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Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри те на Ма ке до ни ја ус пеш но ја
про дол жу ва тра ди ци ја та на ор га ни зи -
ра ње на ре ги о нал ни и на Ре пуб лич ка -
та ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри. И
оваa го ди на ка ко и прет ход ни те, ре -
ви и те се одр жу ва ат под по кро ви телс -
тво на Ми ни стерс тво то за кул ту ра на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, би деј ќи оваа
мно гу зна чај на и нај ма сов на пен зи о -
нер ска кул тур на ма ни фе ста ци ја ја
прог ла си за про ект од на ци о на лен ин -
те рес на кул ту ра та во на ша та зем ја.
Со од вет на под др шка за одр жу ва ње
на ма ни фе ста ци ја та до бив ме и од Ми -
ни стерс тво то за од бра на и од гра до -
на чал ни кот на Град Скоп је, за што сме
им мно гу бла го дар ни. 

Ус пеш ни до ма ќи ни на шес на е сет -
ти те по ред ре ги о нал ни фолк лор ни ре -
вии оваа го ди на беа Здру же ни ја та на
пен зи о не ри од: Ки се ла Во да, Ѓор че Пе -
тров и Ча ир во Скоп је, Ра до виш и Кон -
че, Ге вге ли ја, Ма ке дон ски Брод, Ма -
ке дон ска Ка ме ни ца и Кру ше во. Од 53-
те здру же ни ја-член ки на СЗПМ, на ре -
ги о нал ни те ре вии учес тву ваа 49, што
зас лу жу ва рес пект би деј ќи е за не кол -
ку па ти по ве ќе од пр ва та ре ги о нал на
пен зи о нер ска ре ви ја ко ја во 2003 го -
ди на се одр жа во Про би штип и на ко -

ја учес тву ваа са мо 9. 
Во на ши от бесп ла тен вес ник за се -

гаш ни и ид ни пен зи о не ри „Пен зи о нер
плус“, кој из ле гу ва во 6.000 при ме ро -
ци и кој го ди на ва ја од бе ле жу ва 10-го -
диш ни на та од сво е то ус пеш но оп сто -
ју ва ње, во нас ло ви те за ре ги о нал ни -
те ре вии е истак на то де ка ре ви и те се:
„Бу кет од пес ни и игри“, „Впе чат ли ви
ме лоз вуч ни дру же ња“, „Пес ни те и му -
зи ка та се лек за ду ша та“, „Ре ви и те се
Ма ке до ни ја во ма ло“, „Бо гат ство на
тра ди ци о нал ни фолк лор ни из вед би“,
„Пре зен та ци ја на на ша та кул ту ра и
иден ти тет“, „Пре не су ва ње на искус -
тва та на пом ла ди те“ и „Се пи шу ва ше
исто ри ја та со пес ни и игри“. Нас ло ви -
те са ми ка жу ва ат што прет ста ву ва ат
ре ви и те за при пад ни ци те од тре та та
до ба, за вер ни те чу ва ри на на ше то
кул тур но бо гат ство и на на ши от иден -
ти тет, за нив ни от ду хо вен жи вот и за

нив ни от со жи вот, но и за на ше то оп -
штес тво во це ли на.

И оваа го ди на се по ка жа и се по -
твр ди де ка овие нај ма сов ни пен зи о -
нер ски кул тур ни при ред би да ва ат го -
лем при до нес кон во зоб но ву ва ње то,
про дол жу ва ње то и пре не су ва ње то на
тра ди ци и те на пом ла ди те ге не ра ции
ка ко дел од исто ри ја та на на ше то оп -
сто ју ва ње, со наг ла се на по тре ба за
на та мош но не гу ва ње и чу ва ње на кул -
тур но то нас ледс тво ка ко израз на си -
те кои жи ве ат на овие про сто ри. Ква -
ли те тот на из вед би те и нив ни от мул ти -
ет нич ки ка ра ктер се па то каз за со жи -
во тот на пом ла ди те ге не ра ции, би деј -
ќи по чит та кон фолк лор ни те ка ра кте -
ри сти ки на си те за ед ни ци што жи ве ат
во Ма ке до ни ја е она што го одр жа ло
на ше то за ед нич ко по сто е ње на овие
про сто ри со ве ко ви. Та ка би ло, а та ка
ќе би де и во ид ни на по ра чу ва ат пен -

зи о не ри те пре ку пес на и ора. 
И овој пат на овие ма ни фе ста ции

е да де на наг ла ска на из вор ни те на -
род ни и ста ро град ски пес ни и оби чаи,
на ста ри те раз но бој ни но сии и на му -
зич ки гру пи со ста ве ни од из вор ни ин -
стру мен ти, што е не сом нен при до нес
кон за чу ву ва ње то и афир ми ра ње то на
кул тур но то нас ледс тво, ка ко при до нес
на нај во зрас на та по пу ла ци ја. 

