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Тра ди ци о нал но, по ос ми пат на
29.01.2018 г. во ре сто ра нот „Брод Па -
ни ни“ на Ве ле шко Езе ро бе ше одр жа -
на ра бо тил ни ца за со ста ву ва ње фи -
нан си ски из ве штаи и под го тву ва ње го -
диш ни сме тки за де лов на та 2017 го -
ди на кај здру же ни ја та на пен зи о не ри
и СЗПМ на ко ја при сус тву ваа сме тко -
во ди те ли, пре тсе да те ли на здру же ни -
ја и пре тсе да те ли и чле но ви на над зор -
ни од бо ри, од нос но над 90 учес ни ци
од 32 здру же ни ја од це ла Ма ке до ни ја. 

Ра бо тил ни ца та ја отво ри пот пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски,
при што им се заб ла го да ри на си те за
при сут но ста на ра бо тил ни ца та во та -
ка го лем број. Тој истак на де ка ра бо -
тил ни ца та е за еду ка ци ја на сме тко во -
ди те ли те, но и на ра ко вод ни от ка дар
на здру же ни ја та и на Со ју зот, за важ -
но ста од пра вил но, за кон ско и до ма -
ќин ско фи нан си ско ра бо те ње во из -
ми на ти от пер и од, но и во ид ни на. 

Ва кви те ра бо тил ни ци со еду ка ци -
ја та при до не су ва ат за до бра под го тве -
ност на сме тко во ди те ли те и над зор ни -
те од бо ри за за кон ско фи нан си ско и
ма те ри јал но ра бо те ње во рам ки те на
здру же ни ја та и на Со ју зот. По тре ба та
е кон ста ти ра на од стра на на над зор -
ни те ор га ни и од не кои инс пек ци ски
кон тро ли кај здру же ни ја та. 

За ма те ри ја лот и за при рач ни кот
ди ску ти ра ше и ре цен зент Ми тре Сто -
ја нов ски, пре тсе да тел на над зор ни от
од бор при СЗПМ, кој истак на де ка ма -
те ри ја лот е се оп фа тен и струч но изра -
бо тен во сог лас ност со За ко нот и Пра -

вил ни кот за сме тко водс тво кај не про -
фит ни те ор га ни за ции, а во исти от се
наз на че ни нај не оп ход ни те при ме ри
во обра бо тка та на ма те ри јал но- фи -
нан си ско то ра бо те ње за по тре би те на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те и на
Со ју зот. При рач ни кот ќе им по мог не
на сме тко во ди те ли те во под го тву ва -
ње на по пи си те, фи нан си ски те из ве -
штаи и го диш на та сме тка за 2017 го -
ди на на здру же ни ја та и на Со ју зот.

Авто рот на при рач ни кот, Ро мео Ко -
ста ди нов, ги истак на си те важ ни пра -
ша ња по вр за ни со под го то вка та на
фи нан си ски те из ве штаи и го диш на та
сме тка за 2017 го ди на и по вр за но ста
со проб ле ми те од не при др жу ва ње кон
про пи си те кои про из ле гу ва ат од За ко -

нот и Пра вил ни кот за сме тко водс тво
на не про фит ни те ор га ни за ции. Исто
та ка тој се освр на и на из ме ни те на
За ко нот за пер со на лен да нок на до -
ход кои из ме ни се со важ ност од
01.01.2018 го ди на, а кои из ме ни се
од осо бе но зна че ње за здру же ни ја та
и за Со ју зот во из вр шу ва ње на сво и -
те пла ни ра ни актив но сти. 

По тоа се раз ви бо га та и плод на
ди ску си ја со по ста ву ва ње пра ша ња
од при сут ни те учес ни ци на ра бо тил -
ни ца та по вр за ни со ма те ри јал но-фи -
нан си ско то ра бо те ње во здру же ни -
ја та на кои пра ша ња ис црп но од го -
ва раа и авто рот и ре цен зен тот на
при рач ни кот.                              

Пе тар Ан дре ев ски 

ЗП-Ку ма но во и ЗГ-Ју сти ци ја, на 24
де кем ври 2018 го ди на ја ор га ни зи раа
вто ра та еду ка тив на ра бо тил ни ца во рам -
ки те на про е ктот „Са мо до вер ба и со ци -
јал на инк лу зи ја - пре дус лов за до сто инс -
тве но ста ре е ње“ на те ма: При до не сот
на пен зи о не ри те во еко ло шки актив но -
сти за по до бру ва ње на со стој би те во
при род на та и ур ба на та сре ди на.

Ра бо тил ни ца та се одр жа во Еу ро Ко -
леџ - Ку ма но во, со учес тво на 21 пен зи -
о нер, а ја ме на џи раа Оли ве ра До цев -
ска од ЗГ-Ју сти ци ја и Јас ми на То до ров -
ска од ЗП-Ку ма но во, а пре да вач бе ше
Мир ко Ма кре шан ски, до ктор на на у ки
за за шти та на жи вот на та сре ди на. Те -
ма та бе ше из не се на во че ти ри це ли ни:

При род ни ре сур си; Упра ву ва ње со ре -
сур си те и одрж лив раз вој; Кли мат ски те
про ме ни и на ру ше на та озон ска об ви -
вка и Пен зи о не ри те во актив но сти те за
за шти та на при род на та и ур ба на та сре -
ди на.

Де се ти на учес ни ци де ба ти раа за
акту ел ни те со стој би со за га де ни от воз -
дух, за во ди те, поч ви те, за со стој би те на
шу ми те и зе ле ни ло то во пар ко ви те, за
ко ри сте ње то на ми не рал ни те ѓу бри ва,
пе сти ци ди те и цвр сти от от пад. Бе ше
истак на та за гри же ност за еле ктро тех -
нич ки от, ви део, комп ју тер ски от и те ле -
фон ско-ко му ни ка ци ски от от пад. 

Исто та ка бе ше истак на та по тре ба -
та се кој гра ѓа нин да има из гра де на етич -

ка кул ту ра кон се бе, кон при ро да та, би -
о сфе ра та и чо ве кот. Ме ѓу дру го то, бе -
ше по ба ра но и ние, пен зи о не ри те, да
се вклу чи ме во еко па тро ли и еко ло шки
ак ции за чи ста сре ди на, ка ко и во ма -
ни фе ста ции по раз ни по во ди и зна чај -
ни да ту ми во оваа сфе ра. Од ра бо тил -
ни ца та про из ле зе и зак лу чо кот: чо ве -
кот е чу до на при ро да та, оп штес тве но
и со ци о ло шко би тие кое за са мо сто ти -
на го ди ни на пра ви врв на тех ни ка и тех -
но ло ги ја, се бо ри со кли мат ски те про -
ме ни и ба ра но ви об нов ли ви из во ри на
енер ги ја. Се пак, оп ти миз мот е ту ка, по -
стои. Не ма ди ле ми: чо ве кот ќе нај де ре -
ше ние за сe. 

