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Здру же ни е то на пен зи о не ри од Ку -
ма но во, по по вод 11 Но ем ври, Де нот на
ос ло бо ду ва ње то на гра дот, по 16-ти пат
при ре ди ве че рен кон церт на 26 октом -
ври 2017 го ди на. Во пре пол на та са ла
прв на пен зи о не ри те им се обра ти и им
по са ка до бре дој де пре тсе да те лот на ЗП-
Ку ма но во, Спир ко Ни ко лов ски.

Нај пр во ви се заб ла го да ру вам што
ве има во тол кав го лем број. Бла го дар -
ност до прет став ни ци те на СЗПМ, Сал -
тир Ка ров ски, пот пре тсе да тел на ИО на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, се кре тар ка на
ИО на СЗПМ и Ка ли на Сли вов ска-Ан до -
но ва, глав на и од го вор на уред нич ка на
на ши от вес ник „Пен зи о нер плус“, што
ни на пра ви ја чест и дој доа да при сус -
тву ва ат на оваа на ша све че ност по по -
вод Де нот на ос ло бо ду ва ње то на на ши -
от град. До бре дој де им по са ку вам и на
пен зи о не ри те од Кра гу е вац, од Ре пуб -

ли ка Ср би ја, чле но ви на кул тур но-умет -
нич ко то друш тво „Ле пе нац“, на нив ни -
от пре тсе да тел Ра тко То ма ше виќ, ка ко
и до пен зи о не ри те кои ни дој доа ка ко
го сти од Ко ча ни, за ед но со нив ни от пре -
тсе да тел Ѓор ѓи Се ра фи мов – истак на
Ни ко лов ски.

По тоа на при сут ни те со топ ли при -
ја тел ски збо ро ви им се обра ти пре тсе -
да те лот на кра гу е вач ки те пен зи о не ри,
Ра тко То ма ше виќ.

Со на ши те при ја те ли од ЗП-Ку ма но -
во и до се га до бро со ра бо ту вав ме и се
на де вам де ка оваа со ра бо тка во ид ни -
на ќе би де уште поп лод на. Ние де нес
сме во воз врат на по се та кај ку ма нов -
ски те пен зи о не ри и се на де вам де ка
ва кви сред би ќе има и по на та му – ре -
че То ма ше виќ.

По тоа на сце на та на ста пи КУД „Ѓо -
ко Си мо нов ски“ при ЗП-Ку ма но во,

нај пр вин со ху мо ри стич на та сти хо -
твор ба „Гра до на чал ник да би ду“ на
ку ма нов ски ди ја лект, со хор ски на пе -
ви, не кол ку ора и два ду е та при дру -
жу ва ни од на род ни от ор ке стар при
здру же ни е то, об ле че ни во но сии од
ку ма нов ски от крај. 

По нив на ста пи го стин ско то здру же -
ние „Ле пе нац“, исто та ка со не кол ку ора,
ед на со ло-из вед ба и со нив на та пе јач -
ка гру па, об ле че ни во пре у ба ва на род -
на но си ја од Шу ма ди ја. Во си те нив ни
пес ни бе ше иска жа на го ле ма та љу бов
кон нив на та та тко ви на и нив ни от крај.
Сво јот на стап го за вр ши ја со из вед ба
на ма ке дон ска та пес на „Јо ва но, Јо ван -
ке“, што оста ви при ја тен впе ча ток кај
пуб ли ка та. 

По нив на ста пи ја го сти те од Ко ча -
ни, кои играа и пе е ја од ср це, ка ко да
не се пен зи о не ри. И тие беа во но сии

од нив ни от крај, ре ги о нот ка де што се
одг ле ду ва нај у ба ви от ориз.

Си те из ве ду ва чи беа на гра де ни со
си лен зас лу жен ап ла уз од пуб ли ка та, ко -
ја на мо мен ти пе е ше за ед но со нив.

И пуб ли ка та и до ма ќи ни те и го сти -
те пре ку овој ве че рен кон церт му го че -
сти таа на гра дот Ку ма но во Де нот на ос -

ло бо ду ва ње то - 11 Но ем ври, по ка жу -
вај ќи им на пом ла ди те ге не ра ции, чии
при пад ни ци има ше при сут ни во са ла -
та, ка ко се са ка сво јот град.

Во ди тел ка на ве чер ни от кон церт
бе ше Ми ки Та и ри, а дру же ње то про -
дол жи со пес на и оро во ре сто ра нот
„Гра ци ја“. 

Во Клу бот на пен зи о не ри, во пен зи о нер ски -
от дом „Ли ка Чо по ва“ во То пан ско По ле, на 24-
ти октом ври 2017 го ди на, тре та го ди на по ред
се одр жа тра ди ци о на лен ша хов ски тур нир по -
ме ѓу пен зи о не ри те од ЗП-Га зи Ба ба, ЗП-Со ли -
дар ност-Ае ро дром, ЗП-Бу тел, ЗП-Ки се ла Во да,
ЗП-Илин ден, ЗП-Во е ни пен зи о не ри и Здру же ни -
е то на пен зи о не ри од Ча ир, кое на ед но бе ше
до ма ќин и од ли чен ор га ни за тор на сред ба та.
До бре дој де на учес ни ци те и на го сти те им по са -
ка пре тсе да те лот на ко ми си ја та за спорт и ре -
кре а ци ја при ЗП-Ча ир, То дор Или ев, кој истак -
на де ка овие сред би се мно гу до бри, би деј ќи на
нив се об но ву ва ат ста ри те при ја телс тва и се збо -
га ту ва ат дру га ру ва ње то и со жи во тот. 

