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Ме ѓу на род ни от мо не та рен фонд
во сво јот не о дам не шен из ве штај за
ста би ли зи ра ње на Фон дот на ПИОМ
да де пре по ра ки да се уки не бе не фи -
ци ра ни от стаж и да се зго ле ми ста рос -
на та гра ни ца за пен зи о ни ра ње. Спо -
ред ми ни стер ка та за труд и со ци јал на
по ли ти ка, Ми ла Ца ров ска, овие пре -
по ра ки не се за при фа ќа ње, за тоа што
по сто јат дру ги че ко ри што тре ба да се
пре зе мат за да мо же да се ста би ли зи -
ра овој Фонд. При тоа, таа наг ла си де -
ка Вла да та ќе се гри жи за до сто инс -
тве на пен зи ја на се гаш ни те и на ид -
ни те пен зи о не ри. 

Истра жу ва ња та во Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни -
ја по ка жу ва ат де ка зго ле му ва ње то на
ста рос на та гра ни ца за оде ње во пен -
зи ја најм но гу ќе ги по го ди ра бот ни ци -
те кои и се гаш ни те ус ло ви на пен зи о -
ни ра ње ги че ка ат со не тр пе ние. Тоа
осо бе но се од не су ва на вра бо те ни те
во тек стил на та ин ду стри ја, во гра деж -
ниш тво то и во дру ги деј но сти ка де што
со вре ме на та тех но ло ги ја на ра бо та се
уште не се при ме ну ва. За ра ди тоа, го -
лем број оси гу ре ни ци ре а ги ра ат на
пред ло гот за по го ле ма во зраст на пен -
зи о ни ра ње и сме та ат де ка ова е во
ин те рес глав но за ад ми ни стра ци ја та.
Ва ква та про ме на на ста рос на та гра -
ни ца за оде ње во пен зи ја, од нос но за
неј зи но зго ле му ва ње од се гаш ни те 62
го ди ни за же ни на 65 го ди ни, а на ма -
жи од 64 го ди ни на 67 го ди ни, ка ко
што е ре гу ли ра но во раз ви е ни от дел
од Евро па, кај нас не би би ла функ ци -
о нал на. Тоа се ка ко не ма да при до не -
се за ре ша ва ње на проб ле мот со не -
до стиг од средс тва во пен зи ски от фонд.
Ре ше ние за одрж лив пен зи ски фонд
тре ба да се ба ра во зго ле му ва ње на
бро јот на вра бо те ни во на ша та зем ја
и на пла ти те на оси гу ре ни ци те. Со тоа
ќе се зго ле ми и при ли вот на по треб -
ни те средс тва во Фон дот. Се га со од -
но сот по ме ѓу бро јот на оси гу ре ни ци и
пен зи о не ри е око лу 1,9 : 1. Поз на то е
де ка овој Фонд бе ше фи нан си ски нај -
до бар во вре ме то ко га тој со од нос бе -
ше 5 : 1. 

Проб ле ми се ја ву ва ат и со зго ле -
му ва ње на пен зи и те. Од по че то кот на
2017 го ди на се при ме ну ва За ко нот за
усог ла су ва ње на пен зи и те, тие во ја -
ну а ри се зго ле ме ни за 0,82 от сто, а во
октом ври бе ше исп ла те но јун ско то
усог ла су ва ње од 0,76 от сто и тоа со
раз ли ка за ју ли и за август. При тоа, пен -
зи о не ри те со нај ни ска пен зи ја од
8.500 де на ри до би ја по ка чу ва ње на
сеп тем ври ски от из нос од са мо 64 де -
на ри и раз ли ка за ју ли и за август од

128 де на ри. Пен зи о не ри те на кои пен -
зи и те им се во ви си на на про сеч на та
пен зи ја, по крај по ка чу ва ње од 105 де -
на ри до би ја раз ли ка од 210 де на ри.
Се ка ко де ка најм но гу ко рист имаа
пен зи о не ри те со нај ви со ка пен зи ја од
48.800 де на ри кои до би ја по ка чу ва -
ње за сеп тем ври од 366 де на ри и раз -
ли ка за ју ли и за август од 732 де на ри.
Октом ври ски те пен зии кои се исп ла -
ти ја на по че то кот на но ем ври беа без
раз ли ка та од усог ла су ва ње то. На овој
на чин на го диш но ни во во 2017 го ди -
на пен зи и те се зго ле ми ја за 1,58 от -
сто. Пен зи о не ри те со нај ни ски пен зии
со усог ла су ва ње то до би ја вкуп но 134
де на ри, пен зи о не ри те со про сеч на
пен зи ја 218 де на ри, а оние со нај ви -
со ки пен зии - 758 де на ри. 

Поз на то е де ка спо ред европ ски -
те стан дар ди, ко га се пла ни ра по ка чу -
ва ње на нај ни ски те пла ти, по треб но
е да се во ди сме тка и за зго ле му ва -
ње на нај ни ски те пен зии. Ова по ка -
жу ва де ка нај по зи тив но ре ше ние за
си те пен зи о не ри во Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја е во те кот на 2018 го ди на
да има по крај ре дов но то усог ла су ва -
ње на пен зи и те и ли не ар но зго ле му -
ва ње, со што би се уб ла жу ва ле и над -
ми ну ва ле со ци јал ни те раз ли ки ме ѓу
пен зи о не ри те во на ша та зем ја. Во
спро тив но, са мо со усог ла су ва ње на
пен зи и те во не за вид на по лож ба ќе
би дат око лу 170.000 пен зи о не ри кои
има ат при ма ња под про сеч на та пен -
зи ја, што не е број ка за за не ма ру ва -
ње и пот це ну ва ње.                          

Дра ги Ар ги ров ски

Из врш ни от од бор на СЗПМ, на 17
но ем ври ја одр жа 15-та ре дов на сед -
ни ца со ко ја во оправ да но отсус тво на
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, ра ко во де ше пот пре тсе да те -
лот на ИО на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски,
а по крај чле но ви те, при сус тву ваа и
пре тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ,
Бес ник По це ста, пре тсе да те лот на над -
зор ни от од бор, Ми тре Сто ја нов ски,
пре тсе да те лот на ИО на СЗП на град
Скоп је, Ме то ди ја Но вков ски, пре тсе -
да те лот на ко ми си ја та за спорт и ре -
кре а ци ја, Здра вко Пе тков ски, пре тсе -
да те лот на ко ми си ја та за кул тур но-за -
ба вен жи вот, Мен до Ди мов ски и сме -
тко во ди те лот Пе тар Ан дре ев ски. Ка ко
што е во о би ча е но, нај пр во бе ше усво -
ен за пис ни кот од прет ход на та 14-та
сед ни ца на ИО на СЗПМ со одре де ни
за бе ле шки за до пол ну ва ње. 

Пред лог-про гра ма та за ра бо та на
СЗПМ за 2018 го ди на ја образ ло жи Стан -
ка Трај ко ва, се кре тар ка та на ИО на СЗПМ. 

Со пред лог-про гра ма та се про дол -
жу ва ат одре де ни актив но сти ка ко кон -
ти ну и тет, но има и но ви про е кти. Фо -
кус ќе би де да ден на до не су ва ње на
за кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње во Ма ке до ни ја. Про гра ма та има

отво рен ка ра ктер и во те кот на го ди -
на та ќе се до пол ну ва со одре де ни акту -
ел ни актив но сти. Со ма ли за бе ле шки
иста та бе ше ед ног лас но усво е на –
истак на Трај ко ва. 