Мир ко Ма кре шан ски

На 24.12.2018 го ди на, во про сто -
ри и те на Со ју зот на здру же ни ја на пен -
зи о не ри на Ма ке до ни ја (СЗПМ) се одр -
жа ра бо тил ни ца, ка ко ед на од клуч ни -
те актив но сти на про е ктот „Пре вен тив -
ни до маш ни по се ти за актив ни и здра -
ви пен зи о не ри“, а кој се спро ве ду ва
во парт нерс тво на СЗПМ и ПЗУ „Ли ли -
сон ме ди ка“ од Скоп је. По крај чле но -
ви те на про ект на та гру па ка ко ор га ни -
за то ри на на ста нот, на ра бо тил ни ца -
та учес тву ваа се кре та рот на ИО на
СЗПМ, пре тсе да те лот и за ме ни кот на
ко ми си ја та за здрав ство и со ци јал на
по ли ти ка, прет став ник од ко ми си ја та
за ме на џи ра ње про е кти, прет став ни -
ци од ЗП-Кар пош и од ЗП-Ки се ла Во -
да, ка ко и не кол ку ми на пен зи о не ри
чле но ви на ЗП-Цен тар. Ра бо тил ни ца -
та по со др жи на оп фа ти три те мат ски
це ли ни:

1. Кра ток осврт на про е ктот со кој

учес ни ци те беа за поз на е ни со пред -
ме тот, це ли те и ди на ми ка та на спро -
ве ду ва ње на клуч ни те актив но сти на
про е ктот ка ко и со нај но ви те до стиг -
ну ва ња на пре вен тив на та ме ди ци на
во до маш ни ус ло ви. Исто та ка беа спо -
де ле ни и ин фор ма ции за актив но сти -
те на прет ход ни те (вон)ин сти ту ци о нал -
ни до маш ни по се ти во град Скоп је.

2. Се си ја на ин терв ју со фо кус на
гру па на пен зи о не ри на ко ја беа разг -
ле да ни пет пра ша ња кои овоз мо жи ја
ди ску си ја и раз ме на на пог ле ди и мис -
ле ња за раз ли ка та ме ѓу до маш на та
по се та (т.н. Бр за по мош) и пре вен тив -
на та до маш на по се та (во про е ктот). 

3. Ажу ри ра ње на до ку мен ти за кан -
ди да ти кои изра зи ја жел ба да учес тву -
ва ат во про е ктот од здру же ни ја та Кар -
пош, Ки се ла Во да, Цен тар, Ѓор че Пе -
тров и од Со ли дар ност-Ае ро дром.

В. Ван ге лов ски

На 6.2.2018 го ди на, во ор га ни за -
ци ја на СЗПМ, се ор га ни зи ра  со ве то -
да вен со ста нок за уна пре ду ва ње на
ре ги о нал ни те и ре пуб лич ка та ре ви ја
на пес ни, му зи ка и игри, ка ко зна чај -
ни кул тур ни ма ни фе ста ции осо бе но за
при пад ни ци те на тре та та до ба, вер ни
чу ва ри на на ша та тра ди ци ја, оби чаи и
на на ше то кул тур но нас ледс тво. На со -
ста но кот при сус тву ваа пре тсе да те ли -
те на здру же ни ја та на пен зи о не ри - до -
ма ќи ни на ре ги о нал ни те ре вии, пре -
тсе да те ли те на ко ми си и те за кул тур но-
за ба вен жи вот во здру же ни ја та Ма ке -
дон ска Ка ме ни ца, Ѓор че Пе тров, Ки -
се ла Во да, Ча ир, Ра до виш и Кон че, Ге -
вге ли ја, Кру ше во и Ма ке дон ски Брод,
и чле но ви те на ко ми си ја та за кул тур -
но-за ба вен жи вот при ИО на Со ју зот.

Струч ни от дел на со ста но кот го ап -
сол ви раа проф. д-р Ѓор ѓи Ге ор ги ев и
Том че Стој ков, се ле ктор на на ста пи -
те на здру же ни ја та. По оп сеж на та ди -
ску си ја по си те пра ша ња по вр за ни
со ре ви и те беа до не се ни и со од вет -
ни зак лу чо ци и на со ки кои се до ста -
ве ни до си те здру же ни ја на пен зи о -
не ри. Спо ред до не се ни те зак лу чо ци
тре ба да се од не су ва ат си те учес ни -
ци на ре ви и те, би деј ќи исти те има ат
за цел усог ла су ва ње на не кои пра ша -
ња, ка ко и пре зе ма ње мер ки за уште
по до бро ор га ни зи ра ње и уна пре ду -
ва ње на ре ви и те.

Ос ма та Ре пуб лич ка ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри ќе се одр жи на по -
че то кот на ју ни 2018 го ди на во До мот
на АРМ - Скоп је.        Станка Трај ко ва

Ра бо тил ни ца за сме тко во ди те ли на здру же ни ја
на пен зи о не ри член ки на СЗПМ

ЗП-КУМАНОВО

Еко но ми ја - еко ло ги ја - енер ги ја

Со ве то да вен со ста нок во 
пре срет на ре ви и те на пес ни,
му зи ка и игри 

Про ект ни актив но сти на СЗПМ
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На тра ди ци о нал ни от ме ѓу на ро ден
фе сти вал на ма ски „Су ро ва 2018“, кој
се одр жа на 26 и 27 ја ну а ри во Пер -
ник, Бу га ри ја, во де лот на из лож ба та
на до маш на хра на учес тву ваа по ве -
ќе здру же ни ја на пен зи о не ри од
европ ски те др жа ви. На фе сти ва лот со
свои ку ли нар ски про из во ди и оваа го -
ди на учес тву ваа пен зи о нер ки те од ЗП-
Га зи Ба ба, на по ка на на ЗП-Пер ник,
со кое има ат вос по ста ве но дол го го -
диш на со ра бо тка. Здру же ни е то на пен -
зи о не ри Га зи Ба ба го прет ста ву ваа:
Стој на То до ров ска, Дра ги ца Тра ја нов -

ска и Ана Ко ста ди нов ска, кои пре зен -
ти раа ма ке дон ска хра на под го тве на
по тра ди ци о нал ни ре цеп ти и тоа: сар -
ма, пол не ти пи пер ки, грав че-тав че,
ма ка ло, раз ни ко ла чи, киф ли и по га -
чи. Про из во ди те изра бо те ни од ве шти -
те ра це на пен зи о нер ки те прив ле коа
го ле мо вни ма ние и до би ја по фал ни
збо ро ви од по се ти те ли те и од до ма ќи -
ни те, за што им бе ше до де ле на и бла -
го дар ни ца од ор га ни за то рот на фе сти -
ва лот за учес тво и ква ли тет на хра на. 

- На фе сти ва лот, на ши от штанд го
по се ти ја го лем број гра ѓа ни и го сти.

Тоа бе ше мож ност и оваа го ди на да ги
по ка же ме спе ци ја ли те ти те од на ша та
тра ди ци о нал на хра на со од ли чен ква -
ли тет - ни из ја ви Стој на То до ров ска,
пот пре тсе да тел ка на Акти вот на пен -
зи о нер ки при ЗП-Га зи Ба ба. 

За вре ме на фе сти ва лот пен зи о -
нер ки те се дру жеа и се стек наа со при -
ја те ли од мно гу здру же ни ја на пен зи -
о не ри од европ ски те зем ји, при што
беа по ка не ти за за ем на со ра бо тка.
Си те ве че ри по за вр шу ва ње то на офи -
ци јал ни от дел, дру же ње то бе ше со му -
зи ка, пес на и оро.    Ва сил Па чем ски

Во рам ки те на ве ќе од по о дам на во -
ста но ве на та со ра бо тка на Ам ба са да та
на СР Гер ма ни ја во Ма ке до ни ја и ло кал -
на та са мо у пра ва на оп шти на та При леп,
де но ви ве при по се та та на ам ба са до рот
од оваа зем ја, не го ва та ексе лен ци ја г-
дин То мас Гер бе рих на При леп за шти те -
ни ци те од до мот за ста ри ли ца „Ки ро Кр -
сте ски - Плат ник“ им бе ше до де ле на до -
на ци ја - ин ду стри ска ма ши на за пер е ње
на али шта. Вред но ста на оваа до бре дој -
де на ма ши на за оваа ор га ни за ци ја е око -
лу 500 ил ја ди де на ри. Гра до на чал ни кот
на При леп, Или ја Јо ва но ски, го за поз на
го сти нот со про е кти те што ќе би дат ре а -
ли зи ра ни во гра дот оваа го ди на.