Са мо то учес тво на Ре пуб лич ка та
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри, на овој
пре сти жен кул ту рен на стан, зна чи и
по се бен при до нес кон ква ли те тен,
акти вен и ис пол нет жи вот на пен зи о -
не ри те кои со сво јот ми нат труд и при -
до нес тоа го зас лу жу ва ат. 

Гле дај ќи ги ка ко игра ат и пе ат се
до би ва впе ча ток де ка за нив го ди ни -
те не се важ ни. Нив на та пес на и ора
ги бу дат спо ме ни те од мла до ста, ја раз -
га лу ва ат ду ша та и н  пра ват гор ди чу -
ва ри на на ше то кул тур но бо гат ство и
иден ти тет, а тоа е пре поз нат ли во и над -
вор од на ша та зем ја. 

Факт е де ка овие ре вии, ка ко ми -
ну ва ат го ди ни те, за ра ди зго ле ме на та
кон ку рен ци ја и жел ба та се кое здру же -
ние да се при ка же во што по у ба во
свет ло, да го по ка же што по а втен тич -
но сво јот крај, има ат зна чи тел но по -
до бар ква ли тет и во ви зу ел ни от изг лед
и во из бо рот на при ка жа но то. 

Ор га ни за ци ски от од бор на пен зи -
о нер ски те ре вии на пес ни, му зи ка и
игри, ко ми си ја та за кул тур но-за ба вен
жи вот на Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја и се ле -
кто рот Том че Стој ков имаа мош не те -
шка ра бо та, но се пак из вр ши ја из бор
на 30 нај до бри учес ни ци на ре ги о нал -
ни те ре вии кои на ста пи ја на Ре пуб лич -
ка та ре ви ја, иа ко и оние кои не на ста -
пи ја беа до бри. 

На оваа нај ма сов на пен зи о нер -
ска кул тур на ма ни фе ста ци ја на др -
жав но ни во на ста пи ја око лу 600 не -
по сред ни учес ни ци, а ги ви доа сто -
ти ци гра ѓа ни од си те ге не ра ции. Од
при ка жа ни от бо гат ре пер то ар, нај -
до бро то здру же ние на пен зи о не ри
ќе го прет ста ву ва Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до -
ни ја и на ша та зем ја на Ме ѓу на род -
ни от фе сти вал за тре та жи вот на до -
ба што при кра јот на сеп тем ври ќе
се одр жи во Љуб ља на - Сло ве ни ја, и
она што го уме ат и зна ат ќе го ви дат
и по ве ќе зем ји од Евро па. 

Су ми рај ќи го се то ова мо же ме да
би де ме гор ди што ре ги о нал ни те и ре -
пуб лич ка та ре ви ја се уште еден нов
при до нес на до маш но то и ме ѓу на род -
но афир ми ра ње на кул тур но то тво ре -
ње на при пад ни ци те од тре та та жи вот -
на до ба од Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

На 3. ју ни 2018 го ди на, по сед ми
пат се одр жа тра ди ци о нал ни от пик ник
во се ло то Це ра, „Еле нец 2018“, во ор -
га ни за ци ја на ЗП-Ма ке дон ска Ка ме -
ни ца, ло кал на та са мо у пра ва и мес на -
та за ед ни ца од се ло то. Пре крас ни от
ло ка ли тет „Еле нец“ се на о ѓа на па ди -
ни те на Осо гов ски Пла ни ни на ви со -
чи на од 1.300 ме три. Од го ле ми от број
по се ти те ли мно гу ми на го по се ти ја уба -
во то све ти ли ште, ма на сти рот „По кров
на Пре све та Бо го ро ди ца“, кој е вгнез -
ден дла бо ко во шу ми те во мир и ти ши -

на, за о би ко лен со уба ви ре но ви ра ни
ма на стир ски ко на ци. Уште од ра ни те
утрин ски ча со ви ко ло на од во зи ла, а
и од на род кој оде ше пеш, се сли ва ше
ка ко ре ка кон „Еле нец“.

Пред при сут ни те го сти прв се обра -
ти пре тсе да те лот на ЗП-Ма ке дон ска
Ка ме ни ца, Ви дан Ко нев ски. По тоа,
до бре дој де на го сти те им по са ка гра -
до на чал нич ка та на оп шти на та Ма ке -
дон ска Ка ме ни ца, Со ња Ста мен ко ва,
а ма ни фе ста ци ја та за отво ре на ја прог -
ла си се кре тар ка та на ИО на СЗПМ,

Стан ка Трај ко ва, ко ја бе ше во о ду ше -
ве на од мно гу број но ста на го сти те и
од искон ска та уба ви на на пре де лот.