На сед ни ца та чле но ви те беа ин -
фор ми ра ни за фи нан си ско то ра бо те -
ње на СЗПМ за де вет те ме се ци од
2017 го ди на. Об јас ну ва ње на прет ход -
но ди стри бу и ра ни от ма те ри јал да де
пре тсе да те лот на над зор ни от од бор,
Ми тре Сто ја нов ски.

Ана ли за та на ре а ли зи ра ни те при -
хо ди и рас хо ди да ва пре сек на со стој -
ба та и на со ки за на та мош но ор га ни -
зи ра ње на актив но сти те на Со ју зот. Од
из ве шта јот се вид ли ви мно гу по ка за -
те ли за по зи тив но то и до ма ќин ско ра -
бо те ње на СЗПМ, во ре а ли за ци ја на
пла но ви те по ме сте ни во рам ки те на
фи нан си ски от план за 2017 го ди на.
Из ве шта јот бе ше усво ен и бе ше до не -
сен ре ба ланс на фи нан си ски от план
за 2017 го ди на. Исто та ка, на сед ни -
ца та бе ше усво ен и пред лог-фи нан си -
ски от план за 2018 го ди на ка ко со др -
жа ен и се оп фа тен - истак на, ме ѓу дру -
го то, Сто ја нов ски.

Ин фор ма ци ја за одр жа ни те 22. Ре -
пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат -

пре ва ри под не се пре тсе да те лот на ко -
ми си ја та за спорт и ре кре а ци ја, Здра -
вко Пе тков ски, со оце на де ка иа ко
има ло одре де ни про пу сти, исти те ус -
пеш но се ре а ли зи ра ни. 

Ин фор ма ци ја за учес тво то на 17-
от Ф3ЖД во Љуб ља на под не се Але -
ксан дар За ха ри ев, пре тсе да тел на ЗП-
Штип, кој истак на де ка ЗП-Ѓор че Пе -
тров и ЗП-Штип до стој но ги прет ста ви -
ле СЗПМ и др жа ва та во Љуб ља на. 

На сед ни ца та беа до не се ни по ве ќе
од лу ки и тоа: од лу ка за ви си на та на на -
гра да та за ус пеш ни от до ма ќин ЗП-Ко -
ча ни, од лу ка за ви си на та на на гра да та
за ус пеш ни от на стап на две те здру же -
ни ја кои беа во Љуб ља на, од лу ки за фи -
нан си ска по мош за отво ра ње клу бо ви
на пен зи о не ри во Дел че во и во Ки че во
и на ЗП-Ку ма но во кое бе ше до ма ќин на
прос ла ва та во Пе лин це. На сед ни ца та
бе ше до не се на од лу ка за одр жу ва ње
на ра бо тил ни ца со до пис ни ци те на вес -
ни ци те на СЗПМ и ра бо тил ни ца со сме -
тко во ди те ли те на здру же ни ја та. 

По обем ни те ди ску сии по си те точ -
ки, на кра јот се до не се од лу ка на 22
де кем ври да се одр жи сед ни ца на со -
бра ни е то на СЗПМ. 

К.С.Ан до но ва

КОМЕНТАР

Без из ме ни на ста рос на та 
гра ни ца за пен зи о ни ра ње

Ре ше ние за одрж лив пен зи ски фонд тре ба да се ба ра во 
зго ле му ва ње на бро јот на вра бо те ни во на ша та зем ја и на
пла ти те на оси гу ре ни ци те. Со тоа ќе се зго ле ми и при ли вот

на по треб ни те средс тва во Фон дот

ПЕТ НА Е СЕТ ТА СЕД НИ ЦА НА ИО НА СЗПМ

До не се ни бит ни 
до ку мен ти и од лу ки 
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Ги су ми ра ме по стиг ну ва ња та и ре -
зул та ти те од ед но го диш на та ра бо та на
ор га ни те и те ла та на ЗП-Те то во и исто -
вре ме но се до го ва ра ме за пре о ку па -
ци и те во на ред на та 2018 го ди на. Под -
не се ни те ма те ри ја ли со др жин ски се
кон крет ни пред ло зи и про грам ски
опре дел би во кои ќе на сто ју ва ме да
пра кти ку ва ме ма сов ни фор ми на учес -
тво на пен зи о не ри те пре ку кои се обез -
бе ду ва ре ла кси ра ње и на драс ну ва ње
на проб ле ми те на ли ца та од тре та та
до ба. Ќе ја збо га ту ва ме со ра бо тка та
со ор га ни те на ло кал на та са мо у пра -
ва во ше сте оп шти ни на чие по драч је
дејс тву ва ЗП-Те то во, за ра ди ос тва ру -
ва ње по го ле ми пра ва на пен зи о не ри -
те во ме ста та на по сто ја но то жи ве е -
ње. По тоа ќе ос тва ру ва ме збо га те на
со др жи на на со ра бо тка со дру ги здру -
же ни ја, нев ла ди ни ор га ни за ции, дру -
ги асо ци ја ции, а ќе вло жи ме на по ри
и за поб ли ски од но си со слич ни асо -
ци ја ции во со сед ни те др жа ви, актив -
но вклу чу вај ќи се во ме ѓу на род на та
со ра бо тка и ме ѓу себ но збли жу ва ње.
Ова го истак на Сто јан Со ко лов ски, пре -
тсе да тел на со бра ни е то на ЗП-Те то во,
на со бра ни ска та сед ни ца што се одр -
жа на 21 но ем ври, а на ко ја беа разг -
ле да ни и усво е ни из ве шта јот за ед но -

го диш на та ра бо та, про гра ма та на
актив но сти те во на ред на та го ди на и
пла нот за фи нан си ско-ма те ри јал но то
ра бо те ње во 2018 го ди на. На сед ни -
ца та при сус тву ваа и го сти од При зрен
и Оби лиќ од со сед но Ко со во, ка ко и од
здру же ни ја та од Го сти вар, Са рај, Та -
фта ли џе и од Де бар. Сед ни ца та ја сле -
де ше и актив но учес тву ва ше во неј зи -
на та ра бо та и Бес ник По це ста, пре тсе -
да тел на со бра ни е то на СЗПМ.

Во ди ску си ја та учес тву ваа по ве ќе -
ми на де ле га ти на со бра ни е то кои во
ос но ва ги пре не соа впе ча то ци те и
мис ле ња та по ма те ри ја ли те што би ле
разг ле ду ва ни по раз гра но ци те. Во си -
те сре ди ни, и на сед ни ца та бе ше кон -
ста ти ра но де ка про грам ски те опре -
дел би од го ди на та што из ми ну ва се ос -
тва ре ни и прет ста ву ва ат ос но ва за на -
ред на та актив ност. Во таа смис ла, наг -
ла се ни беа на по ри те и ре зул та ти те во
не гу ва ње фор ми и со др жи ни од ма -
сов но учес тво на пен зи о не ри те на ле -
ту ва ње на мо ре во со сед на Ал ба ни ја,
ек скур зии и про ше тки во зем ја та и со -
седс тво то, ко ри сте ње бањ ски од мо -
ри, до де лу ва ње ед но крат на фи нан си -
ска по мош и дру го. Под др жа но е и
учес тво то во спорт ски те нат пре ва ри
на пен зи о не ри те, во кул тур на та ма ни -

фе ста ци ја Ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри, на ни во на СЗПМ, ка ко и ди рект -
ни груп ни сред би со пен зи о не ри од
дру ги здру же ни ја. На сед ни ца та се
акту а ли зи ра ше и по тре ба та од из град -
ба на дом за ста ри ли ца, отво ра ње клу -
бо ви по ре о ни те на гра дот и по го ле -
ми те сел ски на сел би, мер ки за одр жу -
ва ње на по стој ни от пен зи о нер ски дом
и дру го.