Ам ба са да та на СР Гер ма ни ја под др -
жу ва ма ли про е кти и ова не е единс тве -

на до на ци ја што ја има да де но ам ба са -
да та на оваа зем ја. Пред не ко ја го ди на
бе ше ре а ли зи ра на адап та ци ја та и уре -
ду ва ње то на кан це ла ри ја та и Клу бот на
здру же ни е то на ин ва лид ски те пен зи о -
не ри во При леп. Важ но за нас ка ко Ам -
ба са да е про дол жу ва ње то и ос тва ру ва -
ње то и во ид ни на на со ра бо тка та со оп -
шти ни те. До се га на ша та др жа ва во про -
е кти во Ма ке до ни ја има вло же но око лу
320 ми ли о ни евра - истак на ам ба са до -
рот Гер бе рих.

За нас оваа до на ци ја е мош не зна -
чај на. Се га ќе има ме по до бри ус ло ви за
пер е ње на али шта та од на ши те 150 шти -
те ни ци - заб ла го да ру вај ќи се ре че ди ре -
кто рот на До мот за ста ри ли ца, Хри сти јан
Пи лев.                                                 К. Ри сте ски

Про дол жу ва не гу ва ње то на 20-го -
диш на та тра ди ци ја на нат пре ва рот во
таб ла ор га ни зи ран за пен зи о не ри те од
Ка ва дар ци. Оваа го ди на нат пре ва рот е
во Клу бот на пен зи о не ри и по втор но од -
ѕи вот е ма со вен. Ме ѓу си те нат пре ва -
ру ва чи трој ца беа нај ус пеш ни и си обез -
бе ди ја плас ман за учес тво на ре ги о нал -
ни от нат пре вар во таб ла. 

Ме ѓу ка ва да реч ки те пен зи о не ри
има од лич ни таб ла џии. Се игра и шах и
до ми но, но се пак до ми ни ра таб ла та, а
пра во на учес тво на нат пре ва рот има -
ат си те. Оваа го ди на на тур ни рот учес -
тву ваа два е се ти на нат пре ва ру ва чи и
беа гру пи ра ни во 10 па ра. Од нив во по -
лу фи на ле то стиг наа На ќе Вел ков, Трај -
че Стој ков, Ан ѓел Би ков и Трај че Тан чев
- ин фор ми ра пре тсе да те лот на ко ми си -
ја та за спорт и ре кре а ци ја, Трај ко Та сев.

На јус пе шен од си те бе ше На ќе Вел -
ков. Тој од ЗП-Ка ва дар ци до би пе хар и
таб ла. Ка ко вто роп ла си ран за вр ши Ан -

ѓел Би ков, кој за ус пе хот до би до ми но, а
со пар кар ти здру же ни е то го на гра ди
тре топ ла си ра ни от Трај че Стој ков.

Во мај, за пр воп ла си ра ни от На ќе
Вел ков прет стои ре ги о нал ни от тур нир
во таб ла, а до то гаш на Вел ков му оста -
ну ва до вол но вре ме за веж ба ње со сво -
и те клуп ски при ја те ли. За по тсе ту ва ње,
ми на та та го ди на ме ѓу нај ус пеш ни те таб -
ла џии на др жав но ни во ви сок плас ман
имаа и ка ва да реч ки те пен зи о не ри.

Ми ли ца Мла де но ва

Са мо за пи ша ни те слу чу ва ња оста ну -
ва ат ори ги нал ни и ви сти ни ти, за раз ли ка
од ус но пре ра ска жа ни те. За ра ди тоа, ЗП-
Ве лес ре ши да ги но ти ра по ве ќе то од
актив но сти те, осо бе но оние од ху ма ни -
та рен ка ра ктер, во ма ла кни шка, но го -
ле ма по со др жи на со по ра ки до ид ни те
ге не ра ции со по ве ќе при ме ри ко га здру -
же ни е то се по ка жа ло ху ма но и ка де се
по мог на ло, па за тоа кни га та има нас лов
„Ху ма но ста пред се“, а автор ка е На да
Але ксо ска. Бро шу ра та е во рам ки те на
про гра ма та за ра бо та та на ко ми си ја та за
со ци јал ни пра ша ња при здру же ни е то,
чии чле но ви се: Стра шо Он чев - пре тсе -
да тел и Слав чо Мај стор ски и Ми ле Ѓор ѓи -
ев. Вла да та на Р. Ма ке до ни ја во 2012 го -
ди на до не се „Стра те ги ја - гри жа за ста ри
ли ца - тре та жи вот на до ба“, ко ја бе ше при -
фа те на од оп шти на та Ве лес, а ЗП-Ве лес
ме ѓу пр ви те во Ма ке до ни ја поч на да ја
ре а ли зи ра во со ра бо тка со ло кал на та са -

мо у пра ва и не кол ку ин сти ту ции од ме ѓу -
оп штин ски ка ра ктер. Во оваа бро шу ра
се по ме сте ни по ве ќе жал ни и стра дал ни
сто рии, лич ни до жи ву ва ња и мач ни пре -
жи ву ва ња. 

Ко га ќе ги ви дев ме нив ни те таж ни ли -
ца, за миг транс фор ми ра ни во среќ но
нас ме а ни и за до вол ни од скром на та по -
мош што им ја да вав ме, ние бев ме уште
по среќ ни од нив, ни рас ка жу ваа акти ви -
сти те по из вр ше на та ху ма ни тар на ак ци -

ја. Ова е уште ед на по твр да де ка се кој чо -
век по ве ќе тре ба да и се ра ду ва на ту ѓа -
та сре ќа откол ку на сво ја та. Поз на та та ма -
кси ма - не пра ви му го на дру ги от она што
не са каш да ти го пра ват те бе е мно гу ви -
сти ни та. Ина ку, де ви за та по ко ја се ра ко -
во ди ко ми си ја та за со ци јал ни пра ша ња
од ЗП-Ве лес е и де ви за на стра те ги ја та за
по мош на ста ри и не моќ ни ли ца.

„Па тот за кој што ќе се опре де лиш е
твој из бор од не кол ку да де ни ал тер на ти -
ви од стра на на суд би на та. Тие па ти шта
ќе те на пра ват сре ќен или не сре ќен. За
да си сре ќен, единс тве но тре ба да зна еш
и де ка пос ле сe во те бе оста на ле ду ша, ср -
це и раз ум. Ду ша за да ги сфа тиш оние кои
ја не ма ле иста та сре ќа ка ко те бе, ср це за
да зна еш да ја спо де лиш тво ја та сре ќа со
по мал ку среќ ни те и раз ум за да зна еш да
го це ниш се то тоа, ка ко и да им по ма гаш
на си те оние кои се во не вол ја“ - гла си де -
ви за та на стра те ги ја та. Н. А. 

