чал ни кот
на оп шти на та Ра до виш, д-р Ро берт Вел -
ков, кој ги по фа ли актив но сти те на пен -
зи о не ри те и иска жа за до волс тво од
до се гаш на та со ра бо тка. Исто та ка,
пен зи о не ри те беа поз дра ве ни и од
гра до на чал ни кот на оп шти на та Кон -
че, Сто јан Ла за ров. На пен зи о не ри те
им се обра ти и ди ре кто рот на руд ни -
кот „Бу чим“, Ни кол че Ни ко лов, кој со

сопс тве ни средс тва ја гра ди но ва та
цр ква „Све ти Ѓор ѓи ја“. Тој ги поз дра ви
при сут ни те пен зи о не ри и до да де де -
ка ра бо ти те око лу из град ба та на цр -
ква та се од ви ва ат по пла нот и ве ќе на
на ред на та сред ба пен зи о не ри те ќе
би дат во мож ност да го по се тат но во -
из гра де ни от Бож ји храм.

Сред ба та ја отво ри пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. Отка ко
ги поз дра ви при сут ни те, збо ру ва ше
за пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње и
за зна че ње то на ва кви те сред би, на
кои пен зи о не ри те стек ну ва ат но ви
при ја телс тва, се дру жат, ре ла кси ра ат
и се за ба ву ва ат, а со тоа си го про дол -
жу ва ат и жи во тот. По тоа тој ги по фа ли
до ма ќи ни те за ус пеш но ор га ни зи ра -
ње на оваа тра ди ци о нал на и не за бо -
рав на сред ба.

Сред ба та бе ше иско ри сте на и за
одр жу ва ње ра бо тен со ста нок, со цел

по до бро да се за поз на ат пре тсе да те -
ли те, да раз ме нат одре де ни искус тва,
ка ко и да во ве дат но ви фор ми и со др -
жи ни во дејс тву ва ње то и про ши ру ва -
ње то на со ра бо тка та.

На за до волс тво на си те при сут ни
сред ба та ми на во игра, пес на и ве се -
ло дру же ње с* до ве чер ни те ча со ви.
Го сти те беа оду ше ве ни од уба ви на та
на при ро да та, од лад на та во да и од де -
бе ли те да бо ви и оре о ви дрв ја што ги
при ми ја си те под сво и те лад ни сен ки.

За до бра та за ба ва се по гри жи ве -
ќе до бро афир ми ра на та му зич ка гру -
па „Ко ктел бенд“ од Штип, а до бра та
ска ра и ма на стир ско то грав че ги при -
го тви ја Ју ре Ѓор ги ев, чле но ви те на ма -
на стир ски от од бор и вред ни те пен зи -
о нер ки од Штип, Ол га Гу гу ла но ва и На -
да Ко це ва. Пен зи о не ри те дол го ќе рас -
ка жу ва ат за оваа сред ба, ко ја на си -
те ќе им оста не во се ќа ва ње.

СРЕДБА НА 27 ЗДРУЖЕНИЈА ОД ДРЖАВАТА

Око лу 5.000 пен зи о не ри на пик ник кај Ора о вич ко то ма на стир че
Би тол ски те пен зи о не ри од

по не дел ник до пе ток во
при сус тво на де ца до осум -
го диш на во зраст се ос ло -
бо де ни од пла ќа ње би лет

за вле гу ва ње во Зо о ло шка -
та гра ди на

На пен зи о не ри те им се обра -
ти и ди ре кто рот на руд ни кот
„Бу чим“, Ни кол че Ни ко лов,

кој со сопс тве ни средс тва ја
гра ди но ва та цр ква „Све ти

Ѓор ѓи ја“
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Нов дет ски парк во 
Зо о ло шка та гра ди на во Би то ла

Пен зи о не ри 
спа си ја мом че 
што се да ве ше

Ѓор ги Чоч ков

Про сто ри и те  им ги да де во упо тре ба на пен зи о не ри те гра до на чал ни кот Ла ти нов ски