- Од име то на пре тсе да те лот на на ше то здру -
же ние, кој оправ да но е отсу тен, ве поз дра ву вам
и ви по са ку вам сe нај у ба во и не ка по бе дат оние
кои се нај до бри. Ве ру вам де ка нат пре ва рот ќе

те че нор мал но, не е бит но кој ќе по бе ди, бит но
е да се дру жи ме и да по не се те до бри впе ча то -
ци. Цел та ни е дру же ње, а во ед но и под го то вка
за 13-от но ем ври ски от ша хов ски тур нир, кој е
тра ди ци о на лен - ре че То дор Или ев. 

На кра јот, по за вр шу ва ње то на нат пре ва ри -
те, беа прог ла се ни и по бед ни ци те. Нај до бар ре -
зул тат по стиг наа ша хи сти те од ЗП-Со ли дар ност-
Ае ро дром, вто ро то ме сто го осво и ја ша хи сти те
од ЗП-Бу тел, тре топ ла си ра ни беа ша хи сти те од
ЗП-Ча ир, на че твр то ме сто беа ша хи сти те од ЗП-
Илин ден, на пет то ме сто е ЗП-Га зи Ба ба, ше сто -
то ме сто им при пад на на ша хи сти те од ЗП-Ки -
се ла Во да и на сед мо ме сто ЗП-Во е ни пен зи о -
не ри. Освен учес ни ци те, за од бе ле жу ва ње е и
при сус тво то на го лем број пен зи о не ри-наб љу -
ду ва чи, кои по за вр шу ва ње то на се кое ко ло ги
ко мен ти раа пар ти и те и ука жу ваа на гре шки те
на нат пре ва ру ва чи те.                Ва сил Па чем ски 

Оп штин ско то здру же ние на пен зи о не ри те од
Ло зо во, по по вод вер ски от праз ник Па ра ске ва
- Пе тков ден, на 27октом ври бе ше до ма ќин на
го лем број пен зи о не ри од здру же ни ја та член ки
на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма -
ке до ни ја, кои во цр ква та „Пе тко ви ца“ за ед но со
мес но то на се ле ние тра ди ци о нал но го од бе ле -
жаа овој ден.

За праз ну ва ње то да би де по у ба во при до не се
и уба во то сон че во вре ме.

Нај пр во се прос ле ди ја вер ски те оби чаи во цр -
ков ни от храм. Пен зи о не ри те и оваа го ди на ја про -
дол жи ја тра ди ци ја та: спо ред вер ски те оби чаи ед -
но од здру же ни ја та на пен зи о не ри те да би де кум
на цр ква та. Го ди на ва таа чест ја има ше здру же ни -
е то-до ма ќин, а за ид на та го ди на кумс тво то го пре -
зе де Здру же ни е то на пен зи о не ри на Ку ма но во. 

Че сти тки за праз ни кот до мес но то на се ле ние
и до го сти те упа ти пре тсе да тел ка та на ЗП-Ло зо во,
Ма ри ја Мо нев ска. Таа им по са ка топ ло до бре дој -
де на пен зи о не ри те од ЗП-Све ти Ни ко ле, ЗП-Ве лес,

ЗП-Кра то во, ЗП-Кри ва Па лан ка, ЗП-Ра до виш и Кон -
че, ЗП-Про би штип, ЗП-Ку ма но во, ЗП-Штип, ЗП-Бу -
тел и ЗП-Ѓор че Пе тров. Пен зи о не ри те од ЗП-Ѓор че
Пе тров прв пат оваа го ди на го сту ваа во Ло зо во, но
две те здру же ни ја си ве ти ја де ка по на та мош на та
со ра бо тка та ќе би де поц вр ста и по со др жај на.

Од име то на ло кал на та са мо у пра ва го сти те ги
поз дра ви пре тсе да те лот на со ве тот на оп шти на та
Ло зо во, Ду шко Ѓор ѓи ев. На при сут ни те им се обра -
ти и чле нот на из врш ни от од бор на СЗПМ, Јор дан
Ко ста ди нов, кој им го че сти та праз ни кот на си те
при сут ни и им по са ка до бро здрав је и ис пол не ти
пен зи о нер ски де но ви. Тој во сво е то обра ќа ње по -
се бен ак цент да де на по вол но сти те што ги има ат
пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја, со на деж де ка исти -
те ќе про дол жат и во ид ни на.

Најв пе чат ли во бе ше пен зи о нер ско то оро. Пре -
крас на та му зи ка ги кре на на но зе си те пен зи о не -
ри, цел ден се игра ше, пе е ше и дру га ру ва ше. Од
ова за ед нич ко дру же ње си те си за ми наа со нас -
ме вка на ли це то.                                                                    М.М.

ЗП-КУМАНОВО

Пен зи о не ри те за сво јот град

ЗП-ЧАИР

Ша хов ски тур нир во уба ва ат мо сфе ра
ЗП-ЛОЗОВО

Пен зи о нер ско дру же ње со по вод 
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Ед на од при о ри тет ни те за да чи на
ко ми си ја та за здрав ство и ху ма ни тар -
ни ра бо ти при ЗП-Ра до виш и Кон че и
по на та му оста ну ва гри жа та за здрав -
је то на пен зи о не ри те. Од таа при чи на,
а по по вод не де ла та на бор ба про тив
ше ќер на та бо лест, во Ра до виш се одр -
жа сред ба на пен зи о не ри те со струч -
ни ли ца од здрав ство то.