Во НУБ „Го це Дел чев“ во Штип, на пр -
ви и вто ри фе вру а ри го ди на ва беа про мо -
ви ра ни две ин те рес ни кни ги: „Од агре си ја
до љу бов“ на д-р Ме то ди Че пре га нов и Те -
о до ра Ко стов ска и „Штип и штип ја ни во
днев ни те вес ни ци и спи са ни ја“, уре де на
од Жак ли на Пе тру ше ва и Ире на Јор да но -
ва. За пр ва та кни га, ме ди ја то рот про фе сор
д-р Ки ре Бар ба ре ев ре че де ка ста ну ва збор
за веч ни те те ми - љу бо вта и смрт та ка ко и
за вна треш ни те не ми ри кај чо ве кот кои
соз да ва ат ан кси оз ност. Про мо ци ја та бе ше
ин те ра ктив на, со из ла га ње на авто ри те и
пра ша ња од при сут ни те. На про мо ци ја та,
ди ре ктор ка та на биб ли о те ка та „Го це Дел -
чев“, Ми ле на Ри сто ва-Ми хај лов ска, ги поз -
дра ви авто ри те и при сут ни те и наг ла си де -

ка овие про мо ции се во чест на ра ѓа ње то
на ве ли ка нот Го це Дел чев.

- Пе ча те ни те де ла се трај но бо гат ство
за еден на род, а еле ктрон ска та вер зи ја на
биб ли о граф ско то де ло е бр зо до стап но до
си те биб ли о те ки и кон су мен ти - ре че, ме ѓу
дру го то, Ми хај лов ска. 

По тоа пси хо ло гот Те о до ра Ко стов ска
збо ру ва ше за љу бо вта ко ја е веч на те ма и
дви га тел и за стре сот и ан кси оз но ста кои се
пос ле ди ци на не ис пол ни вост и пре го ле ми
ба ра ња и кои соз да ва ат пси хо фи зич ки
комп ли ка ции и бо ле сти кои не се ле ку ва ат
са мо со ле ко ви ту ку ба ра ат раз ре шу ва ње
на проб ле ми те. 

До ктор Ме то ди Че пре га нов ја наг ла си
по тре ба та на лич но ста за на о ѓа ње брз на -

чин за раз ре шу ва ње на проб ле мот. 
Ако проб ле ми те се раз ре шу ва ат на -

вре ме, ќе из ле зе ме по бо га ти и по под го -
тве ни да го над ми не ме тоа во се бе и да
го по чи ту ва ме ко ле ктив но то, а ако не се
раз ре шат проб ле ми те то гаш до а ѓа до ре -
а ктив на со стој ба ко ја во ди до агре си ја.
Соз да ва ње то но ви де ла во пен зи о нер -
ски те го ди ни е ко рис но ис пол ну ва ње на
вре ме то, со втка е но зна е ње и му дрост -
истак на Че пре га нов.

Вто ра та кни га „Штип и штип ја ни во
днев ни те вес ни ци и спи са ни ја“ е ин те рес -
на за пен зи о не ри те, би деј ќи во оваа биб -
ли о гра фи ја се обра бо те ни при ло зи за на -
ста ни и за пен зи о не ри-штип ја ни пре ку до -
пис нич ка та во пен зи о нер ски те вес ни ци

Цве та Спа си ко ва. Жак ли на Пе тру ше ва наг -
ла си де ка ова е пр ва биб ли о гра фи ја ко ја го
истра жу ва ме сто то на Штип и на штип ја ни
во вес ни ци те и спи са ни ја та со се којд нев -
ни те ми чии ста тии и при ло зи го во рат за се -
којд нев ни от жи вот, на ста ни те и ма ни фе -
ста ци и те во гра дот, ка ко и за спорт ски те и
кул тур ни те ма ни фе ста ции на пен зи о не ри -
те, при ка че ни на цо бис-си сте мот (cobiss),
ка де што се по вр за ни си те биб ли о те ки. 

На овие две про мо ции при сус тву ваа
го лем број со гра ѓа ни, при ја те ли, за ин те ре -
си ра ни пен зи о не ри ка ко и пре тсе да те лот
на ЗП-Штип, Але ксан дар За ха ри ев и за ме -
ник-пре тсе да те лот Ко ста Ште ри ев, кои ја
наг ла си ја ко ри ста од ва кви де ла за пен зи -
о не ри те.                                                                        Ц. С.

ЗП-ГАЗИ БАБА

Пен зи о нер ки те пре зен ти раа 
до маш на хра на во Пер ник 

ЗП-ВЕЛЕС

Про мо ци ја на „Ху ма но ста пред се“

ЗП-ПРИЛЕП

Гер ман ска до на ци ја за до мот
за ста ри ли ца

ЗП-КАВАДАРЦИ

Убав ју би леј - 20 го ди ни тур нир
во таб ла

ЗП-ШТИП

Пен зи о не ри те при сус тву ваа на две ин те рес ни про мо ции
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И по крај тоа што Про би штип е ру дар -
ско-ин ду стри ски град, нај го ле ми от број
кр во да ри те ли е ток му од вра бо те ни те во
ру дарс тво то и во ин ду стри ја та. Од Ор га -
ни за ци ја та на Цр ве ни от крст по ба рав ме
спи сок на по ве ќе крат ни да ри те ли на теч -
но ста што жи вот зна чи и дој дов ме до по -
да ток де ка број ка та на гра ѓа ни што да ру -
ва ле крв по ве ќе од 100 па ти е го ле ма.

Во по тра га по нај ху ма ни от гра ѓа нин
во оп шти на та Про би штип па тот неод ве -
де во до мот на пен зи о не рот Дра ги Се ра -
фи мов ски, кој ве ќе нав ле гол во ос ма та
де це ни ја од жи во тот. Спо ред она што му
е еви ден ти ра но во кар тон че то за кр во -
да ру ва ње стои број ка та од 146, но ка ко
што ни ре че тој мно гу да ру ва ња не се еви -
ден ти ра ни, нај че сто ко га се ра бо ти за не -
кој итен слу чај, а Дра ги без раз мис лу ва -
ње по да вал ра ка на ху ма ност, но тој пе -
дант но си ги бе ле жел си те да ру ва ња, па
та ка ни по ка жа број ка ко ја се иска чи ла
над 170 па ти. 

Дра ги Се ра фи мов ски е акти вен во
ЗП-Про би штип осо бе но во спор тот, а нај -
че сто во дис цип ли на та тег ле ње ја же. И
по крај тоа што не ма ни ка кви здрав стве -
ни проб ле ми, спо ред го ди ни те мо рал да
се отка же од не кои спор то ви и актив но -
сти. Раз го вор лив и се ко гаш нас ме ан со
гор дост збо ру ва за сво јот не ми рен дух од
мла ди те го ди ни. За вр шил сред но ру дар -
ско учи ли ште, а пр во то вра бо ту ва ње му
би ло во гра деж ниш тво то во Про би штип.
Во по тра га по по до бар жи вот и по до бра
за ра бо ту вач ка па тот го од вел во Гер ма -
ни ја, ка де што ра бо тел сe и се што две го -
ди ни. По две го диш ни от га стар бај тер ски
жи вот се вра тил во Ма ке до ни ја и се вра -
бо тил во скоп ска та Же ле зар ни ца, а по не -
кол ку го ди ни се вра ќа во род ни от град
Про би штип и се вра бо ту ва во руд ни ци те
за оло во и цинк „Зле то во“, од ка де што и
се пен зи о ни рал.