ЛЕТ НА СРЕД БА СО СО ПРУЖ НИ ЦИ ТЕ РИ БАР СКИ

Ги спојува љубовта кон музиката: брачниот пар Рибарски



Здра вко Пе тков ски

Ко ми си ја та за спорт и ре кре а ци ја
при СЗПМ на 27 ју ли ја одр жа сед ма та
сед ни ца, ко ја бе ше по све те на на под го -
то вки те за 17-те Ре пуб лич ки пен зи о нер -
ски спорт ски нат пре ва ри. На сед ни ца -
та, спо ред днев ни от ред на кој беа по -
ста ве ни акту ел ни пра ша ња по вр за ни со
под го то вки те на Ре пуб лич ки те пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри, беа утвр -
де ни за да чи те и об вр ски те на чле но ви -
те на ко ми си ја та за по ус пеш но ор га ни -
зи ра ње на 17-те Ре пуб лич ки пен зи о нер -
ски спорт ски нат пре ва ри. Ко ми си ја та,
исто та ка, го опре де ли до ма ќи нот на пр -
венс тво то ЗП Ѓор че Пе тров и да ту мот на
одр жу ва ње - 11 сеп тем ври 2012 го ди -
на. Во рас пра ва та за 17-те Ре ги о нал ни
пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри бе -
ше зак лу че но де ка беа при мер но ор га -
ни зи ра ни и ре а ли зи ра ни. На си те нат -
пре ва ри беа при сут ни чле но ви од не по -
сред но то ра ко водс тво на со ју зот, и тоа
во Стру ми ца и Ра до виш пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, во Охрид и
Го сти вар пот пре тсе да те лот на со бра ни -
е то на СЗПМ, Бес ник По це ста, во Ки се -
ла Во да и Ре сен пот пре тсе да те лот на ИО
на СЗПМ, Ме то ди ја То шев ски, и во Ва -
лан до во и Про би штип се кре та рот на ИО
на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва. Си те со свои
при год ни го во ри се обра ќаа до при сут -
ни те и ги отво раа нат пре ва ри те. 

ПРИ СУС ТВО И НА ГРА ДО НА ЧАЛ НИ ЦИ ТЕ

По треб но е да се истак не и при сус -
тво то на гра до на чал ни ци те на оп шти ни -
те, ка де што се одр жу ваа нат пре ва ри те.
Си те гра до на чал ни ци со свои го во ри се
обра ќаа до при сут ни те нат пре ва ру ва чи
и го сти. Во не кои гра до ви тие беа и по -
кро ви те ли на нат пре ва ри те. На ово го -
диш ни те 17. ре ги о нал ни нат пре ва ри не -
по сред но учес тво зе доа 50 здру же ни ја
на ста рос ни пен зи о не ри и 2 на ин ва лид -
ски пен зи о не ри, или вкуп но 52 здру же -
ни ја-член ки на СЗПМ, од кои пра во на
на стап со свои нат пре ва ру ва чи за Ре -
пуб лич ки те нат пре ва ри обез бе ди ја 38
здру же ни ја. За истак ну ва ње е де ка бро -
јот на здру же ни ја та што не по сред но учес -
тву ва ат во нат пре ва ри те е во зго ле му -
ва ње. Од по да то ци те, из ве шта и те и од
та бе лар ни те прег ле ди под го тве ни од ко -
ор ди на тив ни те те ла по ре ги о ни те шко
се до а ѓа до це лос но си гур ни по да то ци
за тоа што се про пу шта ат ре зер ви те пред -
ви де ни со Пра вил ни кот во екип ни те дис -
цип ли ни, но се пак мо же да се кон ста ти -
ра де ка на 17-те Ре ги о нал ни спорт ски

нат пре ва ри во си те осум ре ги о ни не по -
сред но учес тво зе доа 52 здру же ни ја со
1.598 нат пре ва ру ва чи, од кои 977 во
ма шка и 621 во жен ска кон ку рен ци ја.
Во спо ред ба со ми на та та го ди на, бро јот
на нат пре ва ру ва чи по си те па ра ме три
е зго ле мен, што е до бар знак де ка бро -
јот на пен зи о не ри што са ка ат да се за -
ни ма ва ат со спорт е во по сто јан по дем,
што е и на ша цел.