На сред ба та, д-р Љуп чо За ха ри ев
пред ше е се ти на пен зи о нер ки и пен -
зи о не ри оп шир но збо ру ва ше за: гли -
ко за та ка ко ос нов на хра на на се ко ја
кле тка во ор га низ мот; зо што до а ѓа до
по ка чу ва ње на ше ќе рот во кр вта; кои
се при чи ни те за по ја ва на ди ја бе те -
сот, ка ко и за ри зик-фа кто ри те и комп -
ли ка ци и те од оваа бо лест, а осо бе но
се за др жа на пре вен ти ва та и ка ко да

се спра ви ме со оваа под мол на бо лест.
Сред ба та бе ше иско ри сте на и за

про вер ка на ше ќе рот во кр вта на при -
сут ни те, а во ед но беа из вр ше ни и пре -
вен тив ни прег ле ди на си те кои изра -
зи ја жел ба за тоа. По ра ди акту ел но ста
на те ма та, а со цел да се из вр ши еду -
ка ци ја и на пен зи о не ри те, кои од
здрав стве ни при чи ни не беа при сут -
ни на пре да ва ње то, еки па та на ТВ-Ко -
бра под го тви и ре а ли зи ра по се бен
при лог за јав но ста.

И овој пат на де ло бе ше до ка жа на
до бра та со ра бо тка по ме ѓу Оп штин ска -
та ор га ни за ци ја на Цр ве ни от крст,
Здру же ни е то на пен зи о не ри те и Здрав -
стве ни от дом од Ра до виш.

Љи ља на Мла де нов ска

Ек скур зи и те во Ал ба ни ја, во гра -
до ви те По гра дец и Кор ча и на Сан дан -
ски во Бу га ри ја беа де сти на ци и те на
те тов ски те пен зи о не ри. И две те про -
ше тки беа про грам ски со др жи ни на
Здру же ни е то на пен зи о не ри те од Те -
то во ка ко двод нев ни ек скур зии. Ша -
бан Ази зи, пре тсе да тел на ЗП-Те то во,
не ин фор ми ра ше де ка тро шо ци те за
пре воз би ле обез бе де ни од средс тва
на здру же ни е то, до де ка дру ги те тро -
шо ци ги на ми ри ле пен зи о не ри те што
учес тву ва ле на ек скур зи и те. Од исти -
от из вор доз на ва ме де ка ва ква ек скур -
зи ја е пред ви де на и до Вра ње, со сед -
на Ср би ја, а ве ќе би ла из ве де на и со
по се та на не кол ку гра да на Ко со во.
Ин те ре сот за овој вид про ше тки е мош -
не го лем, па от ту ка и опре дел ба та од

се кој од раз гра но ци те што го со чи ну -
ва ат здру же ни е то да има по двај ца за
се ко ја де сти на ци ја.

Ка ко што не ин фор ми ра ше Ве ли
Па ја зи ди, во дач на гру па та за Ал ба ни -
ја, во две те на со ки на ек скур зи и те
учес тву ва ле по 50 пен зи о не ри. Гру па -
та за Ал ба ни ја има ла ре кре а ти вен пре -
стој во комп ле ксот „Св.На ум“, ка де што
пен зи о не ри те ги по се ти ле та мош ни те
зна ме ни то сти. По пре ми нот во Ал ба -
ни ја, по го лем од мор има ле во Дри ло -
ни, во не по сред на бли зи на на ма ке -
дон ско-ал бан ска та гра ни ца. Дри ло ни
е поз на то ту ри стич ко ме сто и ре зи ден -
ци ја на не ко гаш ни от ал бан ски ли дер
Ен вер Хо џа. Ина ку, Дри ло ни и „Св.На -
ум“ прет ста ву ва ат ви стин ски „очи“ на
две те стра ни од гра ни ца та, со зна чи -

тел ни ус пе си во не гу ва ње на ту риз мот.
По гра дец е пр ви от град рас пос лан

на бре гот на Охрид ско Езе ро. Са ма та
по лож ба и исто ри ско то ми на то го чи -
нат прив ле чен за ту ри сти те. 

Гра дот Кор ча е осо бе но зна ча ен
за обра зо ва ни е то на Ал бан ци те на по -
ши ро ки те бал кан ски про сто ри. Во цен -
та рот на гра дот се на о ѓа му зеј на пр -
во то учи ли ште на ал бан ски ја зик, отво -
ре но на 7 март 1887 го ди на од се мејс -
тво то Ќор ја зи. 

Гру па од 50 пен зи о не ри из ве доа
ек скур зи ја во Сан дан ски. Двод нев ни -
от пре стој во овој бу гар ски град е иско -
ри стен за ре кре а тив но ка пе ње во про -
чу е ни те ба њи, ов де поз на ти ка ко ав -
стри ски комп лекс. 

Г. Ефто ски

Здрав стве на еду ка ци ја 
во Ра до виш и во Кон че

ЗП-ТЕТОВО

Со седс тво то прив леч но за пен зи о не ри те

Лес но во е ед на од нај ста ри те сел -
ски на сел би во оп шти на та Про би штип.
Спо ред не кои до ку мен ти се спо ме ну -
ва уште во 11 век ко га е из гра де на цр -
ква та „Све та Бо го ро ди ца“. Во тоа вре -
ме во се ло то има ло најм но гу се мејс -
тва со најм но гу жи те ли. Се до 80-ти те
го ди ни по сто е ло че ти ри го диш но учи -
ли ште кое го по се ту ва ле око лу 60 уче -
ни ци од се ло то. Број ка та ва ри ра ла, не -
ко гаш по ве ќе, не ко гаш по мал ку. Во
80-ти те го ди ни, со отво ра ње то на фа -
бри ка та за аку му ла то ри и на дру ги те
пре ра бо ту вач ки ка па ци те ти за поч ну -
ва го ле ма та ми гра ци ја се ло - град. То -
гаш нај го лем дел од жи те ли те се исе -
ли ле во Про би штип, Зле то во и Све ти
Ни ко ле, би деј ќи во се ло то не ма ло при -
ста пен пат до Про би штип. Во учи ли -
ште то, кое ка ко згра да по стои и де нес,
се кое утро се ог ла су ва ло учи лиш но то
ѕвон че, низ се ло то се раз ле вал дет ски -
от џа гор, се слу ша ле дет ски те ви кот -
ни ци, пес ни и по не кое пла че ње.