Пре тсе да те лот Бес ник По це ста
изра зи го ле ми за до волс тво од со др -
жи ни те на пре зен ти ра ни те ма те ри ја -
ли, пре не су вај ќи го ста вот на СЗПМ
де ка ова здру же ние спа ѓа ме ѓу нај а -
ктив ни те и нај до бро ор га ни зи ра ни те.
Тој ме ѓу дру го то ре че де ка ос тва ре ни -
те ре зул та ти и про грам ски те опре дел -
би уште по ве ќе ќе зна чат пот тик за на -
та мош на та ра бо та и при мер за дру ги -
те здру же ни ја во зем ја та, а осо бе но
по зи тив но оце ну вај ќи го одр жу ва ње -
то на мул ти ет нич ка та сред ба на пен -
зи о не ри те во Те то во со учес тво на над
400 пен зи о не ри.

Чле но ви те на со бра ни е то до не соа
од лу ка ЗП-Те то во да пот пи ше ме мо -
ран дум за про ши ре на со ра бо тка со
пен зи о нер ски те ор га ни за ции од При -
зрен и Оби лиќ од со сед но Ко со во.  

Г. Ефто ски

„Си те сме нив ни де ца“ е тра ди ци -
о нал но то мо то со кое Цр ве ни от крст
на град Скоп је за ед но со здру же ни ја -
та на пен зи о не ри со мно гу број ни
актив но сти ја од бе ле жаа „Не де ла та
на гри жа за ста ри ли ца“, од 21 до 26
но ем ври 2017 го ди на. 

По тој по вод на 21 но ем ври, во све -
че на та са ла на ДХО „Да ре Џам баз“ се
одр жа ху ма ни та рен кон церт на кој свој
пер фор манс имаа че ти ри из ве ду ва чи
и тоа: ет нок ла сич ни от хор „Се ре на да“,
ан самб лот за на род ни пес ни „Ва ња Ла -
за ро ва“, ка вал џи и те од ЗП-Са рај и по е -
те са та Ли ди ја Луч ко Је ре миќ. Овој ху ма -
ни та рен кон церт не са мо што при до не -
се по во зрас ни те ли ца да ужи ва ат во му -
зи ка та и кул ту ра та, ту ку и да им по мог -
нат на со ци јал но за гро зе ни те се мејс -
тва. Влез ни ци те се про да ваа по сим бо -
лич на це на со што со овој на стан ли ца -
та во тре та та до ба беа мо ти ви ра ни да
има ат актив но и уба во се којд не вие ис -
пол не то со ве дри на и ху ма ност.

По овој по вод во лон те ри те на Цр ве -

ни от крст ги по се ти ја и до мо ви те на ЗЗ-
ко рис ни ци на кои им вра чи ја скром ни
по да ро ци, топ ла об ле ка и хра на, а пла ни -
ра ни те актив но сти за бесп лат ни прег ле -
ди, ме ре ње ше ќер во кр вта, ме ре ње при -
ти сок и сл. ус пеш но се ре а ли зи раа. СЦС

Во раз го вор со пр ви от чо век на ЗП-
Штип, Але ксан дар За ха ри ев, ги доз -
нав ме проб ле ми те со снаб ду ва ње то
со др ва со кои се сре ќа ва ат пен зи о -
не ри те и прет по ста ве ни те во здру же -
ни е то и ини ци ја ти ва та за из ди га ње на
све ста за здра ва сре ди на. 

Пре тсе да те ле За ха ри ев, ка ква е
со стој ба та со снаб ду ва ње то на пен зи -
о не ри те со др ва?

Мо рам да наг ла сам де ка во го ди -
ни те на на зад има ше мно гу проб ле ми
со снаб ду ва ње то на пен зи о не ри те со
др ва. Тие се уште се пров ле ку ва ат во
на ше то ра бо те ње во раз лич ни фор ми,
па за тоа ре шив ме оваа го ди на на ба -
вка та на др ва да би де са мо од ма ке -
дон ски шу ми. На ба ву ва ме огрев но др -
во од Бе ро во, Кра то во и Стру ми ца, би -
деј ќи тие ре дов но го до ста ву ва ат до
на ши те пен зи о не ри и не ма ме по го ле -
ми за бе ле шки. ЗП-Штип има око лу
9.000 пен зи о не ри, од нив го ди на ва
др ва за пи шаа 2.900 пен зи о не ри од
гра дот и од се ла та во оп шти на та Штип
и Кар бин ци. Кол ку и да се ор га ни зи -
ра ме, не мо же на си те да им се до ста -
ват до по че то кот на греј на та се зо на.
Пен зи о не ри те тре ба да зна ат де ка ро -
кот на ис по ра ка на др ва е до 31 де -
кем ври. Јас се на де вам де ка до овој
да тум си те др ва ќе би дат до ста ве ни.
Здру же ни е то има на рач ка од 5.000
куб ни ме три бу ко ви и 5.000 куб ни ме -
три да бо ви др ва, со што сме та ме де -
ка ќе ги за до во ли ме си те за пи ша ни
пен зи о не ри. Има и пен зи о не ри кои си
ги пов ле коа па ри те, си наш ле ал тер -
на ти ва. И тоа е в ред, би деј ќи се кој
има пра во да си од лу чу ва сам. На ша
цел е си те да би дат за до вол ни и да би -
дат ус лу же ни спо ред мож но сти те. Че -
сто се слу чу ва да има поп ла ки во вр -
ска со ку би ка жа та на др ва та, но ко ми -
си ја та на са мо то ме сто пра ви за пис -
ник и за 10 де на се ре ша ва спор ни от
проб лем - до да ва За ха ри ев.

По чи ту ван пре тсе да те ле За ха ри -
ев, ка же те ни за ини ци ја ти ва та што ја
пре зе ма те за про ме на на гре е ње то и
кои мер ки со ло кал на та са мо у пра ва
се пре зе ма ат за по чи ста сре ди на и за -
шти та на шу ми те?

Не о дам на имав сред ба со гра до -
на чал ни кот на Штип, Бла гој Боч вар -
ски, на ко ја ја из не сов на ша та ини ци -

ја ти ва за ал тер на тив ни го ри ва ка ко
бри ке ти и пе ле ти, би о гас и дру го, со
што би се по ште дил и шум ски от фонд.
Ако се суб вен ци о ни ра на ба вка та на
печ ки на пе ле ти, ако на пен зи о не ри -
те им се да дат по вол но сти за ку пу ва -
ње печ ки на кре дит, ќе има ус пех. Печ -
ки те се ефи кас ни, со го ру ва ат до бро,
ре чи си и не соз да ва ат за га ду ва ње, та -
ка што и еко ло шки те ус ло ви ќе се по -
до брат, а ќе го за шти ти ме и шум ски от
фонд. Јас имам та ква печ ка и сум за -
до во лен. За оваа на ша ини ци ја ти ва
гра до на чал ни кот Боч вар ски и ЛС на -
и доа на раз би ра ње, би деј ќи во нив -
на та про гра ма има ат за цр та но ал тер -
на тив ни го ри ва и га си фи ка ци ја на на -
ша та оп шти на. Тие тре ба да по мог нат
во ре а ли за ци ја на оваа ини ци ја ти ва
од ЗП-Штип. Пен зи о не ри те се би тен
фа ктор во гра ѓан ско то оп штес тво, во
гра дот и во др жа ва та Ма ке до ни ја. Ако
се при фа ти оваа ини ци ја ти ва ќе на -
пра ви ме три би ни на ко и што пен зи о -
не ри те ќе би дат за поз на е ни со по дроб -
но сти те. Се на де вам де ка оваа ини ци -
ја ти ва ќе ре зул ти ра со по зи ти вен ис -
ход, иа ко на ши от на род е со тра ди ци -
о нал ни сфа ќа ња и прет по чи та др во за
огрев. Но вре ми ња та се ме ну ва ат, тре -
ба да ги при фа ќа ме но ви ни те за да ги
за шти ти ме шу ми те, кои се бе ли дро -
бо ви на зем ја та - до да де пре тсе да те -
лот За ха ри ев.              Цве та Спа си ко ва