Овој на стан оваа го ди на пре рас -
на во ин тер на ци о на лен, би деј ќи бе -
ше збо га тен со учес ни ци од Ре пуб ли -
ка Бу га ри ја и од Ре пуб ли ка Ср би ја.
Пред го сти те со кул тур но-умет нич ка
про гра ма пр ви се прет ста ви ја до ма -
ќи ни те пре ку КУД „Ра зи гра ни пен зи -
о не ри“ од ЗП-Ма ке дон ска Ка ме ни ца,
кое при ка жа ора, пес ни и но сии од ви -
нич ки от крај, кои за нив на та бо га та

про гра ма беа на гра де ни со бур ни ап -
ла у зи од при сут ни те. Па ра лел но со
оваа про гра ма на отво рен про стор те -
че ше и нат пре ва рот „Ба би на ба ни ца“.
Мај сто ри те за ба ни ца на отво ре но за -
ме си ја, ису каа и ис пе коа под врш ник

пре крас ни ба ни ци. Си те беа до бри, но
пр во то ме сто го осво и ја до ма ќи ни те.
Це ла та пла ни ра на про гра ма бе ше ус -
пеш но ре а ли зи ра на, а го сти те по не -
соа уба ви впе ча то ци од со би рот.                                     

П. Ѓ.

АКТИВ НО СТИ НА СЗПМ

Ре ги о нал ни те и ре пуб лич ка та 
ре ви ја се зна ча ен при до нес 

на до маш но то и ме ѓу на род но
афир ми ра ње на кул тур но то 
тво ре ње на пен зи о не ри те

ЗП-МА КЕ ДОН СКА КА МЕ НИ ЦА

Тра ди ци о на лен пик ник „Еле нец 2018“

Фолк лор ни те ре вии не за бо рав на 
пре зен та ци ја на на ша та кул ту ра и иден ти тет

Дра ги Ар ги ров ски,
Пре тсе да тел на СЗПМ 
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Кул тур ни от дом во се ло то Ма ри но,
во оп шти на та Илин ден, на 19 мај оваа
го ди на бе ше ме сто ка де што се одр жа
пр ва та сред ба, по збра ти му ва ње то во
фе вру а ри, ме ѓу здру же ни ја та на пен -
зи о не ри Илин ден и Све ти Ни ко ле, со
цел вос по ста ву ва ње поб ли ска и по е -
фи кас на ме ѓу себ на со ра бо тка.

Дру же ње то за поч на со ме ѓу се бен
нат пре вар во не кол ку спорт ски са лон -
ски дис цип ли ни, а на учес ни ци те и на
го сти те прв им се обра ти и им по са ка
при ја тен пре стој во оп шти на та, пре -

тсе да те лот на ЗП-Илин ден, Бла го је Ата -
на сов ски. Фер и спорт ско дру же ње на
нат пре ва ру ва чи те им по са ка и пре -
тсе да те лот на ЗП-Све ти Ни ко ле, Ни ко -
ла Ата на сов.

– На ша та за ед нич ка иде ја за со -
ра бо тка по ме ѓу пен зи о не ри те на оп -
шти ни те Све ти Ни ко ле и Илин ден ве -
ќе се ос тва ру ва пре ку кон крет ни
актив но сти. По ме ѓу ра ко вод ни те стру -
кту ри се ос тва ру ва ат кон та кти и се раз -
ме ну ва ат искус тва за по до бра ор га -
ни за ци ја во се којд нев ни от пен зи о нер -

ски жи вот. Очиг лед но е де ка чле но ви -
те на две те здру же ни ја се рас по ло же -
ни да со ра бо ту ва ат во по ве ќе об ла -
сти, спорт ски, кул тур ни и во си те сфе -
ри од за ед нич ки ин те рес – ре че пре -
тсе да те лот Ата на сов.

Во при јат на ат мо сфе ра, во кул тур -
ни от дом, се од ви ваа нат пре ва ри те во
са лон ски те дис цип ли ни шах, таб ла, пи -
ка до и шу ти ра ње на го ло ви. Па ра лел -
но со спорт ски от ду ел ме ѓу две те здру -
же ни ја се одр жа и со ста нок на чле но -
ви те на из врш ни те од бо ри на здру же -

ни ја та на кој се раз ме ни ја идеи, мис -
ле ња и ста во ви. 

На дру же ње то им се при дру жи и
гра до на чал ни кот на оп шти на та Илин -

ден, Жи ка Сто ја нов ски, кој се за поз -
на со го сти те и се ин те ре си ра ше за
пен зи о нер ски от жи вот.               

Ва сил Па чем ски

Па ра лел но со фолк лор ни те ре ги о нал -
ни ре вии на пес на, му зи ка и игри за поч -
наа и два е сет и тре ти те ре ги о нал ни спорт -
ски нат пре ва ри. Фолк лор ни те ре вии за -
вр ши ја, но спорт ски те се сеуште во тек, а
ќе за вр шат во сеп тем ври со спорт ска та
ре пуб лич ка пен зи о нер ска олим пи ја да што
ќе се одр жи на почетокот на сеп тем ври
2018 година. 