ПРА ВО ЗА НА СТАП 
НА 395 НАТ ПРЕ ВА РУ ВА ЧИ

Од вкуп ни от број нат пре ва ру ва чи
што учес тву ваа на ре ги о нал ни те нат пре -
ва ри, 395 обез бе ди ја пра во на на стап
на Ре пуб лич ки те нат пре ва ри. И тоа: 207
во ма шка и 188 во жен ска кон ку рен ци -
ја од ма кси мал ни от број 400 нат пре ва -
ру ва чи. Во спо ред ба со ми на та та го ди -
на, бро јот на нат пре ва ру ва чи е зго ле -
мен од 1.505 на 1.598, што е до бар знак
де ка за ин те ре си ра но ста кај пен зи о не -
ри те што са ка ат да се за ни ма ва ат со
спорт е во по сто јан по дем, што е и на ша
цел. Исто та ка, мо же да се кон ста ти ра
де ка оваа го ди на ре ги о нал ни те нат пре -
ва ри беа це лос но ко ор ди ни ра ни со ко -
ми си ја та за спорт при СЗПМ и ка ко ре -
зул тат на тоа си те осум нат пре ва ри се
одр жаа во раз лич ни тер ми ни, иа ко во
исти от пер и од се одр жаа и че ти ри ре вии
на пес ни и фолк лор ни игри. За истак ну -
ва ње е и де ка оваа го ди на ре ги о нал ни -
те нат пре ва ри во си те ре ги о ни беа до -
бро ор га ни зи ра ни и ре а ли зи ра ни. При -
су тен е ви сок сте пен на ме ѓу себ на со -
ра бо тка по ме ѓу здру же ни ја та во ре ги о -
ни те, осо бе но во ука жу ва ње ме ѓу себ на
по мош за што по ус пеш но и по ква ли тет -
но ор га ни зи ра ње на нат пре ва ри те. Исто
та ка е при сут но мно гу бли ско дру же ње
ме ѓу пен зи о не ри те-нат пре ва ру ва чи за
вре ме на нат пре ва ри те, си че сти та ат ме -
ѓу се бе за по стиг на ти те ре зул та ти на мно -
гу спорт ски и фер на чин, без ог лед кој ќе
по бе ди.
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Цве тан ка Или е ва

Пред не кое вре ме во из да ние на
кни го из да телс тво то „Ди ја лог“ из ле -
гоа од пе чат ше сте то ма Из бра ни де -
ла од Дра ги ца Нај че ска. Убав по вод
за да се по тсе ти ме на пи са тел ка та и
на неј зи но то кни жев но тво реш тво.

Дра ги ца Нај че ска е ро де на во
При леп во 1933 го ди на. Дип ло ми -
ра ла на Прав ни от фа кул тет во Скоп -
је и 10 го ди ни ра бо те ла ка ко аси -
стен тка на Еко ном ски от фа кул тет.
По тоа го на пу шта тоа ра бот но ме сто
и поч ну ва да се за ни ма ва со но ви -
нарс тво и со уре ду ва ње во по ве ќе
вес ни ци и спи са ни ја с* до пен зи о -
ни ра ње то. Со пи шу ва ње поч ну ва
уште ка ко сред но школ ка, за де нес
со пра во да мо же да се ка же де ка
спа ѓа ме ѓу нај поз на ти те, нај по твр -
де ни те авто ри во ма ке дон ска та ли -
те ра ту ра. Пи шу ва за во зрас ни и за
де ца. И ро ма ни и рас ка зи и по е зи -
ја. Со Нај че ска се срет нав ме во
СЗПМ. Поч нав ме спон тан раз го вор,
од кој про из ле зе ова ин терв ју.

Ка ко ста на вте пи са тел ка? Си -
гур но ќе ги ин те ре си ра и на ши те чи -
та те ли.

- Мо ја та пи са тел ска ка ри е ра поч -
на со се ма не о че ку ва но, на 17-го -
диш на во зраст. Мо ја та про фе сор ка
по ма ке дон ски ја зик во гим на зи ја -
та „Јо сип Броз Ти то“ ме из бра да про -
чи там рас каз на сред ба та на мла ди
пи са те ли од сред ни те учи ли шта од
це ла Ма ке до ни ја. Тоа бе ше во 1950
го ди на, во пр ви те го ди ни по Вто ра -
та свет ска вој на. Ние бев ме пр ви те
ге не ра ции што учев ме на мај чи ни от ма ке дон ски ја зик.
Во пр ви от ред во са ла та се деа Ди ми тар Ми трев, нај поз -
нат ли те ра ту рен кри ти чар и уни вер зи тет ски про фе сор,
Сла вко Ја нев ски, ве ќе поз нат пи са тел, Ацо Шо пов и ди -
ре кто рот на На род на та биб ли о те ка Ми тко За фи ров ски.
Од нив но то при сус тво, од це ла та таа ат мо сфе ра, ми се за -
пре зди вот. Ду ри са кав и да по бег нам. Но ко га поч нав да
чи там и на са мо то ме сто да до да вам и но ви мис ли, сфа -
тив де ка сум сле де на со вни ма ние. Ап ла у зот на кра јот го
по твр ди тоа. Са мо по не кол ку де на ме по ба ра Ацо Шо пов
и ми ре че да го до не сам рас ка зот за да се об ја ви во спи -
са ни е то за ли те ра ту ра „Ид ни на“, чиј уред ник бе ше тој. По
об ја ву ва ње то на мо и те пр ви рас ка зи дој доа и по фал ни -
те збо ро ви од про фе со рот Ха ра лам пие По ле на ко виќ, кој
не кои од мо и те рас ка зи ги за ста пи и во пр ва та „Ан то ло -
ги ја на ма ке дон ски от рас каз“. Охра бре на поч нав да об -
ја ву вам рас ка зи во по ве ќе вес ни ци и спи са ни ја во по -
ра неш на Ју гос ла ви ја. Бев за ста пе на и во „Ан то ло ги ја та
на со вре ме на та ма ке дон ска про за“ на срп ско-хр ват ски
ја зик.