Во те кот на оваа го ди на чле но ви -
те на КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ учес -
тву ваа на ско ро си те фе сти ва ли на из -
во рен фолк лор во Ма ке до ни ја, но не
изо ста на и учес тво то на еден од ме ѓу -
на род ни те фе сти ва ли во со седс тво то,
фе сти ва лот „Бал кан ска чер га 2017“
во Бу га ри ја. Фе сти ва лот се одр жа во
се ло то на го ле ми от бу гар ски умет ник
Вла ди мир Ди ми тров - мај стор од Ши -
шков ци, два е се ти на ки ло ме три од Ќу -
стен дил. Ова е еден од пом ла ди те фе -
сти ва ли во Бу га ри ја, го ди на ва се одр -
жа по сед ми пат, а цел та е да се за чу -
ва и не гу ва кул тур но то бо гат ство од
овој ре ги он. На фе сти ва лот „Бал кан -
ска чер га 2017“ учес тву ваа над 30 кул -
тур но-умет нич ки друш тва, фолк лор ни
ан самб ли, пе јач ки гру пи, фолк ло ри сти
и ин стру мен та ли сти од Бу га ри ја, Ср -
би ја и од Ма ке до ни ја.

Ка ра кте ри стич но за овој фе сти вал
е што учес ни ци те се нат пре ва ру ваа
во по ве ќе дис цип ли ни. По крај фолк -
ло рот има ше пре зен та ци ја на спе ци -
ја ли те ти од те сто ка ра кте ри стич ни за
ре ги о нот од кој до а ѓа гру па та, за на ет -
чи ски про из во ди кои се ко ри стат во
до ма ќинс тво то, а има ше и нат пре вар
во сел ски спор то ви.

Отка ко офи ци јал на та де ле га ци ја
во ко ја беа Ра дос лав Или ев ски, ра ко -
во ди тел на од де ле ни е то за јав ни деј -

но сти при оп шти на та Про би штип и Гру -
и ца Ма на си ев, пре тсе да тел на ЗП-Про -
би штип, ја пре че ка ди ре кто рот на фе -
сти ва лот, Бо рис лав Кру мов, тие за ми -
наа на до го во ре на та сед ни ца со прет -
став ни ци те на си те учес ни ци те.

Гла вен на стан бе ше на ста пот на
фолк лор ни те друш тва кои прив ле коа
нај го ле мо вни ма ние кај по се ти те ли -
те. Ско ро осум ча са се ме ну ваа друш -
тва та на сце на та, се ни жеа ора и пес -
ни, се при ка жу ваа тра ди ции и оби чаи
од си те кра е ви од ка де што до а ѓаа
учес ни ци те. Спе ктар од бои, бо гат ко -
ло рит, рас кош ни но сии со бо гат ста -
рин ски на кит блес на со не ко гаш ни от
сјај ка ко ко га го но се ле не го ви те сопс -
тве нич ки пред де це нии, мо же би и ве -
ко ви. Дол го трај ни ап ла у зи и из ви ци на
вос хит, ра дост и за до волс тво.

На еден дел од про стра ни от пло -
штад во Ши шков ци се ну деа спе ци ја -
ли те ти те од те сто: зел ни ци, ба ни ци, ти -
га ни ци, кроф ни, бо де ни ци и мно гу ин -
те рес ни бла ги изра бо тки. На ши те учес -
нич ки До бри ца Цве тков ска и Мил ка
Сто ја нов ска су каа на са мо то ме сто, а
со бо га то уре де ни от штанд со су ка ни
ра бо ти и ки ли ми го прив ле коа вни ма -
ни е то на го сти те од дру ги те ме ста.

За се она што го при ка жаа и по ка -
жаа чле но ви те на КУД „Ве се ли пен зи -
о не ри“, поч ну вај ќи од кул тур но-умет -
нич ки от на стап со пес ни, ора, оби чаи
и тра ди ции, со но си и те, до пре зен та -
ци ја на су ка ни те спе ци ја ли те ти и де -
ко ра ци ја та на штан дот и су ка ње то на
са мо то ме сто, беа на гра де ни со нај -
ви со ка та на гра да „Спе ци јал но приз -
на ние“.                           М. Здра вков ска

ЗП-ТЕТОВО

Ос тва ре ни про грам ски те опре дел би

ЗП-ШТИП

Ини ци ја ти ва за здра ва сре ди на

ПО ПОВОД „НЕДЕЛАТА НА ГРИЖА ЗА СТАРИ ЛИЦА“

Ху ма ни та рен кон церт
во „Да ре Џам баз“ 

ЗП-ПРОБИШТИП

Спе ци јал но приз на ние за КУД „Ве се ли пен зи о не ри“
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Ки ри ло Бла жев ски е член на ЗП-Де -
мир Хи сар и по ве ќе го ди шен акти вист кој
и на 78-го диш на во зраст пле ни со сво ја -
та умс тве на би стри на и иск лу чи тел на и не -
скрот ли ва фи зич ка енер ги ја. Ка ко ре зул -
тат на по ве ќе од 15-го диш на упор на истра -
жу вач ка ра бо та по по тек ло то и исто ри ја та
на не го ви те се меј ни ко ре ни, не о дам на
из ле зе од пе чат ро до пис на та кни га „Тру -
ма нов ци од Мур га ше во“ од авто рот Ки ро
Ан ге лев ски-Стер ја, по све те на на жи вот -
но то бес па ќе на не кол ку ге не ра ции од ро -
дот Бла жев ски од жи во пис но то се ло Вел -
мев ци и ста ра та де мир хи сар ска на сел ба
Мур га ше во. Пред огро мен и не во о би ча -
е но го лем број при сут ни за ва кви при го -
ди, кни га та по бу ди го лем ме ди ум ски пуб -
ли ци тет и ин те рес, не са мо кај по том ци те
од ро дот Бла жев ски ту ку и кај прет став ни -
ци на ге не а ло шка та на у ка, хе рал ди ка та,
ве кси ло ло ги ја та, ли те ра ту ра та, умет но ста
и јав ни от жи вот на Де мир Хи сар и окол ни -
те гра до ви.

Ро дос ло ви те се еден од нај се ри оз ни -
те ли те ра тур ни жа нро ви. Со те кот на вре -
ме то жи ви от збор блед нее. Са мо за пи ша -
но то оста ну ва веч но. Ки ри ло Бла жев ски,
ди рект ни от по то мок на еден од нај ста ри те
де мир хи сар ски ду ќан џии, Тра јан, кој за ра -
ди ка ра кте рот на ра бо та та при рас пре дел -
ба та на аме ри кан ска та ху ма ни тар на по -
мош во пр ва та по ло ви на од ми на ти от век

го до бил пре ка рот Тру ман, а по име то на
то гаш ни от аме ри кан ски пре тсе да тел Ха -
ри Тру ман, за ед но со авто рот Ки ро Ан ге -
лев ски, пре ку овој труд де мон стри ра до каз
и го ле ма упор ност и не из мер на жел ба на
еден чо век кој што дел од исто ри ја та на не -
го ви те пред ци и по том ци ги вгра ди во не -
што што ни кој од овој крај и по ши ро ко до -
се га не го на пра вил, ре че, по крај дру го то,
про мо то рот проф. д-р Хри сто Пе трев ски од
из да вач ка та ку ќа „Фе никс“ од Скоп је.