Во при јат на ат мо сфе ра, на те ре ни те
на ре кре а тив ни от спорт ски цен тар „Тре -
ска“ во Са рај, на 15 мај оваа го ди на се
одр жаа 23-ти те спорт ски игри за пен зи -
о не ри те од вто ри от ре ги он. На ста пи ја
спорт ски еки пи, од нос но 320 спор ти сти
од: ЗП-Го сти вар, ЗП-Те то во, ЗП-Ѓор че Пе -
тров, ЗП-Са рај, ЗП-ОВР, ЗП-Кар пош и до -
ма ќи нот ЗП-Та фта ли џе. Ре ги о нал ни те игри
беа во ор га ни за ци ја на СЗПМ, а ги отво -
ри се кре тар ка та на ИО на СЗПМ, Стан ка
Трај ко ва, ко ја на пен зи о не ри те им по са -
ка ус пе шен на стап и истак на де ка сред -
ба та е до бра мож ност за дру же ње и им
по са ка на си те да по не сат уба ви се ќа ва -
ња од овој спорт ски на стан. 

Во до го вор со ор га ни за то рот, СЗПМ,
ние ка ко до ма ќи ни на овој на стан ги пре -
зе дов ме си те не оп ход ни актив но сти за
ре гу лар но од ви ва ње на нат пре ва ри те,
во 11 спорт ски дис цип ли ни, во ма шка и
жен ска кон ку рен ци ја. Пен зи о не ри те кои
учес тву ваа ги од ме ри ја си ли те и при тоа

ја по ка жаа сво ја та до бра фи зич ка под го -
то вка - из ја ви пре тсе да те лот на ЗП-Та фта -
ли џе, Ди ми три ја Ди мов ски. Нај до бри ре -
зул та ти по стиг наа те тов ци. 

На 22 мај 2018 го ди на се одр жаа 23-
ти те спорт ски игри за пен зи о не ри те од
пр ви от ре ги он. На ста пи ја спорт ски еки -
пи од: ЗП-Ки се ла Во да, ЗП-Ча ир, ЗП-Со -
ли дар ност-Ае ро дром, ЗП-Га зи Ба ба, ЗП-
Бу тел, ЗП-Илин ден, ЗП-Шу то Ори за ри,
Здру же ние на Во е ни пен зи о не ри и до ма -
ќи нот ЗП-Цен тар, си те од Скоп је. На око -
лу 350 пен зи о не ри од 8-те здру же ни ја нај -
на пред им се обра ти пре тсе да те лот на
здру же ни е то, Пав ле Спа сев. Поз дра ву -
вај ќи ги го сти те и учес ни ци те на ре ги о -
нал ни те нат пре ва ри тој по тсе ти де ка
спорт ски те актив но сти се од ви ва ат од да -
леч на та 1996 год. и на ре ги о нал но и на
ре пуб лич ко ни во. И си те овие го ди ни пен -
зи о не ри те-спор ти сти се тру дат да по ка -
жат што по до бри ре зул та ти и по крај го ди -
ни те и да се пла си ра ат за спорт ска та
Олим пи ја да.

На све че но то отво ра ње, во име то на
СЗПМ го во ре ше пот пре тсе да те лот на ИО
на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски. По са ку вај ќи
им на нат пре ва ру ва чи те уба ви и ре корд -
ни ре зул та ти, тој ги прог ла си игри те за
отво ре ни. Нај до бри беа пен зи о не ри те од
ЗП-Га зи Ба ба.

На 23 мај 2018 го ди на се одр жаа 23-

ти те спорт ски игри за пен зи о не ри те од
сед ми от ре ги он. На ста пи ја спорт ски еки -
пи од: ЗП-Ра до виш и Кон че, ЗП-Штип, ЗП-
Све ти Ни ко ле, ЗП-Ло зо во, ЗП-Но во Се ло
и до ма ќи нот ЗП-Стру ми ца. Во име то на
здру же ни е то-до ма ќин, при сут ни те ги поз -
дра ви пре тсе да тел ка та на ЗП-Стру ми ца,
Дан че Да ска лов ска, а по тоа им се обра -
ти пот пре тсе да те лот на ИО на СЗПМ, Сал -
тир Ка ров ски, кој игри те ги прог ла си за
отво ре ни. На овие ре ги о нал ни спорт ски
нат пре ва ри од 7-от ре ги он при сус тву ваа
и прет став ни ци од ло кал на та са мо у пра -
ва. Нај до бри ре зул та ти по стиг наа спор -
ти сти те-пен зи о не ри од здру же ни ја та ЗП-
Ра до виш и Кон че и ЗП-Штип, а по бед ни -
ци во дру га ру ва ње то беа си те. 

На 29 мај 2018 го ди на се одр жаа 23-
ти те спорт ски игри за пен зи о не ри те од
тре ти от ре ги он. На ста пи ја спорт ски еки -

пи од: ЗП-При леп, ЗП-Ре сен, ЗП-Кру ше -
во, ЗП-Де мир Хи сар и до ма ќи нот ЗП-Би -
то ла. Пред са ми от по че ток нат пре ва ру -
ва чи те ги поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП-
Би то ла, То ме Или ов ски.