Прв пат поч ну ва да да ру ва крв во
1996 го ди на на отс лу жу ва ње на во е ни -
от рок, на вој ник од Цр на Го ра кој се по -
вре дил при не ко ја веж ба. От то гаш се ја -
ву вал на се кој по вик, а се вклу чу вал и во
до бро вол ни те кр во да ри тел ски ак ции што
ги ор га ни зи ра ле ОО на Цр вен крст и од -

де ле ни е то за транс фу зи о ло ги ја од бол ни -
ци те. До сво и те 65 го ди ни, че ти ри па ти во
го ди на та Дра ги ре дов но да вал крв, а се
слу чу ва ло да да де и по пет па ти ако тре -
ба да се спа си не чиј жи вот.

- Ко га да ру вав крв јас се чув ству вав
мно гу сре ќен за тоа што ќе спа сам не чиј
жи вот. Се чув ству вав ка ко пре ро ден, ни -
ко гаш не се по чув ству вав ло шо. Јас и де -
нес сум здрав и мо жам да да ру вам крв,
но ко га на пол нив 65 го ди ни до кто ри те ми
ре коа де ка е до ста за ме не и за оние за
кои да ру вам. Та ка и пре ста нав да да ру -
вам крв, но сум сре ќен што сум спа сил
мно гу жи во ти и што стек нав мно гу при ја -
те ли на кои сум им по мог нал без раз ли -
ка на ве ра та и на ци о нал но ста. 

- Се се ќа вам ко га ра бо тев во Же ле -
зар ни ца та, дој де еден ко ле га Ал ба нец
со сол зи во очи те и мо ле ше за по мош
на же на му. Јас без раз мис лу ва ње трг -
нав со не го во бол ни ца та да да дам крв
и же на та се спа си, и та ка ста нав ме до -
бри при ја те ли. Тоа при ја телс тво трае и
де нес со не го ви те си но ви Есат и На сер
од Ара чи но во. Тоа за ме не е нај го ле ма -
та на гра да и нај го ле мо то приз на ние –

ни ре че Дра ги.
Дра ги Се ра фи мов ски има до би е но

мно гу на гра ди, приз на ни ја, по фал ни ци и
бла го дар ни ци, но нај дра ги му се ју би леј -
ни те за 50 и 100 па ти да ру ва ње крв. Жа -
ли што не ус пе ал да до бие ју би леј но приз -
на ние за 150 кр во да ру ва ња, иа ко ка ко
што ре че, спо ред не го ви от бе леж ник има
еви ден ти ра но над 170 да ру ва ња, но од
ед ни или од дру ги при чи ни не се еви ден -
ти ра ни во кар тон че то.

По стап ки те на Дра ги трг на ло це ло -
то се мејс тво. Нај пр во не го ва та со пру -
га Пер са, ко ја од ми на та та го ди на е пен -
зи о нер ка, а зад се бе има над 40 да ру -
ва ња крв. По тоа им се при дру жи ле двај -
ца та си но ви, ед ни от вра бо тен во по ли -
ци ја, а дру ги от во АРМ. И двај ца та има -
ат над 25 кр во да ру ва ња, но ве ти ле де -
ка не ма да за ста нат ту ка. Во се мејс тво -
то на кр во да ри те ли ќе оста нат сe до де -
ка ги слу жи здрав је то. Не оста нал имун
на оваа ху ма на ра бо та ни ту вну кот на
Дра ги и Пер са. Нив ни от внук Сте фан е
пр ва го ди на на фа кул тет во Скоп је, а
зад се бе има ве ќе 6 да ру ва ња. Бра во
и искре ни че сти тки.       М. Здра вков ска

Ма ри ја Ста но е виќ по ве ќе го ди ни е
пен зи о нер ка и ги ужи ва пло до ви те на
дол го го диш на та ра бо та, а еди на е сет го -
ди ни е актив на нај пр во во ЗП-Га зи Ба -
ба, а по тоа во ЗП-Илин ден. Има уба ва
при чи на за раз го вор со неа: 8 Март, Де -
нот на же на та. 

Ма ри ја Ста но е виќ е мај ка, ба ба и
актив на пен зи о нер ка. Неј зи на та спо -
соб ност се ко гаш соз да ва мир и љу бов
во ку ќа та, би деј ќи е столб на се мејс тво -
то, по чи ту ва на и са ка на од сво и те. Жи -
вее во се ло то Мр шев ци, Скоп ско, и на
овие го ди ни обра бо ту ва бав ча, одг ле -
ду ва зе лен чук во пла сте ник. Пен зи о -
нер ски те де но ви ги ми ну ва во кру гот на
се мејс тво то, со род ни ни те и со при ја те -
ли те. Де нот се ко гаш го за поч ну ва, ка -
ко што ве ли, со ра дост и е кра ток за сe
што са ка да за вр ши. 

Член ка сум на из врш ни от од бор при
ЗП-Илин ден и на сто ју вам да при до не -
сам во ра бо та та на здру же ни е то ко га
се разг ле ду ва ат пра ша ња од ин те рес
на пен зи о не ри те. Исто та ка, член ка сум
и на од бо рот на Акти вот на пен зи о нер -
ки од на ше то здру же ние, ка де што има
мно гу актив но сти, глав но од ху ма ни та -
рен ка ра ктер. Би го спо ме на ла и мо е -
то актив но учес тво на ре ги о нал ни те и
на ре пуб лич ки те спорт ски нат пре ва ри.

На Ре пуб лич ки те спорт ски нат пре ва ри
во 2016 го ди на во Ра до виш бев прог -
ла се на за нај до бар стре лец во пи ка до
и до бив пе хар, а екип но го осво ив ме
тре то то ме сто. На Ре ги о нал ни те спорт -
ски нат пре ва ри во 2017 го ди на го осво -
ив ме тре то то ме сто во пи ка до, а бев нај -
до бра од на ша та еки па во шу ти ра ње
го ло ви. Се тру дам се ко гаш ус пеш но да
го прет ста ву вам на ше то здру же ние - ве -
ли Ма ри ја. 

Ко му ни ка ци ја та, дру же ње то и по сто -
ја на та актив ност е неј зи на та жи вот на
фор му ла. Таа ши ри по зи тив на енер ги ја
и се ко гаш е под го тве на да по мог не. В. П.

По чи ту ван гра до на чал ник, Вие сте млад чо век
и на овие из бо ри го лем број кри во па лан ча ни Ви
ја да доа до вер ба та да би де те прв чо век на оп шти -
на та. Во Ва ша та про гра ма, ме ѓу дру го то, ве ту ва -
вте за лож би за по до бар жи вот на пен зи о не ри те.
Кои се Ва ши те пла но ви во вр ска со во зрас ни те
жи те ли на Кри ва Па лан ка?

Мо јот став е де ка де не ска жи ве е ме во ус ло ви
на не вра бо те ност ко га го лем број мла ди не се вра -
бо те ни, па пен зи о не ри те прет ста ву ва ат столб на
се мејс тво то. Ко га збо ру ва ме за нив ни от ста тус
мис лам де ка тре ба да има по ка чу ва ње на пен зи -
и те, со што ќе мо жат са ми да си пла тат за бањ ска
ре кре а ци ја и сл., а не да за ви сат од Вла да та и од
Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка. На
ло кал но ни во се за ла гам за по до бру ва ње на ус -
ло ви те во Клу бот за дне вен пре стој на пен зи о не -
ри те. Пен зи о не ри те се гра ѓа ни во кои е аку му ли -
ра но огром но жи вот но искус тво и за тоа ќе се тру -
дам се ко гаш да би дат под др жу ва ни нив ни идеи и
пред ло зи. 