Де нес се е по и на ку. Во по тра га по
по до бар жи вот и си гур на ег зи стен ци -
ја жи те ли те го на пу шти ле се ло то, па та -
ка пре ста на ло да се ог ла су ва и учи -
лиш но то ѕвон че. Учи ли ште то оста на -
ло ка ко згра да, ка ко зда ние на ед ни
ми на ти вре ми ња, да по тсе ту ва де ка и
ту ка се уче ле пр ви те бу кви и пр ви те

број ки. Се га ов де мо жат да се срет нат
са мо две или три се мејс тва што ги со -
чи ну ва ат осум ста ри лу ѓе.

Ме ѓу тоа, пре крас на та ме сто по лож -
ба на се ло то, уба ви от пла нин ски воз -
дух, ми рот во се ло то, тај ни те на пе ште -
ри те и уба ви на та на Лес нов ски от ма -
на стир беа пре диз вик оп шти на та да
се за фа ти со пре у ре ду ва ње на ста ра -
та учи лиш на згра да и да го пре тво ри
учи ли ште то во уба во кат че за од мор,
осо бе но за по во зрас на та по пу ла ци ја.
Во три про сто рии се сме сте ни 12 кре -
ве ти, во ед на е сме сте на ет но ло шка
збир ка, на пра ве на е комп лет но опре -
ме на куј на со си те по треб ни еле мен -
ти и еле ктрич ни апа ра ти, а ту ка е и са -
ни тар ни от ја зол со ту ше ви. Ме ѓу дру -
го то има и про сто ри ја за со ста но ци,
или за ве чер ни за ед нич ки се ден ки, а
про стра ни от двор е при јат но кат че за
утрин ски и ве чер ни про ше тки. 

Сњ на сњ, овој об јект е ка ко соз да -
ден за пен зи о не ри те. Да се отсед не во
Лес но во на не кол ку де на ќе зна чи пен -
зи о не ри те да се пре ро дат и да ужи ва ат
за евти ни па ри, од нос но за мал на до -
мест, а се ло то да за жи вее. Лес но во на -
ви сти на е воз душ на ба ња со мно гу уба -
ви ни и мно гу при јат ни до жи ву ва ња. Тие
што го по се ти ле зна ат!

М. Здра вков ска

По од лич но ос мис лен план,110 де -
мир хи сар ски пен зи о не ри трг наа на ед -
нод нев на ек скур зи ја низ при леп ско-ки -
чев ски от крај. Де нот бе ше сон чев и ти -
вок, ка ко соз да ден за про ше тка. Пр ва
де сти на ци ја бе ше по се та та на ма на сти -
рот „Св. Пре о бра же ние“ во се ло то Зр зе,
од да ле че но 34 км од При леп во под нож -
је то на пла нин ски от ма сив Да у ти ца, на
1.000 ме три над мор ска ви со чи на. Пре -
крас на бе ше гле тка та ка ко по ле ка со рас -
тре пе рен и ба вен че кор, но со сил на вол -
ја, жел ба и ра дост, по по ле ка ја иска чу -
ваа стрм на та на гор ни на за да стиг нат до
ма на стир ски те пор ти, за мир но и ти вко
да вле зат во ма на сти рот и да за па лат све -
ќи за здрав је на сво и те најб ли ски и за се -
бе, за мир на и спо кој на ста рост. Ма на -
сти рот да ти ра од 9 век, из гра ден е на би -
гор на кар па, се кој вер ник го оста ва без
здив со сво ја та уба ви на. Во дво рот се на -
о ѓа го ле мо ста ро др во кое пра ви огром -
на сен ка врз ма си те и клу пи те ка де што
по се ти те ли те мо жат да се од мо рат и да
ужи ва ат во пре крас ни от пог лед на ма на -
сти рот и на це ло то при леп ско по ле. Под
са ми от ма на стир се изд ла бе ни мно гу ис -
пос нич ки ќе лии во кои жи ве е ле мо на си -
те, но кои за по се ти те ли те се уште се не -
до стап ни. По тоа низ Ма ке дон ски Брод
се про дол жи кон се ло то Кне жи но и ма -
на сти рот „Св. Ѓор ѓи“, кој е оп кру жен со
пре крас на при ро да. По вос при е ма ње -
то на ду хов ни от мир, пен зи о не ри те за -
ми наа на до го во ре на та по чин ка во ре -
сто ра нот на „Ку ќа та на умет но ста“, ко ја
се на о ѓа во не по сред на бли зи на на ма -

на сти рот. Та му ги разг ле даа умет нич ки -
те де ла изра бо те ни од ме тал, кои се из -
ло же ни во про стра ни от парк око лу Ку ќа -
та, од ка де што пен зи о не ри те се упа ти ја
кон жен ски от ма на стир „Св. Пре чи ста“,
кој се на о ѓа на 10 км ју го и сточ но од Ки -
че во, на 920 ме три над мор ска ви со чи -
на. Ве ко ви ти те крош ни на дрв ја та, ти вко -
то шу мо ле ње на ве тре цот и по јот на пти -

ци те да ва ат не кој чу де сен мир и спо кој
во ду ша та. Овој ма на стир ски комп лекс
вре ди да се по се ти и да се ужи ва во до -
бро уре де ни от двор со пар ко ви, чеш ми,
мно гу зе ле ни ло и цве ќе.