- Осо бе но се ра ду вам што на овие
спорт ски игри учес тву ва ат тол ку мно гу
пен зи о не ри. Искус тво то ми ка жу ва де ка
во овие го ди ни спорт ски от дух не изо ста -
ну ва кај се кој од нат пре ва ру ва чи те, но
по крај ве шти на та е по треб на и спорт ска
сре ќа, ко ја што на се ко го му ја по са ку вам
– истак на Или ов ски.

Од име то на СЗПМ и од пре тсе да те -
лот Дра ги Ар ги ров ски, нат пре ва ру ва чи -
те ги поз дра ви Стан ка Трај ко ва, се кре -
тар ка на ИО на СЗПМ, ко ја об ја ви де ка
нат пре ва ри те мо жат да за поч нат. 

Игри те ги надг ле ду ва ше и Здра вко
Пе тков ски, пре тсе да тел на ко ми си ја та за

спорт при СЗПМ, кој кон ста ти ра ше де ка
ор га ни за ци ја та на спорт ски те игри е од -
лич на и не се ре ги стри ра ни не пра вил но -
сти во те кот на одр жу ва ње на исти те. Нај -
до бри беа при леп ча ни.

На 30 мај 2018 го ди на се одр жаа 23-
ти те спорт ски игри за пен зи о не ри те од
пет ти от ре ги он. На ста пи ја спорт ски еки -
пи од: ЗП-Ка ва дар ци, ЗП-Ве лес, ЗП-Не го -
ти но, ЗП-До јран, ЗП-Ге вге ли ја, ЗП-Бог дан -
ци, ЗП-Ва лан до во, а до ма ќин бе ше Де -
мир Ка пи ја. Во спорт ска та са ла во Де мир
Ка пи ја беа при сут ни око лу 350 пен зи о -
не ри од го рес по ме на ти те здру же ни ја. Со
спорт ски от поз драв „здра во“ при сут ни те
прв ги поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП-Де -
мир Ка пи ја, Бла го ја Ка ва зов ски. 

Ме ѓу нас има и спор ти сти во раз ни
спор то ви од мла ди те го ди ни кои и де нес
ќе спор ту ва ат, но ка ко пен зи о не ри. Са -
кам спорт ски и фер да се нат пре ва ру ва -
ме, и не ка по бе дат по до бри те и по среќ -
ни те – ре че Ка ва зов ски.

По тоа збор има ше за ме ни кот на гра -
до на чал ни кот, Бла жо Пе мов, кој ги поз -
дра ви при сут ни те и им по са ка ус пех со
жел ба с  да по ми не во фер-бор ба и да
не ма по вре ди. Пот пре тсе да те лот на СЗПМ,
Сал тир Ка ров ски, истак на де ка лу ѓе то од
тре та до ба тре ба пр во да се дру жат, а со
спор ту ва ње то да би дат поз дра ви, и прог -
ла си де ка игри те мо жат да за поч нат. Во
нат пре ва ри те од 6-от ре ги он нај до бри беа
спор ти сти те од ЗП-Ка ва дар ци.

На 31 мај 2018 го ди на се одр жаа 23-
ти те спорт ски игри за пен зи о не ри те од
пет ти от ре ги он. На ста пи ја спорт ски еки -
пи од: ЗП-Ку ма но во, ЗП-Кри ва Па лан ка,
ЗП-Про би штип, ЗП-Зле то во и до ма ќи нот
ЗП-Кра то во. При сут ни те ги поз дра ви пре -
тсе да те лот на ЗП-Кра то во, Љуп чо Ан ге -
лов ски, кој на си те им по са ка нат пре ва -
ру вач ки ус пех. По тоа на при сут ни те им се
обра ти гра до на чал ни кот на Кра то во, д-р
Љуп чо Бо ја џи ев, кој изра зи за до волс тво
што е при су тен на овој спорт ски пен зи о -
нер ски на стан. Од име то на СЗПМ при -
сут ни те ги поз дра ви и игри те ги прог ла си
за отво ре ни се кре тар ка та на ИО на СЗПМ,
Стан ка Трај ко ва, ко ја им по са ка ус пе шен
на стап. Нај до бри ре зул та ти по стиг на ЗП-
Ку ма но во.

На 9 ју ни 2018 го ди на се одр жаа 23-
ти те спорт ски игри за пен зи о не ри те од
че твр ти от ре ги он. На ста пи ја спорт ски еки -
пи од: ЗП-Охрид и Де бр ца, ЗП-Стру га, ЗП-
Де бар и Цен тар Жу па, ЗП-Ки че во, ЗП-Ма -
ке дон ски Брод, ЗП-Ла бу ни шта, а до ма -
ќин бе ше ЗП-Вев ча ни.

При сут ни те ги поз дра ви пре тсе да те -
лот на здру же ни е то-до ма ќин, Ви то мир
Ко стој чи нов ски, кој на си те при сут ни им
по са ка до бре дој де. Во име то на СЗПМ
спор ти сти те ги поз дра ви и игри те ги прог -
ла си за отво ре ни се кре тар ка та на ИО на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва. Нај до бри се по -
ка жаа пен зи о не ри те од ЗП-Охрид и Де -
бр ца. 