Ве лат, умет но ста не е се ко гаш очиг -
лед на на прв пог лед. Уште по мал ку до де -
ка е во про цес на соз да ва ње. И тво реч ки -

те по тен ци ја ли на авто рот не се очиг лед на
ра бо та ко ја што мо же да се ви ди на прв
пог лед до де ка на ви де ли на не из ле зе де -
ло то, до де ка не се по чув ству ва ат не го ви -
те ви стин ски умет нич ки вред но сти, из ја -
ви во сво ја та про мо тив на реч авто рот на
кни га та, Ки ро Ан ге лев ски-Стер ја, кој до -
да де де ка кни га та прет ста ву ва и сво е вид -
на на ра ци ја на еден про стор во кој жи ве -
е ле стар ци со свои стра да ни ја, со свои пре -
да ни ја, со свои му а бе ти, со свои оби чаи
што сме ги нас ле ди ле, со свој на ро ден, но
мно гу раз бир лив ја зик.

Зо ран Сте ва нов ски

Здру же ни е то на во е ни те пен зи о не -
ри не о дам на ор га ни зи ра ше трид нев -
на ек скур зи ја во Со ко Ба ња, Ре пуб ли -
ка Ср би ја. На вле зот во гра дот нај пр -
во не до че ка нат пи сот: „Со ко Град - до -
а ѓаш стар си одиш млад“, кој во свое
вре ме го на пи шал Бра нис лав Ну шиќ,
са кај ќи да ја иска же бла го дат та што ја
ну ди овој на да ле ку поз нат ту ри стич ки
цен тар. И с  поч на во ду хот на оваа
ме та фо ра. До ма ќи ни те во о ду ше ви ја
со топ ли от пре чек во хо те лот „Ба ни ца“
кој да ти ра од 1936 го ди на. По осве жу -
ва ње то, де нот по ми на глав но во разг -
ле ду ва ње и за поз на ва ње на гра дот.
Ина ку, овој дре вен ту ри стич ки цен тар
е бо гат со мно гу тер мал ни во ди и по
сво ја та ле ко ви тост е во деч ка ба ња во
Ср би ја. Во рас ко шот што го ну ди при -
ро да та со изо бил но то шум ско бо гат -
ство и жи во пис ни те ка њо ни на ре ка -
та Мо ра ви ца, гра дот и око ли на та ли -
чат на оа за на мир и спо кој се ко му по -
треб ни за од мор и ре кре а ци ја.

Дру ги от ден бе ше на ме нет за по -
се та на кул тур но-исто ри ски спо ме ни -
ци и зна ме ни то сти од кои вре ди да се

спо ме нат: Рим ски те Ба њи, Тур ски от
амам, Ми ло ше ви те: ба њи, ка да, ко нак
и чеш ма, ста ра та ба ња „Парк“, из лет -
нич ки те ме ста Леп те ри ја и Со ко Град.
Ги по се тив ме и цр кви те: „Ра ѓа ње на
пре све та Бо го ро ди ца“ и при род ни от
фе но мен на пре све та Бо го ро ди ца во
кар па вдла бе на во об лик на мај ка со
де те на пла ни на та Озрен, ка де што се
на о ѓа ат и при род ни те ба њи за ле ку ва -
ње бе ло дроб ни за бо лу ва ња. Кра јот на

овој ден бе ше ис пол нет со пес на и игра
и со жи ва му зи ка во хо те лот, што беа
по себ но при ре де ни за нас, спе ци јал -
ни те го сти од Ма ке до ни ја.

Тре ти от ден ка ко и вре ме то да се на -
лу ти што си оди ме, па ни ис пра ти со
дожд. Се пак, во мис ли те ни се вра ти епи -
та фот на Ну шиќ за чув ство то при вле гу -
ва ње то и на пу шта ње то на Со ко Ба ња.
На ви сти на се чув ству вав ме подм ла де -
ни во ду ши те.                    Мил ка Ги ра со ва

По чи ту ван гра до на чал ник, вие
сте млад чо век, а на овие из бо ри го -
лем број све ти ни кол ци ви ја да доа
сво ја та под др шка да би де те прв чо -
век на оп шти на та. Во ва ша та про -
гра ма, ме ѓу дру го то, има те за лож ба
и за по до бар жи вот на пен зи о не ри -
те. Во неа ве ту ва те де ка ќе им овоз -
мо жи те да жи ве ат спо кој но и мир -
но. Ка же те ни ги ва ши те пла но ви во
вр ска со нај во зрас ни те жи те ли на
Све ти Ни ко ле.

Нај пр во ја ко ри стам мож но ста
да им се заб ла го да рам на си те што
ми ја да доа сво ја та до вер ба, а осо -
бе но на по ста ри те гра ѓа ни. На нај -
во зрас ни те жи те ли во оп шти на та
Све ти Ни ко ле - пен зи о не ри те, ќе им
овоз мо жи ме да има ат ми рен и до -
сто инс твен жи вот пре ку след ни ве
про е кти:

из град ба на нов дом за ста ри ли ца 
ре кон струк ци ја и мо дер ни за ци -

ја на по стој ни от дом на пен зи о не ри 
бесп ла тен ле тен од мор во од мо -

ра ли ште то во До јран за пен зи о не -
ри те со по ни ска пен зи ја

бесп лат ни ек скур зии 
ре кре а тив но ме сто за друж ба на

пен зи о не ри те 
ре кон струк ци ја и об но ва на ста -

рач ки те до мо ви во се ла та Го ро бин -
ци, Му ста фи но, Ер џе ли ја, Ам за бе го -
во и Цр ни ли ште

Спо ред ва ше то мис ле ње, ка ква
би тре ба ло да би де со ра бо тка та по -
ме ѓу ло кал на та са мо у пра ва и здру -
же ни е то на пен зи о не ри? Да ли во ор -
га ни те на оп шти на та ќе би дат за ста -
пе ни пен зи о не ри, та му ка де што се
тре ти ра ат пра ша ња во вр ска со нив -
ни те проб ле ми?

- По крај по стој ни те фор ми, во ло -
кал на та са мо у пра ва во ве ду ва ме
нов на чин на функ ци о ни ра ње, та ка
што гра ѓа ни нот ќе има мож ност да
при сус тву ва во кре и ра ње то на бу -
џе тот на оп шти на та Све ти Ни ко ле,
во но се ње то на од лу ки те на ло кал -
на та са мо у пра ва, во кон тро ли ра ње -
то на ра бо те ње то на ло кал на та власт.
Ре ша ва ње то на проб ле ми те во ло -
кал на та са мо у пра ва во вр ска со гра -
ѓа ни нот ќе би де со фор ми ра ње ко -
ми сии во кои ќе има вклу че но и чле -
но ви од нев ла ди ни ор га ни за ции ка -
ко што е здру же ни е то на пен зи о не -
ри, се со цел ра бо те ње то на оп шти -

на та да би де транс па рент но и од го -
вор но пред жи те ли те на оп шти на та
Све ти Ни ко ле.

Кои се ва ши те ид ни пла но ви и
ка ко ја гле да те оп шти на та во на ред -
ни те го ди ни?

- Мо ја та ви зи ја е Све ти Ни ко ле
да ста не по до бро ме сто за жи ве е ње
за си те гра ѓа ни пре ку кон ти ну и ра но
по до бру ва ње на ква ли те тот, без бед -
но ста и стан дар ди те на жи ве е ње на
гра ѓа ни те, пре ку соз да ва ње ус ло ви
за раз вој, со вре ме на ин фра стру кту -
ра и ква ли тет на жи вот на сре ди на. 