Спо ред Ва ше мис ле ње, ка ква е со ра бо тка та
по ме ѓу ло кал на та са мо у пра ва и ЗП-Кри ва Па лан -
ка? Да ли во ор га ни те на оп шти на та пен зи о не ри -
те ќе би дат за ста пе ни она му ка де што се тре ти ра -
ат пра ша ња во вр ска со нив на та ег зи стен ци ја? 

Со ра бо тка та со пен зи о не ри те за по че ток е до -
бра и та ка тре ба да би де се ко гаш. Пен зи о не ри те
има ат свој прет став ник на сед ни ци те, та ка што се

за поз на е ни со си те од лу ки што ги но си ме на со -
ве тот. На ско ро ќе об ја ви ме и по вик за НВО на кој
ќе мо же да кон ку ри ра и ЗП-Кри ва Па лан ка, ка ко
нев ла ди на ор га ни за ци ја во рас пре дел ба та на фи -
нан си ски средс тва од бу џе тот на оп шти на та, а кои
мо же да ги на ме нат за ре но ви ра ње на Клу бот или

за дру ги по тре би на пен зи о не ри те. Што се од не -
су ва до ме не и до оп шти на та, пен зи о не ри те има -
ат це лос на под др шка и оној та ка на ре чен втор про -
стор (кај Осич ки мост) да го ста ват во функ ци ја на
здру же ни е то.

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?

Мо ја та по ра ка е да би дат гор ди на она што се,
за тоа што пен зи о не ри те по тек ну ва ат од по ра неш -
ни от си стем, кои со чес на и до бра ра бо та мо же -
ле ре ла тив но до бро да жи ве ат. То гаш има ше мо -
рал ни и етич ки вред но сти кои де нес од ден на ден
сe по ве ќе блед не ат, мо же би за тоа што жи ве е ме
во мно гу те шки вре ми ња во ко и што се бо ри ме да
го одр жи ме стол бот на оп штес тво то, се мејс тво то.
Апе ли рам да се вклу чат во на по ри те што др жа ва -
та ма кси мал но ги пра ви за да оп ста не ме на па -
тот на европ ски те асо ци ја ции.

На кра јот, ка кви 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?

По са ку вам во ид ни на оп шти на та да ста не
мо дер на, ур ба на, со вре ме на и европ ска, ка -
де што во неа мла ди те ќе ја на о ѓа ат сво ја та
перс пе кти ва, а не над вор од гра ни ци те на др -
жа ва та. Оп шти на во ко ја со ци јал но-еко ном ски -
те ре сур си ќе би дат ста ве ни во функ ци ја на со -
ци јал но-еко ном ски от раз вој и во ко ја уба во ќе
жи ве ат си те ге не ра ции. 

Б. Стој чев ска

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА, ИНТЕРВЈУ СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ БОРЈАНЧО МИЦЕВСКИ

Пен зи о не ри те ќе има ат под др шка во сe 

ЗП-ПРОБИШТИП

Се мејс тво на кр во да ри те ли 
- нај во зрас ни от е ре кор дер

Aктив на пен зи о нер ка  

Љубовта е универзална и вонв ременска придобивка која на
човекот, животот и светот им ги дава мислата и смислата на
постоењето. Љубовта е највозвишеното дарување што не мисли
и не бара возвратена мера за себе. Тоа се темата и пораките на
поетско-музичкиот перформанс „Александровна“ со Лидија Лучко-
Јеремиќ и Горан Анчевски. Во дијалозите меѓу таа и тој се говори
за убавината на сакањето во кое се преплетуваат почитта, довербата
и соработката меѓу луѓето. Тоа се димензии кои ја одредуваат
љубовта како стожерна егзистенцијална категорија. Застанати пред
огледалото на животот се заврзува своевидна дебата за тоа што е
човекот! Тие се една неделива целина што светот го движи напред
и како еден и единствен животот го воспева химнично. Проектот
е работен според стихозбирката „Алес андровна“  на Лидија Лучко-
Јеремиќ којашто е објавена со материјална поддршка од СЗПМ.
Да забележиме дека тандемот Јеремиќ – Анчевски имаат
реализирано неколку вакви поетски проекти кои со доста успех се
изведувани во Македонија. Нивниот настап во Клубот на љубителите

на книгата при ЗП Солидарност – Аеродром, Скопје, беше на 30
јануари 2018 година и со својата атрактивност и необичност
предизвика особен интерес и емоции.                           В. Тоциновски

Плакета за 
Бошко Блажевски

На Бошко Блажевски, пензионер од Тетово
и претседател на комисијата за спорт и спортски
активности на ЗП Тетово, доделена му е плакета
како заслужен поранешен фудбалер и фудбалски
тренер. Плакетата му е доделена по повод 70
годишнината на Фудбалскиот сојуз на Тетово.
Блажевски е добитник на високото признание
како истакнат во минатите години во кои 20
години поминал како фудбалер и 30 години како
фудбалски тренер пред се во локалните клубови
Тетекс и Љуботен. По повод јубилејот на
Општинскиот фудбалски сојуз во Тетово се одржа
пригодна свеченост, поддржана од локалната
самоуправа Тетово. Вакви плакети се доделени
и на заслужни фудбалски работници од клубовите
Тетекс, Љуботен, Шкендија и Ренова.

„Многу ме возбуди поканата да учествувам
на свеченоста, а уште повеќе бев пријатно
изненаден што ми беше доделено вака високо
признание“, истакнува Блажевски.

Бошко Блажевски веќе 10 години е
пензионер. Од нив осум години е активен во
спортските активности на пензионерите во ЗП
Тетово, најнапред како натпреварувач во
атлетски дисциплини, а потоа како член и
претседател на комисијата за спорт. Постојан
тренер е речиси во сите спортски дисциплини
во кои се натпреваруваат пензионерите, а како
судија е во дисциплината влечење јаже. Г.Е.

ЗП-СОЛИДАРНОСТ АЕРОДРОМ

Поетско-музички перформанс   
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Пен зи о не рот Јо ван Дам ја нов ски е
поз нат со вре мен ма ке дон ски пи са тел,
во ма ке дон ска та ли те ра ту ра вклу чен
ка ко ро ман си ер и драм ски автор. До -
се га има об ја ве но 13 ро ма ни, рас ка -
зи, но ве ли и драм ски твор би за што има
до би е но по ве ќе на гра ди и приз на ни ја.
Не о дам на бе ше об ја вен ро ма нот „Зди -
вот на ти ши на та“, кој, ка ко што ве ли
авто рот, прет ста ву ва вна треш но ог ле -
да ло на ду ша та и е кон ти ну и тет на по -
ра но об ја ве ни те „Сен ки те на со нот“,
„Вре ме за вре ме то“, „Ве штач ки сон“ и
„Ми ри сот на ла га та“.