Ва ши от прв ро ман „Пе пе ру тка со на то пе ни крил ја“
из ле зе по по дол га па у за. Тоа бе ше и прв ро ман од же на-
пи са тел во на ша та ли те ра ту ра. Да му по све ти ме со од вет -
но вни ма ние.

- Овој ро ман го пи шу вав ка ко пост дип лом ка уште во
1966 го ди на во Бел град. Та му имав мож ност да се дру -
жам со истак на ти ју гос ло вен ски пи са те ли и по е ти, а пр -
ви чи та те ли ми беа го ле ми те Бран ко Ќо пиќ и Ду шан Ко -
стиќ. Од нив до бив ви со ки оцен ки во пис ме на фор ма,
што бе ше го лем пот тик за об ја ву ва ње на „Пе пе ру тка со
на то пе ни крил ја, ко ја ја ре цен зи ра ака де ми кот и уни вер -
зи тет ски про фе сор Бла же Ко не ски. Во 1979 го ди на ја об -
ја вив кни га та „Ра ска зи“, а ка ко ре зул тат на чув ство то де -
ка мо жам да се изра зам и пре ку по ет ска фор ма е збир -
ка та по е зи ја „Нес по кој“. Зна чај но во тие мо мен ти бе ше
и тоа што по е зи ја та мо жев да ја спо де лам со не кои од нај -
вид ни те по е ти во то гаш на Ју гос ла ви ја, ка ко Сте фан Ра -
ич ко виќ, Скен дер Ку ле но виќ, Бран ко Јо ва но виќ и дру ги.

Во Ва ша та би о гра фи ја стои де ка по дип ло ми ра ње то,
де сет го ди ни сте ра бо те ле ка ко аси стен тка по пред ме тот
по ли тич ка еко но ми ја. Што бе ше пре суд но да ја на пу шти -
те уни вер зи тет ска та ка ри е ра?

- Ко га сфа тив де ка с* по ве ќе се од да ле чу вам од ли те -
ра ту ра та, ре ши тел но го на пу штив тоа ра бот но ме сто и се
опре де лив за но ви нар ска ра бо та. Тоа бе ше зна чај на од -
лу ка за мо е то на та мош но ан га жи ра ње со ли те ра тур но то

тво реш тво. Уште еден зна ча ен че -
кор за ре чи си про фе си о нал но то мое
за ни ма ва ње со соз да ва ње ли те ра -
тур ни де ла бе ше мо е то пред вре ме -
но за ми ну ва ње во пен зи ја. Со тоа
ко неч но ста нав единс твен пи са тел
без дру ги служ бе ни об вр ски. Мо ја -
та ре чи си два е се тго диш на ра бо та
иск лу чи во на ли те ра тур ни де ла по -
ка жа и ре зул та ти. Во пер и о дот по
пен зи о ни ра ње то до ра бо тив и об ја -
вив три но ви ро ма ни и го пра из да -
дов ро ма нот за де ца и мла ди „Дру -
га мај ка“.

Ка ко се слу чи из ле гу ва ње то од
пе чат на шест том но то из да ние „Из -
бра ни де ла“?

- Мо ја та од лу ка да го из да дам
„Из бра ни де ла“ про из ле зе од тоа
што ре чи си не мав при ме ро ци од
мно гу од мо и те ро ма ни, збир ки по -
е зи ја и рас ка зи, а и за да овоз мо -
жам по лес но да мо же да се прос ле -
ди мо е то ли те ра тур но тво реш тво.
За ва кви от по тфат на и дов на раз -
би ра ње кај пи са те лот Ве ле Сми лев -
ски, кој за ста на зад из да ва ње то на
из бра ни те де ла, и ка ко сопс тве ник
на из да вач ка та ку ќа „Ди ја лог“ и ка -
ко уред ник. Од лу ка та ста на де фи ни -
тив на отка ко мо и те ро ма ни се вбро -
е ни во нај чи та ни те кни ги во на ши -
те биб ли о те ки. Од дру га стра на, отка -
ко ро ма нот „Омра за-дла бо ко“ бе -
ше пре ве ден на ру ски ја зик од поз -
на та та пре ве ду вач ка Ол га Пан ки на
и из да ден од из да вач ка та ку ќа „Па -
ра бо ла“ во Мос ква, сфа тив де ка мо -
јот стил и ја зик на пи шу ва ње, ка ко
и по ра ки те во мо и те ли те ра тур ни

де ла, на и ду ва ат на одг ла си и се вред ну ва ни и над вор од
на ша та зем ја. Ова ме пот тик на да ги про дол жам мо и те
на по ри за про бив на мо и те де ла во дру ги сре ди ни, но и
да не за бо ра вам на до маш на та чи та тел ска пуб ли ка.