Во не за бо рав на друж ба пол на со по -
зи тив ни впе ча то ци и до жи ву ва ња, пен зи -
о не ри те си по са каа до бро здрав је до на -
ред на та ек скур зи ја.   Зо ран Сте ва нов ски

Лес но во иде ал но за од мор 
на пен зи о не ри те ЗП-ДЕМИР ХИСАР

По се та на ма ке дон ски 
ду хов ни све ти ли шта



vidici Четврток, 9.11.20173

ЗП-Ку ма но во во со ра бо тка со раз -
гра но кот на пен зи о не ри те од Лип ко во,
на 12 октом ври из ве доа ед нод нев на
ек скур зи ја до Лип ков ско Езе ро и две те
аку му ла ции Глаж ња и Лип ко во. Тра ди -
ци о нал на та мул ти ет нич ка сред ба го ди -
на ва го до жи веа сво е то че твр то из да -
ние, а пен зи о не ри те имаа не се којд нев -
на мож ност да го ви дат езе ро то, да про -
ше та ат по бра на та и се то тоа да го за бе -
ле жат со фо то гра фии.

Топ ло до бре дој де на го сти те од име -
то на до ма ќи нот им по са ка Ху љу си Са -
ли ју, а за нај но ви те актив но сти на ку ма -
нов ско то пен зи о нер ско здру же ние ин -
фор ми ра ше пре тсе да те лот Спир ко Ни -

ко лов ски. Поз дра ви упа ти ја и прет став -
ни ци од ЗП-Кри ва Па лан ка, кои се ре -
дов ни по се ти те ли на сред ба та.

Пог ле дот на са мо то езе ро бе ше пре -
кра сен, освет лен од сон че ви те зра ци,
гле тка та пре у ба ва. Де нот октом ври ски
то пол, сон чев, се им оде ше во при лог
на по се ти те ли те на бра на та Глаж ња. Не -
из беж но бе ше и фо то гра фи ра ње то за
спо мен од дво ча сов на та про ше тка та.
Дру же ње то про дол жи во ре сто ра нот „Ко -
дра“, сме стен на са мо то езе ро, ка де што
Здру же ни е то на за бо ле ни од ди ја бе тес
ор га ни зи ра ше ак ци ја за ме ре ње ше -
ќер во кр вта. По де тал но за ше ќер на та
бо лест збо ру ва ше до кто рот Ис ма ил Ба -

јра ми, кој во оваа при го да ги истак на
при чи ни те за по ја ву ва ње на бо ле ста,
но и на чи ни те на ле ку ва ње и пре вен ти -
ва од иста та. Пен зи о не ри те со го ле мо
вни ма ние го прос ле ди ја еду ка тив но то
пре да ва ње, а по тоа по ста ву ваа пра ша -
ња, а не кои и спо де ли ја свои искус тва
и ви ду ва ња во вр ска со оваа бо лест.

По не кол ку ча сов но то дру же ње ку -
ма нов ски те пен зи о не ри го на пу шти ја
Лип ко во, за до вол ни од уба во по ми на -
ти от ден, со жел ба на ред на та го ди на
по втор но да го по се тат езе ро то и да
ужи ва ат во при род ни те уба ви ни, гра -
деј ќи но ви мо сто ви на со жи вот и при -
ја телс тва.              Јас ми на То до ров ска 

Пен зи о не рот Здра вко Ог не нов ски-
Јо ше го срет нав ме во не го во то род но
се ло Ви ро во, ед но од нај жи во пис ни -
те де мир хи сар ски пла нин ски се ла, се -
ло поз на то по нај го ле ми те и нај у ба ви
ва лал ни ци и на да ле ку поз на ти от ска -
ра џи ски ќу мур. Жи вее со со пру га та
Ели ца во уба ва, скром на ма ке дон ска
ку ќа, на кра јот од се ло то во Гор но то
ма а ло, оп кру же на со уба во сре ден
двор со раз но бој ни цве ќи ња и ово -
шки. Ро ден е во да леч на та 1950 го ди -
на, се шко лу вал во род но то се ло. По
шко лу ва ње то ра бо ти ка ко мај стор во
ГП „Пе ли стер“, ГП „Пе ла го ни ја“ и во
Сми лев ска та за дру га, а од 1971 до
1981 го ди на жи вее и ра бо ти во За -
греб, Р.Хр ват ска.

- По тек ну вам од се мејс тво во кое
му зи ка та има ше сво ја тра ди ци ја. Та -
тко ми бе ше гај да џи ја, а се стра ми вир -
ту оз на ка вал. Ме не, пак, уште од се -
дум го ди ни ме прив ле ку ва ше та па нот
- ни ве ли Здра вко, а но стал ги ја та му
се на се ту ва во очи те и во збо рот. Со
сво ја та тај фа, во со став хар мо ни ка
Љу бе од Ви ро во и кла ри нет Пе цо од
Кру ше во, кој е та тко на ма ке дон ска -
та му зич ка поп-ѕвез да Мар јан Сто ја -
нов ски, сви рел на без број свад би, сел -
ски сла ви, кр ште ва ња, бан ке ти, ма ту -
ри и дру го, а нај го лем ба кшиш ве ли
де ка за ра бо тил во се ло то Но ва ци, Би -
тол ско. Та па нот му стои на по чес но ме -
сто во днев на та со ба, а овој та пан му
е сед ми по ред. Изра бо тен е од ко жа
од мла до јаг не или ја ре, а рам ка та е

од др во од ко стен или од орев. За ед но
со сво ја та се стра, на да ле ку поз на та -
та Ро ска Але ксов ска, на фе сти ва лот
за на род ни ин стру мен ти „Пе це Ата на -
сов ски“ во Дол не ни, осво ју ва ат пр ва
на гра да. Ни рас ка жу ва Здра вко, ка ко
и на пол ноќ се слу чу ва ло да го вик нат
да сви ри и пее на свр шу вач ка за не -
ве ста-бе гал ка, а сви рел и на пос лед -
на та свад ба во се га ве ќе исе ле но то
се ло Бо и шта.