На 16 ју ни 2018 го ди на ќе се одр жат
23-ти те спорт ски игри за пен зи о не ри те
од ос ми от ре ги он. Ќе на ста пат спорт ски
еки пи од: ЗП-Бе ро во, ЗП-Пех че во, ЗП-Ви -
ни ца, ЗП-Ма ке дон ска Ка ме ни ца, ЗП-Дел -
че во и ЗП-Ко ча ни, кое ќе би де до ма ќин. 

Од до пис ни ци те на СЗПМ

ДВА Е СЕТ И ТРЕ ТИ РЕ ГИ О НАЛ НИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СПОРТ СКИ НАТ ПРЕ ВА РИ
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КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ при ЗП-Ку -
ма но во, во мај има ше мно гу актив но -
сти, ме ѓу кои тра ди ци о нал ни от це ло -
ве че рен кон церт со нас лов „Мај ски
ра ку ва ња“, ка де што по осум на е сет -
ти пат се прет ста ви ја чле но ви те на
друш тво то со дел од сво ја та бо га та про -
гра ма. Про гра ма та ја збо га ти ја и пен -
зи о не ри те од  КУД „Са ва Чо кот“ од
збра ти ме ни от град Ле ско вац, чии чле -
но ви беа пре че ка ни и топ ло при ме ни
од по тес но то ра ко водс тво на ЗП-Ку ма -
но во во но ви те про сто рии, при што
пре тсе да те лот на здру же ни е то, Спир -
ко Ни ко лов ски, ги за поз на го сти те со
до се гаш ни те актив но сти и на ста пи на
друш тво то со кои ста наа но си те ли на
кул тур ни от жи вот во гра дот, во др жа -
ва та ка ко и во со сед ни те др жа ви, по -
ка жу вај ќи де ка и во тре та та до ба се -
кој ден мо же да би де кре а ти вен. По
при ја тел ски от раз го вор и ко кте лот што
бе ше при ре ден, го сти те го про ше таа
гра дот, ја по се ти ја и ја разг ле даа из -
лож ба та во ку ма нов ска та га ле ри ја „Ве -
зо ви на вла шки но сии“ и цр ква та „Све -
ти Ни ко ла“. 

Ве чер та, на кон цер тот, во пол на та
са ла на МКЦ „Коз јак“, чест прв да на -
ста пи има ше ме шо ви ти от хор на КУД
„Ѓо ко Си мо нов ски“ при ЗП-Ку ма но во,
со ин серт од дра ма та „Ко шта на“, а со -
ли сти те Ста на Ки при ја нов ска, Љу би -
ца Ву ја ди но виќ, Јо ви ца Стој чев ски и
Љуп чо Ан ге лов ски ги пре не соа по се -
ти те ли те во вре ме то од ми на ти от век,
под ра ко водс тво на ди ри ген тка та Ива -
на Пе шев ска. По тоа сле ду ваа со ло-из -
вед би на поз на ти ма ке дон ски пес ни
во при друж ба на на род ни от ор ке стар.
Го сти на ве чер та беа и ли ца та со по -
себ ни по тре би од днев ни от цен тар во

гра дот, кои со сво јот му зич ки ра ко во -
ди тел Але ксан дар Ро ро пу лос ги ис пе -
а ја пес ни те „Ја не мам дру ги дом“ и
„Ро ке ман до ли не“, и беа бур но поз -
дра ве ни од пуб ли ка та. Сле ду ва ше и
пре ми е рен на стап на гру па пен зи о -
нер ки кои под ра ко водс тво на Љу би -
ца Куз ма нов ска из ве доа рит мич ка
веж ба со ко ја н  вра ти ја во вре ме то
на мај ски те спле то ви од ми на ти от век. 

Пен зи о не ри те од Ле ско вац, кои по
втор пат се во Ку ма но во, ја из ве доа
ко лаж на та про гра ма од пес ни и игри
од нив но то под неб је. Бо га ти от срп ски
ме лос и поз на ти те пес ни што беа на
ре пер то а рот, пуб ли ка та ги пе е ше за -
ед но со из ве ду ва чи те. КУД „Са ва Чо -
кот“ и оваа го ди на ќе би де до ма ќин
по 10-ти пат на ме ѓу на род ни от фолк -
ло рен фе сти вал на кој ќе го сту ва и КУД
„Ѓо ко Си мо нов ски“ при ЗП-Ку ма но во.
Пен зи о не ри те ка ко вер ни чу ва ри на
бо га ти от ма ке дон ски фолк лор и овој
пат на кра јот на ма ни фе ста ци ја та со