На крај би ве пра ша ла, ко ја е ва -
ша та по ра ка до се гаш ни те и ид ни те
пен зи о не ри на оп шти на та Све ти Ни -
ко ле, но и по ши ро ко?

- Се на де вам на со ра бо тка со
пен зи о не ри те од оп шти на та Све ти
Ни ко ле, со спо де лу ва ње на нив но то
жи вот но искус тво со на ша та мла да
по пу ла ци ја ко ја, за жал, се по ве ќе
се на ма лу ва. За тоа оче ку вам со ра -
бо тка со нај во зрас на та по пу ла ци ја,
со цел на ши те де ца и ид ни по ко ле -
ни ја да оста нат ов де во оп шти на та. 

Раз го во рот го во де ше
Ву ки ца Пе тру шев ска

Под мо то то „Си те сме нив ни де ца“,
Оп штин ска та ор га ни за ци ја на Цр ве ни -
от крст во Ку ма но во ја од бе ле жа „Не -
де ла та на гри жа за ста ри те ли ца“, со цел
да се из диг не јав на та свест на на се ле -
ни е то за пра ва та на овие ли ца и нив на -
та по тре ба за гри жа и по мош. Со свои
актив но сти во од бе ле жу ва ње на „Не -
де ла та на гри жа за ста ри те ли ца“ се
вклу чи и ЗП-Ку ма но во, кое на 24 но ем -
ври ја ор га ни зи ра ше тра ди ци о нал на -
та ме ѓу ге не ра ци ска сред ба, ка ко дел
од про грам ски те актив но сти на здру же -
ни е то, а ко ја ве ќе не кол ку го ди ни се
спро ве ду ва ус пеш но по ме ѓу мла ди те
во лон те ри на Цр ве ни от крст и ку ма нов -

ски те пен зи о не ри. Со нас ме вка, топ ла
пре гра тка, му а бет и раз ме на на искус -
тва по ми на и нај но ва та кре а тив на ра -
бо тил ни ца што се одр жа во про сто ри и -
те на здру же ни е то. Име но, член ки те на
здру же ни е то, на подм ла тка ри те од Цр -
ве ни от крст им ги откри ваа тај ни те на
изра бо тка на до маш ни ра ко твор би ка -
ко што се гоб ле ни, по енк лас и пле те ни
вол не ни ра бо ти. Мла ди те се по ка жаа
ка ко до бри уче нич ки, и со го ле ма љу -
бов и ин те рес ве зеа гоб ле ни и пле теа.
За тоа вре ме дру ги те подм ла тка ри, глав -
но мом чи ња, играа шах со чле но ви те
на ша хов ска та сек ци ја при здру же ни е -
то. На кра јот си те зак лу чи ја де ка ва кви

сред би тре ба да има по че сто, со но ви
идеи за кре а тив ни ра бо тил ни ци.

Ина ку, пред одр жу ва ње то на ра бо -
тил ни ца, Оп штин ска та ор га ни за ци ја на
Цр ве ни от крст во со ра бо тка со ЗП-Ку -
ма но во и здру же ни е то „Ју сти ци ја - инк -
лу зи ва М“ спро ве доа бесп лат на ак ци -
ја за ме ре ње ше ќер во кр вта и им по -
де ли ја тор би на ста ри те ли ца кои во тоа
вре ме се нај доа на град ски от пло штад.
Овие бесп лат ни ус лу ги ги иско ри сти ја
75 ли ца, од кои 20 чле на на ЗП-Ку ма -
но во, на кои им беа да де ни и еду ка тив -
ни со ве ти ка ко да се спра ват со ше ќер -
на та бо лест.

Јас ми на То до ров ска

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Про мо ци ја на кни га та „Тру ма нов ци од Мур га ше во“

ЗП-КУМАНОВО

„Не де ла на гри жа за ста ри те ли ца“ 
од бе ле жа на и во Ку ма но во

ИНТЕРВЈУ СО М-Р САШО ВЕЛКОВСКИ, 
ГРАДОНАЧАЛНИК НА СВЕТИ НИКОЛЕ

Ми рен и до сто инс твен жи вот
за нај ста ри те жи те ли

ЗВП НА РМ

Трид нев на ек скур зи ја во Со ко Ба ња
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Тре та та жи вот на до ба но си со се бе
мно гу проб ле ми, те шко тии и пре диз ви -
ци по вр за ни со го ди ни те и чу ва ње то на
здрав је то. Де ка тоа е на ви сти на та ка,
вед наш по пен зи о ни ра ње то го по чув -
ству вал и Бла го ја Цве та нов ски, истак -
нат акти вист од ЗП-Кар пош. За вол ја на
ви сти на та ва кви те проб ле ми бр зо ги
над ми нал со за др жу ва ње то на ри та мот
на жи во тот на кој бил на вик нат до де ка
ра бо тел во НИП „Но ва Ма ке до ни ја“ ка -
ко ма шин ски сла гач и гла вен мон тер за
одр жу ва ње на пе ча тар ски ма ши ни, ко -
га ре дов но ме ѓу пр ви те до а ѓал, а ме ѓу
пос лед ни те си одел од ра бо та. Стек на -
ти те на ви ки ду ри ги про ши рил со утрин -
ски фи зич ки актив но сти од кои нај че -
сто го пра кти ку ва пе ша че ње то по не -
кол ку ки ло ме три и од ме ре на та ис хра -
на, што му ја по до бру ва кон ди ци ја та и
му го зац вр сту ва здрав је то. Ре чи си се -
кој е из не на ден од не го ва та ви тал ност
и отко га ќе го за поз нае, ед но став но не
му ве ру ва де ка со го ди ни те е на по ло -
ви на од де вет та та де це ни ја. 

Од 1998 го ди на, отко га вле гол во по -
тес ни от круг на ра ко водс тво то на ЗП-
Кар пош, ста нал и оста нал еден од нај -
поз на ти те и нај приз на ти те акти ви сти.
Тој е пре тсе да тел на раз гра но кот Та фта -
ли џе 1 и 2 и е од го во рен за ра бо та та на

клу бот на пен зи о не ри те. По крај долж -
но сти те во здру же ни е то, акти вен е и во
Со ју зот на бор ци те. 

- Бла го ја Цве та нов ски е еден од нај -
поз на ти те и нај во зрас ни те акти ви сти
во ЗП-Кар пош со 27 го ди ни пен зи о нер -
ски стаж и го ле мо искус тво од ра бо та -
та во ор га ни те и те ла та на здру же ни е -
то. Тој е це лос но по све тен на за да чи те
и не го во то ан га жи ра ње и дејс тву ва ње
во ко ја би ло об ласт на ви сти на но си ус -
пе си - ни ре че пре тсе да те лот на ИО на
ЗП-Кар пош, Трај ко Са ве ски. 

Осо бе но е на да рен за ор га ни зи ра -
ње и пра ктич но спро ве ду ва ње на актив -
но сти те од про гра ма та за ра бо та и тоа
не са мо во сопс тве ни от раз гра нок, ту -
ку и по ши ро ко на ни во на здру же ни е -
то. Прв е ко га тре ба да се ор га ни зи ра
ек скур зи ја, да се по се ти не кое кул тур -
но-исто ри ско ме сто или спо ме ник, прв
ко га тре ба да се ор га ни зи ра спорт ски
нат пре вар или не ко ја кул тур на ма ни -
фе ста ци ја, ху ма ни тар на ак ци ја и дру го.
По ка жа ни от афи ни тет и спо соб но сти
кон со ци јал но-здрав стве ни те актив но -
сти при до не соа тој да би де из бран за
пре тсе да тел на ко ми си ја та за здрав ство
и со ци јал на за шти та, ко ја и оваа го ди -
на ќе ја од бе ле жи со зна чај ни актив но -
сти и ус пе си.                          М. Ди мов ски

Заѕ во ни те ле фо нот. Сто јан ја кре -
на слу шал ка та и по че ка да слуш не кој
го ба ра.