- Се слу чу ва ле мно гу зго ди и нез го -
ди во те кот на це ла та мо ја ка ри е ра ка -
ко му зи чар. Во се ло то Ма ло Или но, за
сел ска та сла ва Илин ден, ми се ски на
ре ме нот од та па нот и та па нот поч на
да се тр ка ла по удол ни ца та, а јас тр -
чам по не го да го фа там! На свад ба во
се ло то Зо виќ ми се дуп на та па нот, а
јас ка ко го лем про фе си о на лец мо рав
да им про ви зи рам за да ја исте рам
свад ба та до крај - ве ли Здра вко.

Иа ко Здра вко уште мал ку ќе ја по -
тро ши ше ста та де це ни ја од жи во тот,
дви же ња та му се сe уште бла ги, а на -
ви дум и остри, ко га збо ру ва за се бе
скром но и топ ло се нас мев ну ва и не
се сра ми да се по ше гу ва на сво ја сме -
тка. За не го по сто јат са мо му зи ка та и
тој ма ке дон ски на ро ден ин стру мент -
та па нот, на кој ве ќе одам на из мо ре -
ни те ра це не што по бав но, но си гур но,
ве што и ја ко сe уште уди ра ат со чу ка -
ло то. За не го уди ра ње то на та па нот е
игра и аван ту ра, не по кор и искон ска
вол ја ко ја му да ва инс пи ра ци ја во жи -
во тот за дру же ње и ра дост.

- За до бра му зи ка, тај на та по ме ѓу
дру го то е и во мај сто рот, ама и ин стру -
мен тот е мно гу зна ча ен. Без до бар та -
пан не ма мај сторс тво. За сре ќа, изг -
ле да, јас го имам и ед но то и дру го то.
Чу ка ло то со кое чу кам е она исто то од
1966 го ди на, ко га поч ну вав со сви ре -
ње, а го на пра вив од др во од цре ша.
На се ко ја ве сел ба во се ло во, сe уште
го ле ма чест ми пра ват сви ра чи те ко -
и што ќе сви рат, а ме по ви ку ва ат и ме -
не со та па нот да „на пра вам“ не кое
оро - ни ве ли со гор дост Здра вко.

Ина ку, та па на рот Здра вко по крај
му зи ка та ги са ка и до бра та кни га и
уба ви от пи шан збор. Осо бе но са ка да
ги чи та ве стерн-ро ма ни те, за кои ве -
ли де ка про чи тал по ве ќе од три ста.

- Ко га са кам да се ре ла кси рам, не
тро пам на та па нот. Најм но гу дру га ру -
вам со при ро да та и са кам да го слу -
шам по јот на пти ци те. На ју ба ва му зи -
ка ми е шу мот на ве те рот низ пра ста -
ри те бу ко ви дрв ја во Ви ров ска та ко -
ри ја. Та му на о ѓам мир и спо којс тво -
рас ка жу ва Јо ше од Ви ро во.

Че ко реј ќи по жол ти те све жо пад -
на ти есен ски лис ја и по кри ву ле ста та
стрм на па те ка, се раз де лив ме со Здра -
вко Ог не нов ски, двај ца та ис пол не ти
во ду ша та, јас за тоа што го срет нав
овој умет ник-та па нар, што дол ги го ди -
ни со зву кот на та па нот ги раз ве се лу -
ва лу ѓе то, а тој за тоа што ни ја рас ка -
жа сво ја та при каз на за дру же ње то со
та па нот, со кој дру га ру ва до ден-де нес.

Сте ва нов ски Зо ран

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Здра вко и не го ва та го ле ма љу бов - та па нот
„Уба ви от, јак, про до рен звук на та па нот не са мо што ни при чи ну ва за до волс тво ту ку ни пра ви и важ на ус лу га. Ни го ожи ву ва умор ни от дух, ги би стри мис ли -
те, ја от стра ну ва мр за та, пре диз ви ку ва ра дост... Од си те уба ви ра бо ти на све тот, ни што не пре диз ви ку ва по го ле мо ужи ва ње и ожи ву ва ње на чо веч ко то ср це
од овој ин стру мент“, Жи рал дус Гам брен сис

ЗП-ИЛИНДЕН

Цве ќе на спо ме ни кот на 
вој во да та Ва сил Аџа лар ски

Во ор га ни за ци ја на оп шти на та
Илин ден, а по по вод од бе ле жу ва ње
на праз ни кот - Де нот на ма ке дон ска -
та ре во лу ци о нер на бор ба, 23 Октом -
ври, де ле га ци ја на оп шти на та пред -
во де на од гра до на чал ни кот Жи ка Сто -
ја нов ски по ло жи све жо цве ќе пред
би ста та на вој во да та Ва сил Сто ја нов-
Аџа лар ски, во не го во то род но ме сто
Ми ла ди нов ци. Бу ке ти све жо цве ќе по -
ло жи ја и го лем број прет став ни ци на
ин сти ту ции, здру же ни ја на гра ѓа ни од
на се ле ни те ме ста од оп шти на та и
прет став ни ци на Здру же ни е то на пен -
зи о не ри Илин ден. 

Се ко ја го ди на со по ло жу ва ње све -
жо цве ќе на спо ме ни кот на вој во да та
Аџа лар ски и со од да ва ње по чит на ма -
ке дон ски те ре во лу ци о не ри се вклу чу -
ва ме во од бе ле жу ва ње то на Де нот на
ма ке дон ска та ре во лу ци о нер на бор ба
- ре че Бла го је Ата на сов ски, пре тсе да -
тел на ЗП-Илин ден. 

На кра јот бе ше при ре ден мал ко -
ктел во пен зи о нер ски от клуб, сме стен
во До мот на кул ту ра та во Ми ла ди нов -
ци, ка де што за ли кот и де ло то на вој -
во да та Ва сил Сто ја нов-Аџа лар ски збо -
ру ва ше То ме Ге лев ски, член од фа ми -
ли ја та на вој во да та.                             В. П.