Во „Зди вот на ти ши на та“ авто рот
вни ма тел но го сле ди вна треш ни от глас
за да нур не не свес но во ко ле ктив но то.
Ус пеш но ги сле ди суд би ни те и ана ли тич -
ка та и комп лекс на пси хо ло ги ја на лу ѓе -
то ко ја на о ѓа уни вер зал ност не са мо во
мис ле ње то, ту ку и во пер цеп ци ја та на
ствар но ста и на со нот, во чув ства та и од -
но си те ме ѓу лу ѓе то. Во овој не гов пос -
лед но об ја вен ро ман се сре ќа ва го лем
спе ктар на ли ко ви и те ми со раз лич на
те мат ска со др жи на. Три дра ма тур шки
ли нии во ро ма нот се од не су ва ат на три
ге не ра ции од ед но се мејс тво. Со си те
лич но сти по е ди неч но се прет ста ву ва по
ед на пси хо ло шка дра ма на со вре ме ни -

от чо век. Се чув ству ва ат тре пе ре ња и
искри на ра до ста, но и бун тов ни ак цен -
ти на стра да ња та. Ро ма нот прет ста ву ва
по тра га по поц вр сти и по дол го роч ни точ -
ки за фи кси ра ње на аго лот од кој тре ба
да се заг ле ду ва ме во ид ни на та. Ди ле -
ми те и оз на ки те се кр сто па ти на кои нај -
че сто не ма па то ка зи. Ду ша та на со вре -
ме ни от чо век ја ба ра во вре меп ло вот.
Ти ши на та се раз вод ну ва во влаж но ста
на маг ла та ко ја го зат скри ва сло бод ни -
от лет на пти ци те.

Ро ма нот за поч ну ва со не о бич на та
фра за де ка не ма ни што пог лас но во чо -
ве ко ви от жи вот од ти ши на та. Тоа е ме -
та фо ра со ко ја ста ро ста се зад ла бо чу ва
во се ќа ва ња та. Раз го во рот сам со се -
бе во ствар но ста е нај у бав влез во ти -
ши на та ко ја мо же да би де за сол ни ште
на стра вот пред тем ни на та на ид ни на -
та. Ду ша та на ви сти на е за пре поз на ва -
ње во жи во тот, исто ка ко што жи во тот
мо же да се тол ку ва спо ред ду ша та. Си -
те ли ко ви во ро ма нот мо жат да се пре -
поз на ат ка ко про то ти по ви во со вре ме -
ни от жи вот.

Од израз ни те фор ми на ро ма нот за -
бе леж ли во ме сто ипри па ѓа на стил ска -
та фи гу ра сло вен ска ан ти те за. Отво ре -
ни те пра ша ња авто рот ги ста ва пред

оној што ги по ста ву ва. Во се ќа ва ња та
се ба ра сво ја ви на за тоа што се слу чу -
ва ло. По е ди неч на та суд би на вле гу ва на
си те вра ти на на деж та, за што е ра ши -
ре но уве ру ва ње то де ка на деж та пос лед -
на го на пу шта жи во тот.

Ова ро ма неск но ос тва ру ва ње има
дла бо ка со ци јал на зад ни на. Чи та те лот
не мо же да би де си гу рен де ка се од бра -
ни ви стин ски те аг ли за ана ли за и ко неч -
на та оце на на де ло то, но се кој мо же да
се про ве ри спо ред Со кра то ва та ма кси -
ма нај пр вин да се за поз на е ме са ми те
се бе. Опи сот на пси хо ло шка та стру кту -
ра на лу ѓе то е ам би ци оз на и од го вор на
кни жев на за да ча. Овој ро ман на Дам -
ја нов ски не е са мо обич на раз ра бо тка
на емо ци о нал ни те со стој би на со вре -
ме ни от чо век, ту ку кни жев но да се ана -
ли зи ра ме во ова вре ме на по сто е ње
пред на ле тот на ид ни на та. Во го ле ми от
број на ста ни од ро ма нот „Зди вот на ти -
ши на та“ се ѕир ка во вна треш но то ог ле -
да ло на чо веч ка та ду ша, со што се отво -
ра про стор за ин ди ви ду ал ни раз мис ли.
Со тоа не се за гро зу ва прет ста ва та за
ре ал но ста на жи во тот, ту ку се обез бе ду -
ва ат и раз мис лу ва ња за спро тив ста ве -
но ста на де неш ни от и нај ве ро јат но, со
утреш ни от свет. 

Дам ја нов ски ка ко пен зи о нер оста -
ну ва да жи вее во род но то Те то во, во не -
го во то ма а ло По ток, од ка де што му из -
ви ра ат идеи за не го во то бо га то тво реш -
тво кое во пен зи о нер ски те де но ви уште
по ве ќе го збо га ту ва.         Гој ко Ефто ски

Жи во тот е пре кра сен и полн со раз -
лич ни слу чу ва ња и из не на ду ва ња. Че -
сто па ти по мис лу ва те де ка не ма да ви
се слу чат не шта што ќе ви го из ме нат
жи во тот на по у ба во, но во при каз на -
та на Ја вор ка и Љуп чо тоа се де ман -
ти ра. Тие во тре та та до ба по втор но ја
до жи ву ва ат сре ќа та да се за ед но со
лич но ста ко ја ќе те раз би ра, ќе ти ја
топ ли ду ша та, ќе се гри жи искре но за
те бе, ќе пра ви се кој ден да ти би де по -
у бав од прет ход ни от.

За нив на та жи вот на при каз на ја
пра шав ме Ја вор ка Ни ко лов ска, а пра -
ша ње то е да ли по ра ди впе ча то кот што
го оста ва на ве се ла, ко му ни ка тив на и
при јат на лич ност е при чи на та што Љуп -
чо по са кал да би дат за ед но? 

Ве лат де ка се сме ам „за раз но“ и
пре не су вам по зи тив на енер ги ја на се -
ка де, но јас мис лам де ка при чи на та
што лу ѓе то са ка ат да би дат во мое
друш тво се чув стви тел но ста и раз би -
ра ње то за дру ги те. Со Љуп чо има ме
слич на суд би на, би деј ќи гу беј ќи ги сво -
и те брач ни дру га ри оста нав ме пред
вра та та на оса ме но ста. 

Ко га оста нав са ма без со пру гот,
нај пр во це ло куп на та сво ја по све те -

ност и енер ги ја ги на со чив кон де ца -
та и вну ци те кои се пре крас ни лич но -
сти. Но отка ко по рас наа за поч на да
ме ма чи оса ме но ста иа ко имав ед на
при ја тел ка со ко ја се дру жев ме, по се -
ту вав ме ме ста во зем ја та и по ши ро -
ко кои до то гаш не сме ги ви де ле. И кни -
га та ми бе ше мо јот ве рен при ја тел...

По тоа во мо јот жи вот дој де Љуп чо.
Се за поз нав ме на сред ба кај за ед нич -
ки при ја те ли. Нај пр во се чув ству вав
мал ку воз не ми ре но. За ва кво дру же -
ње во тре та та до ба се по треб ни хра -
брост и вре ме. Отка ко до бро го за поз -
нав, с  по ве ќе бев ме за ед но. Открив -
ме де ка са ка ме исти не шта, има ме
исти пог ле ди на жи во тот. И на двај ца -
та се мејс тво то ни бе ше во прв план,
но на ши те де ца си има ат свој жи вот,
ка ри е ри, ние сме нив на та под др шка
и ве тер во гр бот, а жи во тот про дол жу -
ва... Жи ве е ме и во ед ни от и во дру ги -
от дом. Па, мо ра не кој да се гри жи и
за цве ќи ња та, а и жи во тот ни е по ин -
те ре сен ме ну вај ќи го ам би ен тот на
пре стој. На овој на чин се за чу ва ни спо -
ме ни те, љу бо вта и се што сме до жи ве -
а ле во на ши те до мо ви.