ме шо ви та та фолк лор на гру па на КУД
„Ѓо ко Си мо нов ски“ го из ве доа спле -
тот „Ку ма нов ска се ден ка“, со из во -
нред на та ко ре о гра фи ја на Мар јан Бо -
шков ски, но и про фе си о нал на та из -
вед ба на игро ор ки те и игро ор ци те. С 
на с , кон цер тот бе ше ви стин ски
праз ник за очи те и ду ша та. За це ло
вре ме до де ка тра е ше кон цер тот ме ѓу
из ве ду ва чи те и пуб ли ка та стру е ше флу -
ид на при јат ни чув ства, по зи тив ни ви -
бра ции кои ќе им оста нат дол го во ме -
мо ри ја. На кра јот од про гра ма та при -
сут ни те беа по ка не ти да при сус тву ва -
ат на 30 мај, во иста та са ла, на об но -
ве на та те а тар ска прет ста ва „Шу ти и
ро га ти“. По кон цер тот, ка ко до бри до -
ма ќи ни, ку ма нов ски те пен зи о не ри за
го сти те од Ле ско вац при ре ди ја дру же -
ње во ре сто ра нот „Гра ци ја“, ка де што
во ре ла кси ра на и при јат на ат мо сфе -
ра се пе е ше и игра ше. 

Сла ви ца Лам ба ша

На 20 мај, во се ло то Иње во - Ра до -
ви шко се одр жа 23-то из да ние на фе -
сти ва лот на из во рен фолк лор „Гај да“,
на кој на ста пи ја 13 КУД, игро ор ни гру -
пи и ин стру мен та ли сти на из вор ни ин -
стру мен ти. Ме ѓу 13-те учес ни ци од по -
ве ќе ме ста во Ма ке до ни ја учес тву ва -
ше и КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ при
ЗП-Про би штип.

Фе сти ва лот за поч на со де фи ле низ
ули ци те на Иње во с  до ма на сти рот
„Ма ла Бо го ро ди ца“, ка де што на уба -
во уре де на та сце на се ре деа на ста пи -
те. И по крај тоа што мај ско то сон це не -
ми ло срд но пе че ше, на би на та, пред
струч на та ко ми си ја се ни жеа пес ни,
ора, оби чаи и тра ди ции, а бо га ти от ко -
ло рит на пре крас ни те но сии од Ов че -
по ли е то, Ра до ви шко, од Пе ла го ни ја и
Штип ско, од Скоп ско и дру ги кра е ви
на Ма ке до ни ја соз да ваа пре крас на
гле тка ко ја збо ру ва за бо га то то фолк -
лор но нас ледс тво на Ма ке до ни ја и за
не над мин ли ва та кре а тив ност на ма -
ке дон ска та же на.

По че то кот на фе сти ва лот го оз на -
чи ја гај да ри те од си те друш тва кои из -
ве доа сплет од пес ни и ора со што се
оз на чи име то на фе сти ва лот „Гај да“.
По тоа за поч наа на ста пи те на учес ни -
ци те ме ѓу кои има ше пен зи о нер ски,
но и дет ски ан самб ли. Си те со го ле ма

умеш ност и од го вор ност го пре зен ти -
раа она што го под го тви ле за 10-ми -
нут ни от на стап.

Чле но ви те на КУД „Ве се ли пен зи -
о не ри“ при ЗП-Про би штип, кои беа дел
од овој фолк ло рен спе ктакл, се прет -
ста ви ја со еден стар и ве ќе одам на за -
бо ра вен свад бар ски оби чај - бри че -
ње на мла до же не цот, прос ле ден со
пес ни и ора по вр за ни со оби ча јот и со
из вор ни от ор ке стар на друш тво то.
Жен ско то ви ко ич ко трио ја ис пеа пес -
на та „Збри чи се мла ди мла до же ња“,
по тоа ма шка та игро ор на гру па го за -
и гра Про би штип ски от чо чек, а же ни -
те се прет ста ви ја со оро то „Жен ска ос -
мор ка“. Си те за ед но ја за и граа оро -
вод на та пес на „Го ле ма свад ба“. Автен -
тич на та из вед ба на оби ча јот, на пес -
на та и ора та ка ко и ори ги нал на та но -
си ја и украс ни те еле мен ти на неа го
свр ти ја вни ма ни е то не са мо на по се -
ти те ли те, ту ку и на жи ри-ко ми си ја та.
За с  она што бе ше при ка жа но во 10-
те ми ну ти кол ку што тре ба ше да трае
на ста пот, жи ри то им ја до де ли на гра -
да та за „На јус пеш на из вед ба на сцен -
ски оби чај“, со што ко лек ци ја та од на -
гра ди и приз на ни ја на друш тво то се
збо га ти со уште ед но приз на ние.

М. Здра вков ска

Здру же ни е то на пен зи о не ри од Ре -
сен, на 24 мај 2018 го ди на ор га ни зи ра -
ше прос ла ва по по вод праз ни кот „Св. Ки -
рил и Ме то диј“, ден кој е па трон на оп шти -
на та Ре сен, а во ед но и на ре сен ски те пен -
зи о не ри. На прос ла ва та и од бе ле жу ва -
ње на праз ни кот, ко ја се одр жа во пре у -
ба ви от ре сто ран „Две ли ри“, беа по ка не -
ти го сти од Здру же ни ја та на пен зи о не ри
од: Би то ла, Кар пош - Скоп је, Кру ше во, Не -
го ти но, Охрид и Де бр ца, При леп, Со ли дар -
ност Ае ро дром - Скоп је, Стру га, Ки че во и
од Ка ва дар ци. На прос ла ва та при сус тву -
ва ше и гра до на чал ни кот на оп шти на та
Ре сен, д-р Жи вко Го ша рев ски.