Со пре ве ду ва ње то на ро ма нот „Омра за-дла бо ко“, вие
до пре вте и до ду ши те на ру ски те чи та те ли. Тоа го до ка жа
и про мо ци ја та во Мос ква, ко ја по ве ќе ли че ла на три би -
на. Ко ја е те ма та на ро ма нот?

- Во ро ма нот пи шу вам за тра гич на та суд би на на ед -
на Ма ке дон ка што ќе се за са ка и ома жи со Гер ма нец. Со -
пру гот ја за поз на ва со сво и те ро ди те ли ду ри ко га таа ќе
за бре ме ни. Пред по ро ду ва ње то зоч ну ва за ед нич ки от жи -
вот со не го ви те ро ди те ли во Гер ма ни ја. Ме ѓу тоа таа не
мо же да би де при фа те на од не го ви те ро ди те ли од она за -
ко ре не то, по ве ќе фа ши зо ид но сфа ќа ње кај по ста ра та ге -
не ра ци ја де ка во нив на та ку ќа стап нал чо век од по ни ска
рас а, не доз во ле но спо ред иде о ло ги ја та на гер ман ска та
ви со ка рас а. Неј зи ни от жи вот ста ну ва ви стин ска пси хо -
ло шка тор ту ра. Же на та го на пу шта се мејс тво то со ту ку -
што ро де но то де те, се вра ќа во та тко ви на та, но су дот & го
од зе ма де те то. Со пру гот, кој не го спо де лу ва мис ле ње то
на сво и те ро ди те ли, кол ку-тол ку гле да да & ги олес ни ма -
ки те на же на та со ко ја е по вр зан со си нот, но таа се пак
за вр шу ва во ду шев на бол ни ца. Но на кра јот таа из ле гу -
ва здра ва од оваа ин сти ту ци ја. Ака де мик Ала шкен на
про мо ци ја та во Мос ква ре че де ка со овој ро ман е об ја -
ве на „Вој на на вој ни те“, љу бо вта е спро тив ста ве на на
омра за та.

Се раз би ра де ка би мо же ле да го во ри ме уште дол го
за пи са тел ка та Дра ги ца Нај че ска и за неј зи ни те кни жев -
ни де ла. На кра јот ќе се пос лу жи ме со мис ла та на поз на -
ти от ма ке дон ски пи са тел Ми ха ил Рен џов, кој за по е зи ја -
та на Нај че ска ре кол: „Пес ни те би ги на ре кол ’се из мо -
граф’ на неј зи ни те ин тим ни, ше пот ли ви до жи ву ва ња“.
Пес на та & е пол на со емо ти вен на бој. По е те са та ус пе ва
да го уло ви во мре жа та на сти хот она скри е но во ин ти ма -
та жар че, онаа све тул ка на та га та, љу бо вта и оса ма та.

Од зву кот
На кам ба ни те
Да леч ни
Не ка де ви ка
Ма ми
Кол ку сме
За ед но со си те
И кол ку со сем 
Сме са ми

Автор на кни ги што се чи та ат два па ти

Во спо ред ба со ми на та та го -
ди на, бро јот на нат пре ва ру -
ва чи е зго ле мен од 1.505 на
1.598, што е до бар знак де ка
за ин те ре си ра но ста кај пен -
зи о не ри те што са ка ат да се
за ни ма ва ат со спорт е во 

по сто јан по дем

Ра сте бро јот на 
пен зи о не ри-спор ти сти

Ра сте бро јот на 
пен зи о не ри-спор ти сти

Ра сте бро јот на 
пен зи о не ри-спор ти сти

Ра сте бро јот на 
пен зи о не ри-спор ти сти

Ко га сфа тив де ка с*
по ве ќе се од да ле чу -

вам од ли те ра ту ра та,
ре ши тел но ја на пу штив

уни вер зи тет ска та 
ка ри е ра и се 
опре де лив за 

но ви нар ска ра бо та Ра сте бро јот на 
пен зи о не ри-спор ти сти

Дра ги ца Нај че ска
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