Со Љуп чо че сто оди ме и на ек скур -

зии со ЗП-ОВР, кое е ма ло здру же ние,
но во не го се кој би по са кал да чле ну -
ва за ра ди раз лич ни актив но сти. Осо -
бе но е актив на игро ор на та гру па ко -
ја на здру же ни е то му овоз мо жи да би -
де ус пе шен до ма ќин на Ре ги о нал на -
та ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри и
учес ник на Ре пуб лич ка та фолк лор на
ре ви ја во 2017 го ди на, ка де што до -
би гро мог ла сен ап ла уз. За ед но со Љуп -
чо сме и актив ни спор ти сти во здру -
же ни е то и на пос лед ни те ре пуб лич ки
спорт ски игри јас се за ки тив со тре то
ме сто во пи ка до, а тој со пр во. Си гур -
на сум де ка во 2018 го ди на и јас ќе
го за зе мам пр во то ме сто за тој да не
се фа ли ме ѓу при ја те ли те де ка е по до -
бар спор тист од ме не. Ина ку, во на -
ше то здру же ние сме по сто ја но при -
сут ни и та му ги прос ла ву ва ме на ши -
те ро ден де ни, се со ве ту ва ме и за ем -
но си по ма га ме, па за тоа се, впро -
чем, и пен зи о нер ски те здру же ни ја.
Во 2017 го ди на јас бев ку ма за Ва си -
ли ца и со пр во то пар че го пос лу жив
на ши от пре тсе да тел, кој има ше сре -
ќа па рич ка та да се пад не кај не го оваа
2018 го ди на, за што бе ше осо бе но
сре ќен и горд. Тоа тој и го зас лу жи, би -
деј ќи си те актив но сти во здру же ни е -
то се најм но гу не го ва зас лу га. ЗП-ОВР
е ма ло здру же ние кое мо же да им би -
де при мер и на по го ле ми те здру же ни -
ја. Освен што сме акти ви сти во здру -
же ни е то, ние сме по сто ја но во дви же -
ње би деј ќи ја са ка ме при ро да та. И
двај ца та са ка ме да за поз на ва ме но -
ви ме ста, па та ка за се ко ја го ди на
има ме про гра ма со ро ко ви ка де и кои
ме ста ќе ги по се ти ме. Тоа ни го пра -
ви жи во тот ин те ре сен. Со еден збор,
ужи ва ме во тре та та до ба, поч ну вај ќи
од утрин ско то ка фе, па се до зај ди сон -
це. На кра јот, мо ја та по ра ка до си те,
а осо бе но до нас по во зрас ни те е да
се дру га ру ва, да се по ма га, да се по -
са ку ва до бро на дру ги те. Тоа е ко рис -
но и за се бе и за оп штес тво то - ни рас -
ка жа Ја вор ка.                                     Б.М

Ко га чо век уште пред ра ѓа ње, или
ба рем во ра на та мла дост, би мо жел да
исп ла ни ра или да го пред ви ди сво јот жи -
во тен пат - би би ло со вр ше но. И по крај
ве ру ва ње то де ка „сее тоа не ка де за пи -
ша но“, жел би те, стре ме жот и пла но ви -
те по пра ви ло се су ди ра ат со ре ал ни те
окол но сти кои не оп кру жу ва ат, па би о -
гра фи и те, осо бе но оние ра бот ни те, че -
сто одат та му ка де што ни ту сме ги со ну -
ва ле, ни ту за мис лу ва ле. Иа ко Иво Ко -
тев ски, 65-го ди шен пен зи о нер од Де -
мир Хи сар, се шко лу вал за еле ктро тех -
ни чар, по ве ќе од 40 го ди ни дру га ру ва
со кла ри не тот. Ро ден е во Сплит, Хр ват -
ска, а се шко лу вал во Де мир Хи сар и во
Би то ла. Ра бот ни от век го по ми нал во ГП
„Гра нит“, из ве сен пер и од ра бо ти во Гер -
ма ни ја, а це ли 37 го ди ни се до пен зи о -
ни ра ње то ра бо ти во ЈОУДГ „2 Сеп тем -
ври“ во Де мир Хи сар, ка де што се га жи -
вее ка ко пен зи о нер со со пру га та Пав -
ли на, со ко ја има ат 2 ќер ки и 4 вну ци. 

Иво Ко тев ски по тек ну ва од му зич ко
се мејс тво. Не го ви от та тко и стри ко сви -
ре ле на кла ри нет, та ка што мно гу ра бо -
ти на у чил од нив и тие, всуш ност, би ле и
не го ви те идо ли. На кла ри нет поч нал да
сви ри од 14-та го ди на. Со дру га ри те ја
фор ми ра ле гру па та „Де мир хи сар ски ме -
рак“, со ко ја сви ре ле на свад би, сел ски
сла ви, ма тур ски, смо три...

Ка ко по во зра сен на у чил да сви ри и
на са ксо фон и на гај да. Кла ри не тот ка -
ко најм лад др вен ду вач ки ин стру мент
осо бе но го це нел и упо тре бу вал и Мо -
царт, и од не го во вре ме тој ре дов но се
срет ну ва во сим фо ни ски от ор ке стар, а
и ка ко со ло-ин стру мент.

Нај пр во, Ко тев ски пес ни те и ора та ги
учел слу шај ќи ги на ра дио, а по доц на ко -
га имал гра мо фон ги слу шал и по не кол -
ку па ти до де ка да ги на у чи. Не кол ку го ди -
ни сви рел и во КУД „Де мир Хи сар“, со кое
го сту ва ле и на ста пу ва ле во це ла та др жа -
ва и во странс тво. На пра ша ње то кој е за

не го кла ри не тист број еден во тоа вре ме,
без дво у ме ње ве ли Та ле Ог не нов ски. 

И не го ви те вну ки Јо ва на и Ге ор ги на
се му зи кал ни и две те сви рат на ви о ли -
на, а вну кот Дар ко сви ри на кла ри нет и
е тре та го ди на во му зич ко то учи ли ште.
Се ко ја го ди на сел ска та сла ва кај Ко тев -
ски е ка ко ми ни-кон церт. 

На пом ла ди те кла ри не ти сти Ко тев -
ски им по ра чу ва да веж ба ат, да слу ша -
ат до бра му зи ка и да го не гу ва ат ма ке -
дон ски от из во рен ме лос. Иа ко Ко тев -
ски нав ле гу ва во доц ни те ше е сет ти го -
ди ни од жи во тот, од сво јот кла ри нет не
се од во ју ва. На за ми ну ва ње, при стиг -
на вну кот Дар ко, со кој имаа за ка жа но
за ед нич ка про ба на ед но поз на то де -
мир хи сар ско оро. Зо ран Сте ва нов ски

ЗП-ТЕТОВО

Ро ма нот „Зди вот на ти ши на та“ - вна треш но ог ле да ло на ду ша та 

ЗП-ОВР

Се срет наа во тре та та до ба 
ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Че ти ри е сет го ди ни друж ба
со кла ри не тот

Романот започнува со
необичната фраза дека
нема ништо погласно 
во човековиот живот 

од тишината

Читателот не може да биде
сигурен дека се одбрани

вистинските агли за анализа и
конечната оцена на делото, но

секој може да се провери
според Сократовата максима
најпрвин да се запознаеме

самите себе