Ов де Ос ман. Сто ја на го ба рам.
Сто јан слу ша, но не му се ве ру ва.

Што да од го во ри?! За тоа мол чи. Ос -
ман?! Да ли е мож но? Се пра шу ва да -
ли со ну ва или е не ка ков кош мар?! Ос -
ман кој му ја зе ма же на та пред де се -
ти на го ди ни. А до бро им оде ше. Ве ра
му бе ше ко ле шка од фа кул тет, ко ја на
вто ра го ди на се отка жа и му се по све -
ти са мо не му, на Сто ја на, на сво ја та
сту дент ска љу бов. Единс тве но што не
бе ше до бро е тоа што тој до ста че сто
бе ше отсу тен од до ма. Ра бо те ше и по
ра бот но то вре ме за да се до ка же де -
ка го би ва. Ра бо те ше мно гу за да го
по стиг не она што си го бе ше за цр тал
ка ко план, ка ко сон, ка ко жел ба... Ра -
бо те ше за да за ра бо ти што по ве ќе и
да и овоз мо жи на со пру га та што по у -
до бен жи вот! Мис ле ше де ка па тот по
кој че ко ри е ис прав ни от пат, но се вос -
по ста ви де ка не би ло баш та ка.

Ве ра ре чи си се кој ден му пре фр -
ла ше што е са ма, што не и по све ту ва
до вол но вни ма ние, де ка не ја са ка ка -
ко не ко гаш... Му се жа ле ше де ка са -
мо ти ја та ја уби ва. Тој и ве ту ва ше де -
ка ќе се сме ни. Де ка уште овој про ект
и ќе би де по ве ќе до ма со неа. И пак
про дол жу ва ше по ста ро. Мо же би да
имаа де те ќе бе ше по и на ку?

За да не и би де здо дев но и пред -
ло жи да зе ма ча со ви за да на у чи да
во зи. Та ка ќе би де по не за вис на, ќе
мо же да оди кај са ка, со при ја тел ки те,
да се ше та, да па за ри...

Ос ма на му го пре по ра ча еден не -
гов при ја тел ка ко до бар ин стру ктор по
во зе ње. Се срет наа и се до го во ри ја.
Ве ра поч на да зе ма ча со ви. Се кој ден
Ос ман до а ѓа ше по неа. Бе ше вни ма -
те лен, љу бе зен и до бро вос пи тан, но
бе ше и зго ден маж. Бе ше ви сок, стро -
ен, она ков ка ков би по са ка ла се ко ја
же на. Во не го Ве ра нај де раз би ра ње

за се ко ја неј зи на жел ба. Ко га ќе згре -
ше ше во во зе ње то ја те ше ше, ко га бе -
ше таж на ја раз ве се лу ва ше. Ос ман и
Ве ра од ден на ден ста ну ваа се поб -
ли ски и не раз дел ни. При тоа си те беа
среќ ни. Сто јан би деј ќи пре ста наа при -
го во ри те што го не ма до ма, Ве ра што
не кој со неа е вни ма те лен и се ко гаш
при су тен да ја слуш не и да раз го ва ра
со неа, а Ос ман што ед на та ква згод -
на гос по ѓа му по да ру ва до вер ба и
друж ба. Но...

Еден ден по ча со ви те на обу ка оти -
доа на ка фе. Си му а бе теа ре ла кси ра -
но мис лиш се поз на ва ат цел жи вот.
Оде ње то на ка фе по ча со ви те за че сти.
Дој де де нот ко га тре ба ше да по ла га.
Те сто ви те ги по ми на, но пад на на во -
зе ње. Це ла та расп ла ка на и рас тре пе -
ре на на ед наш и без да сфа ти ка ко се
нај де во пре гра тка та на Ос ман. А тој
ја ми лу ва ше неж но, и ги бри ше ше сол -
зи те, ја те ше ше...

Ќе по ло жиш ид ни от пат - и ве ле ше,
а во ду ша та чув ству ва ше из ме ша ни
чув ства, гри жа на со ве ста што не ја
на у чил до бро да во зи за да по ло жи и
ра дост што нив но то дру же ње ќе про -
дол жи!

Та ка и бе ше. Про дол жи ја да во зат,
да се дру жат, но и да се др жат неж но
за ра ка. Ос ман и да ва ше та кви уба ви
комп ли мен ти од кои ср це то и за тре пе -
ру ва ше. На Сто ја на ка ко да за бо ра ви -
ја! Ра бо та та дој де до та му што ре ши ја
да му ја откри јат тај на та. Се са ка ат и
ќе се зе мат. Жи во тот ќе го про дол жат
за ед но.

Та ка и ста на. Бол ка та за ра ди она
што му се слу чи Сто јан ја уто пи во ра -
бо та. И по крај тоа па те ше. Па те ше мно -
гу. Ги об ви ну ва ше нив, но и се бе си. 

А Ве ра? От пр вин не мо же ше да се
прис по со би на жи во тот на се ло. Ро ди -
те ли те на Ос ман беа бо га ти, но се ра -
бо те ше за две раз лич ни сре ди ни, за
две кул ту ри и две ве ри. И Ве ра и Ос -
ман се тру деа да си по мог нат еден на

друг, да го раз бе рат дру ги от, да му олес -
нат за да мо же по лес но да се прис по -
со би, но оде ше до ста те шко. Бра кот го
склу чи ја во ма тич но, би деј ќи Ве ра не
са ка ше да си ја ме ну ва ве ра та, но да -
де збор де ка ќе жи ве ат со не го ви те на
се ло и ќе ги по чи ту ва оби ча и те на не -
го ва та ве ра. Не ма ше не кои ка вги и
не до раз би ра ња. Љу бо вта бе ше при -
сут на и им по ма га ше да пре бро дат се.
Праз ну ваа и Ба јрам и Ве лиг ден... За
Ве лиг ден Ве ра вап су ва ше уба ви цр -
ве ни јај ца и им ги де ле ше на де ца та
од се ло то. За Ба јрам за ед но со све кр -
ва та пра ве ше бак ла ва ка ко ви стин -
ска ну се. Ед на кво ги по чи ту ва ше две -
те ве ри. 

- Ало, Сто ја не, ту ка ли си?
- Да, ту ка сум.
- Ве ру вај ми мо рав да ти се ја вам.

Не мо жам да нај дам дру го ре ше ние.
Ме слу шаш ли Сто ја не?

- Да, са мо се чу дам на тво ја та сме -
лост, а и не мо жам да ја про нај дам
при чи на та на тво е то ја ву ва ње. Па ти
си чо ве кот кој ми го зе ма нај ми ло то.
Што уште са каш?! Не мам ни што за
да ва ње!

- Сто ја не, Ве ра по чи на. Пред да по -
чи не бе ше мно гу воз не ми ре на. Пос -
лед на жел ба и бе ше да би де по гре ба -
на на пра вос лав ни гро би шта. Ме мо -
ле ше да и ја ис пол нам жел ба та. Во на -
ше то се ло не ма та кви. По мог ни ми те
мо лам. Да ти се ја вам те бе иде ја та бе -
ше неј зи на. Во пос лед ни от здив од жи -
во тот ми ре че: „Ја ви му се на Сто ја на.
Тој е го лем чо век. Има го ле мо ср це! А
и ме са ка ше по ве ќе откол ку што зас -
лу жу вав. Се на де вам де ка не ме за бо -
ра вил. Де ка не ме мра зи. Де ка ќе ти
по мог не“.