ЗП-КУМАНОВО

Мул ти ет нич ка сред ба во Лип ко во
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„Што се не мам ра бо те но во мо јот
ра бо тен век, се до пен зи о ни ра ње то до
пред пе де се ти на го ди ни“, ќе ви ре че
Ра де Спа се ски, 95-го ди шен пен зи о -
нер, член на ЗП-При леп. До вче ра, ка -
ко што се ве ли, до пос лед ни ве из бо ри,
два ман да та бе ше член на из врш ни от
од бор на при леп ско то здру же ние. Овој,
би рек ле ви та лен пен зи о нер, со до бро
здрав је и чи ста мис ла, иа ко е во по од -
ми на ти го ди ни се уште е акти вен во бо -
реч ка та ор га ни за ци ја во При леп.

- Сум бил во кон трол на ко ми си ја
уште од по ра но, се кре тар на ЗК „Сла -
веј“ од исто и ме но то се ло. По тоа, со

фор ми ра ње то на ко му ни те, од 1955
го ди на во То пол ча ни ра бо тев ка ко се -
кре тар на оп шти на та, ка ко су ди ја за
пре кр шо ци, а по тоа и неј зин пре тсе -
да тел. Од пр ви ја ну а ри 1965 го ди на,
еве ско ро по ло ви на век, сум во пен -
зи ја - ве ли Спа се ски.

Оп штес тве но-по ли тич ки е акти вен
уште од 1946 го ди на, ко га бил пре тсе -
да тел на мла дин ска та ор га ни за ци ја во
То пол ча ни. Учес тву вал во ра бо та та на
Тре ти от кон грес на мла ди на та на Ма -
ке до ни ја, па бил ко ман дант на мла -
дин ска та ак ци ја Ша мац - Са ра е во во
1947 го ди на за при леп ска та око ли ја.
Три ман да ти бил член на кон фе рен ци -
ја та на по ра неш ни от Со ци ја ли стич ки
со јуз во При леп, де ле ги ран од То пол -
ча ни. Пре тсе да тел на ту ту но про из во -
ди те ли те во гра дот, а и пре тсе да тел на
Ре пуб лич ко то со бра ние на ту ту на ри -
те во Ма ке до ни ја. Ка ко член на по ра -
неш ни от СК, бил де ле ги ран од Ма ке -
до ни ја на Тре ти от кон грес на ЦК на по -
ра неш на Ју гос ла ви ја во с. Ку мро вец,
ка де што учес тву вал со те ма та „Проб -
ле ми те на се ло то и агра рот“. Спа се ски
ќе ви ка же де ка сво е вре ме но бил акти -
вен во мес на та за ед ни ца во То пол ча -
ни, а бил и член на око ли ски от од бор
на син ди кал на та ор га ни за ци ја за би -
тол ска та око ли ја. Мно гу пра ша ња и
проб ле ми се ре ша ва ни и со не го во то
актив но учес тво во си те ор га ни за ции
ка де што чле ну вал и ра бо тел.

Но се пак, го ди ни те си го пра ват
сво е то. И се га е акти вен ка ко пен зи о -
нер и ка ко нај стар член на бо реч ка та
ор га ни за ци ја во При леп.                    К.Р. 

ПО ЛО ВИ НА ВЕК ВО ПЕН ЗИ ЈА

Ра де Спа се ски и на 95 го ди ни
се уште е акти вен

ЗП-КИЧЕВО

Све жо цве ќе на спо ме ни кот 
на пад на ти те бор ци во НОВ 

Stranicite gi ureduvaat: 
Kalina S.Andonova 
Mendo Dimovski od SZPM 

Aleksandar Dimkovski  
i Ненад Андонов
od „Nova Makedonija“

Во из ми на ти те де вет ме се ци од 2017
го ди на, во ЗП-Кри ва Па лан ка си те пла -
ни ра ни актив но сти ус пеш но се ре а ли -
зи ра ни. До кра јот на го ди на та оста ну ва -
ат уште мал дел од актив но сти те кои тре -
ба да се за вр шат. На спорт ско по ле,
единс тве ни сме што не гу ва ме ме ѓу оп -
штин ски игри, во кои учес тву ва ат на ше -
то здру же ние, ЗП-Кра то во, ЗП-Про би -
штип и ЗП-Све ти Ни ко ле. Овие спорт ски
игри има ат за цел раз ме на на искус тва
и по го ле мо дру же ње ме ѓу пен зи о не ри -
те. Игри те се од ви ва ат во се дум дис цип -

ли ни и се кое здру же ние вклу чу ва нај -
мал ку по два е сет пен зи о не ри, а за нив -
но одр жу ва ње ме ѓу себ но се до го ва ра -
ат че ти ри те здру же ни ја. Пен зи о не ри те
кои имаа со лид ни ре зул та ти на овие
спорт ски игри на ста пу ва ат на ре ги о нал -
ни те спорт ски игри во ше сти от ре ги он,
ка де што при па ѓа ме и ние. Оваа го ди -
на жен ска та еки па што се нат пре ва ру -
ва ше во сло бод но фр ла ње на кош обез -
бе ди ме сто за на стап на Спорт ска та-ре -
пуб лич ко пен зи о нер ска олим пи ја да, ко -
ја се одр жа по по вод Де нот на пен зи о -

не ри те. На кул тур но по ле, фолк лор на та
гру па на ста пи на Ре ги о нал на та ре ви ја
на пес ни, му зи ка и игри во че твр ти от ре -
ги он, ка де што ко ти раа на ви со ко ни во
и со тоа учес тву вав ме и на Ре пуб лич ка -
та ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри. Та му
бев ме оце не ти со ви со ки оцен ки, од -
нос но на ста пот им бе ше еден од по ква -
ли тет ни те и по у ни кат ни те на ста пи на ма -
ни фе ста ци ја та. Фолк лор на та гру па исто
та ка учес тву ва ше и на 10-то из да ние на
ме ѓу на род ни от фолк ло рен фе сти вал
„Све ти Јо а ким Осо гов ски“ во Кри ва Па -

лан ка, на кој ус пеш но се прет ста ви ја со
тра ди ци о нал ни от оби чај „Кри во па ла -
неч ка свад ба“, за кој до би ја гро мог ла -
сен ап ла уз од пуб ли ка та. Во те кот на го -
ди на та учес тву вав ме на си те кул тур ни
ма ни фе ста ции во гра дот ор га ни зи ра ни
од ло кал на та са мо у пра ва, град ски от му -
зеј и НУ Цен тар за кул ту ра. Из ве де ни се
и под др жа ни си те пик ник-сред би што ги
ор га ни зи ра СЗПМ.

Во тек е при ја ву ва ње на пен зи о не -
ри те за ек скур зи ја во Вој во ди на, Ср би -
ја, при што пен зи о не ри те ќе ос тва рат
сред ба со пен зи о не ри и род ни ни од Ја -
бу ка, Гло гањ, Пан че во и Ка ча ре во. Ек -
скур зи ја та ќе се ре а ли зи ра од 6 до 10
но ем ври. Со неа ќе ги за о кру жи ме по -
го ле ми те актив но сти на здру же ни е то,
но до кра јот на го ди на та оста ну ва ат уште
не кои по ма ли актив но сти, би деј ќи наб -
ли жу ва ат праз ни ци те, из ја ви пре тсе да -
те лот на ко ми си ја та за спорт и кул ту ра
при ЗП-Кри ва Па лан ка, Бла гој Ни ко лов.

Б. Стој чев ска

Спорт ско 
дру же ње по ме ѓу
ЗП-ОВР и 
ЗП-Га зи Ба ба

На 26 октом ври, со по че ток во 10
ча сот, во ор га ни за ци ја на Здру же ни е то
на ор га ни те за вна треш ни ра бо ти на РМ
се одр жа сред ба - спорт ски нат пре вар
по ме ѓу еки пи на ова здру же ние и еки -
пи на ЗП-Га зи Ба ба - Скоп је. Сред ба та
бе ше воз врат на, би деј ќи ва ква сред ба
про ле тва бе ше одр жа на во ор га ни за -
ци ја на ЗП-Га зи Ба ба - Скоп је.

Пред да за поч нат нат пре ва ри те при -
сут ни те ги поз дра ви ја пре тсе да те ли те
на две те здру же ни ја, Ѓор ге Ан до нов и
Спир ко Ни ко лов ски, со жел ба ва кви те
сред би и дру же ња да про дол жат и во ид -
ни на со учес тво на по го лем број нат пре -
ва ру ва чи и во по ве ќе дис цип ли ни.

Нат пре ва ри те се од ви ваа во след -
ни те спорт ски дис цип ли ни: стре лаш -
тво ма жи, пи ка до же ни и ма жи, таб -
ла ма жи и до ми но же ни, во кои учес -
тву ваа 28 нат пре ва ру ва чи од две те
здру же ни ја. 

По за вр шу ва ње то на нат пре ва ри те
беа со оп ште ни и ре зул та ти те, по што бе -
ше ор га ни зи ра но за ед нич ко дру же ње.
Глав на цел на нат пре ва ри те бе ше дру -
же ње то, па за тоа на кра јот си те се чув -
ству ваа ка ко по бед ни ци.               М. Илиќ

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Ос тва ре ни пла ни ра ни те актив но сти 

Де но ви ве на спо мен-обе леж је то на
пад на ти те бор ци во НОВ и Ре во лу ци ја -
та, во ки чев ско то се ло Кле но ец, пред го -
лем број гра ѓа ни, по чи ту ва чи на НОВ и
Ре во лу ци ја та, пен зи о не ри од оп шти ни -
те Ки че во, Охрид и Ге вге ли ја, бе ше по -
ло же но све жо цве ќе. Во де ле га ци ја та
од оп шти на та Ге вге ли ја беа пен зи о не -
ри, род ни ни и по чи ту ва чи на де ло то на
на род ни от хе рој Јо сиф Јо си фо ски-Све -
шта рот од Ге вге ли ја, кој ка ко ко ме сар

на Вто ра та опе ра тив на зо на на 6 октом -
ври 1943 го ди на хра бро за ги на во бор -
би те за од бра на на сло бод на та те ри то -
ри ја кај ки чев ско то се ло Кле но ец.

Во оваа би тка на 6 октом ври 1943
го ди на, ко ја ја на ре ку ва ат „ма ке дон -
ска ка ди ња ча“, сво и те жи во ти ги да -
доа за ме ник-ко ман дан тот на ба тал јо -
нот „Мир че Ацев“, Тра јан Бе лев, за ме -
ник-ко ме са рот на ба тал јо нот „Ми те Тр -
по ски“, ка ко и го лем број бор ци од Де -

бр ца, Ре сен ско и бор ци од по ра неш -
на Ју гос ла ви ја.

По ова чес тву ва ње пред спо ме ни -
кот бе ше из ве де на кул тур но-умет нич -
ка при ред ба со ре ци тал, што го из ве -
доа уче ни ци те од ос нов но то учи ли ште
„Хри сто Узу нов“ од се ло то Дру го во, а
по тоа си те за ед нич ки на пра ви ја дру -
же ње со ма ла про ше тка на па ди ни те
под се ло то Кле но ец и из во рот на ре -
ка та Тре ска.                           А. Ри сто ска 