Сто јан мол че ше. Не зна е ше што
да ка же. Во гра ди те не што го сте га ше.
Се пра шу ва ше да ли е мож но уште да
не им про стил? Што да сто ри?! Мо ра -
ше бр зо да од лу чи! Да при фа ти ли во
име на љу бо вта или да од бие во име -

то на омра за та и бол ка та што му ја на -
не соа? 

- Ќе по мог нам да и ја ис пол ниш
жел ба та. Мо же би за се што се слу чи
имам ви на и јас. Бев ме мла ди... Ко га
ќе ја до не сеш? - про ше по ти. 

- Ко га ќе ми ја виш де ка се си сре -
дил - во еден здив од го во ри Ос ман со
олес ну ва ње и бла го дар ност во гла сот.

На пра вос лав ни те град ски гро би -
шта, до све жо иско па ни от гроб сто е -
ше Сто јан. До не го сто е ше поп. Вр не -
ше дожд. Ду ва ше си лен ве тер. Од ком -
би то кое при стиг на из ле гоа Ос ман, та -
тко му, брат му и оџа та од не го во то се -
ло. Го из ва ди ја сан да кот, го до не соа
до отво ре ни от гроб и го спу шти ја на
ме ка та зем ја. 

Пр во пе е ше мо ли тва оџа та. Му се
обра ќа ше на Алах за по кој на ду ша та
на Ве ра. Ос ман и не го ви те кле чеа со
длан ки те пред ли це то. Се мо леа спо -
ред нив на та ве ра.

По тоа за пеа по пот, мо ли тва со мол -
ба Гос под да го при ми во ра јот бож јо -
то че до Ве ра и да му ги про сти си те гре -
во ви. Сто јан сто е ше не мо и три па ти
се пре кр сти.

На ли ца та и на Ос ман и на Сто јан
сол зи те се ме шаа со круп ни те кап ки
дожд. 

По тоа приј доа двај ца та гро ба ри.
Го вр заа сан да кот со ја жи ња та и го спу -
шти ја во гро бот. Уди ра ње то на гру тки -
те зем ја се ме ша ше со ше по тот на гро -
ба ри те кои за тру пу вај ќи го си раз го -
ва раа:

- Ова до се га не бев ви дел. Мно гу
чуд на ра бо та - ре че пом ла ди от.

- Зо што? Гос под е еден. И по пот и
оџа та го мо леа за исто: за мир на неј -
зи на та ду ша!

Це ре мо ни ја та спо ред две те ве ри
за вр ши.

Сто јан и Ос ман си за ми наа се кој
по сво јот пат, да ја жа лат Ве ра спо ред
сво ја та ве ра. 

Ка ли на С. Ан до но ва

По мно гу го ди ни со Са во Ко ста ди нов ски се срет нав ме на Де нот на ос ло бо ду ва ње -
то на Ма ке дон ски Брод - 7 сеп тем ври.

Са во Ко ста ди нов ски е ро ден во 1950 го ди на. Ко ста ди нов ски е се стран тво рец.
Автор е на кни ги за де ца и мла ди, по ет, про за ист, па то пи сец и пре ве ду вач од ди јас по -
ра та. По го ле ми от дел од сво јот жи вот го по ми ну ва во ту ѓи на, но со ср це то и ду ша та се -
ко гаш бил во род на та зем ја. Жи ве ел и ра бо тел во Гер ма ни ја. Са ми от е со вре мен пе -
чал бар и ги има по чув ству ва но си те доб ле сти и те шко тии на пе чал бар ски от жи вот. Се -
га е пен зи о нер.

Са во Ко ста ди нов ски уште од сво ја та нај ра на
мла дост, па седо де нес има об ја ве но над пе де сет
кни ги со по е зи ја и про за, нај че сто за уба ви ни те
на на ша та та тко ви на. Соз дал сти хо ви со кои ги ове -
ко ве чил пре де ли те на сво е то род но По ре че и оп -
шти на та Ма ке дон ски Брод. Не го во то тво реш тво
прет ста ву ва љу бов кон та тко ви на та, се мејс тво то,
па три о тиз мот, љу бов кон род но то се ло Гор но Бо ту -
ше, кое е оста ве но без жи те ли.

Со го ди ни, пре ку но стал ги ја та,
доз нав кол ку ова се ло ме пле ни,
па за тоа Бо ту ше во сти хо ви го сме стив –
да пул си ра ка ко кр вта во мо и те ве ни.
Мно гу од не го ви те кни ги се пре ве де ни и на

дру ги ја зи ци, најм но гу на гер ман ски. Не кол ку пре во ди и пре пе ви му се пуб ли ку ва ни и
дво ја зич но.

Ина ку, Са во Ко ста ди нов ски е член на Друш тво то на пи са те ли те на Ма ке до ни ја (од
1989 го ди на), на Со ју зот на пи са те ли те на Гер ма ни ја (од 1993 го ди на) и на Со ју зот на
ли те ра тур ни те пре ве ду ва чи на Ма ке до ни ја (од 1995 го ди на). Тој е пр ви от до бит ник на
на гра да та „Исе ле нич ка гра мо та“ на Ма ти ца та на исе ле ни ци те во Ма ке до ни ја, на Стру -
шки те ве че ри на по е зи ја та во 1993 го ди на.                                                           Мил чо Трен ко ски

РАСКАЗ

Ве ра и ве ри те

БЛАГОЈА ЦВЕТАНОВСКИ, ПЕНЗИОНЕР ОД ЗП-КАРПОШ

Акти вен и во нај те шки те мо мен ти
ЗП-МАКЕДОНСКИ БРОД
Не у мо рен тво рец вљу бен 
во род ни от крај

ЗП ДЕМИР КАПИЈА

Реализирана
Програмата за
2017 година

Според информациите добиени од
Благој Кавазовски претседател на
здружението на пензионери „Демир
Капија“ од општина Демир Капија,
Програмата за 2017 година здружението
целосно ја има реализирано. 

Како прво посетени се 25 стари и
изнемоштени пензионери и на истите
однесени им се  скромни подароци. На
14 јануари 2017 година организирана е
прослава по повод празникот Васи лица,
а исто така организирани се прослави и
по повод 8 март, Денот на жените и 20
септември Денот на пензионерите.

Пеачката група која постои при
здружението, зеде учество на мани -
фестациите „Пензионерите пеат“ во
Кавадарци, во Битола, Велес и Неготино.
Во чест на верскиот празник „Свети
Трифун“ членови од ЗП Демир Капија,
учествуваа во натпреварите во
закројување на винова лоза, како и во
приготвување на храна во натреварот
„Вкусот на традицијата“ во организација
на Адријана Алачки.

Спортската екипа при ЗП Демир
Капија учествуваше на регионалните
натпревари во Велес, каде беа освоени
две први места, а исто така спортистите
пензионери учествуваа и на републичките
натпревари во Кочани. 

Во здружението се води сметка и за
стандардот на членството. Пензионерите
од оваа здружение  се снабдени со
огревно дрво. Покрај овие активности
здружението оваа година организираше
и седум екскурзии низ републиката при
што беа посетени голем број градови,
културно историски обележја и верски
објекти, цркви и манастири, со цел животот
на пензионерите од ЗП Демир Капија да
им биде интересен, содржаен и исполнет.            

Петре Пашоевски.