За зна че ње то на праз ни кот збо ру ва -
ше пре тсе да тел ка та на ЗП-Ре сен, Ко ста -
дин ка Ба ран дов ска.

- Уба во се чув ству ва чо век ко га на ед -
но ме сто ќе се со бе рат тол ку мно гу  при -
ја те ли-пен зи о не ри. На ша та друж ба не ка
би де пот тик и па то каз ка ко мо же ме за ед -

но да прос ла ву ва ме, ние нај во зрас на та
по пу ла ци ја, дој де ни од ско ро си те кра е -
ви на Ма ке до ни ја - истак на пре тсе да тел -
ка та Ко ста дин ка Ба ран дов ска, ко ја во
знак на до бре дој де на прет став нич ки те
на пен зи о нер ски те здру же ни ја им по да -
ри по ед на ро за.

До пол ни тел но вни ма ние пре диз ви -
каа по ста ве ни те ма си со ра ко твор би од
те сто, под го тве ни од Акти вот на пен зи о -
нер ки од ЗП-Ре сен, изра бо те ни на ра бо -
тил ни ца та ор га ни зи ра на по овој по вод.
Про из во ди те ѓом ле зе, ре сен ска паш ла -
ма, ту ри пе чи, пи ту ли ци, па ла чин ки и др.,
изра бо те ни од вред ни те ра це на пен зи -
о нер ки те, по разг ле ду ва ње то им беа по -
де ле ни на го сти те.

За ба ва та и дру же ње то тра е ја до доц -
ни те поп лад нев ни ча со ви, збо га те на со
му зи ка од ре но ми ран ор ке стар.

До бре То до ров ски

До бра та кни га са ма ги отво ра па -
ти шта та до чи та те ли те. Ова го по твр ди
и про мо ци ја та на кни га та „Ар гу мен ти -
те ја освет лу ва ат ви сти на та“ од Дра ги
Ар ги ров ски, пре тсе да тел на СЗПМ.
Сред ба та се одр жа на 29 мај 2018 го -
ди на, во пре пол не ти от Клуб на љу би -
те ли те на кни га та при ЗП-Со ли дар ност
- Ае ро дром. Про мо то ри беа Ка ли на
Сли вов ска-Ан до но ва, глав на и од го -
вор на уред нич ка на вес ни кот „Пен зи -
о нер плус“ и проф. д-р Ва сил То ци нов -
ски. Ви сти на та е ед на и единс тве на,
па пред неа мол чат и бо го ви те. Таа е
мис ла и смис ла на де ло то „Ар гу мен ти -
те ја освет лу ва ат ви сти на та“ на бе ле -
жи ти от ма ке дон ски но ви нар, пуб ли -
цист и оп штес тве ник Дра ги Ар ги ров -
ски. Кни га та има и сво е вид но ју би леј -
но зна че ње, за што е два е сет та пуб ли -

ци стич ка кни га, од кои се дум се по све -
те ни на пен зи о нер ска та проб ле ма ти -
ка. За нив ни от ква ли тет ар гу мен ти се
по да то ци те де ка авто рот од европ ски -
от ин сти тут „Хе вре ка“ е прог ла сен за
екс перт за тре та та жи вот на до ба, а во
Љуб ља на во 2015 го ди на е про мо ви -
ран за ли дер на пен зи о нер ско то ор га -
ни зи ра ње на Бал ка нот.

Кни га та е стру кту ри ра на во осум
пог лав ја. Увод ни от и сто же рен дел „Тво -
реш тво, приз на ни ја и на гра ди“ е сво -
е вид на би о гра фи ја/авто би о гра фи ја
за пр ви от чо век на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски. Жи вот ни те и тво реч ки вр ви -
ци на овој не у мо рен и кре а ти вен чо -
век и тво рец мо жат да се прос ле дат
низ мно гу број ни те ин терв јуа во вес -
ни ци и спи са ни ја, на ра ди о то и те ле -
ви зи ја та. Вто ро то пог лав је се ана ли зи

и истра жу ва ња за стан дар дот на пен -
зи о не ри те во со ра бо тка со др жав ни -
те ин сти ту ции, кои се ана ли тич ки при -
каз за ре зул та ти те кои ги ос мис лу ва -
ат актив но то ста ре е ње, тре та та до ба
ка ко до бри на и љу бов, ка ко му дрост и
искус тво, ка ко со ра бо тка и по мош кои
ги соз да ва ат здра ви от и ква ли те тен
жи вот. Во кни га та со текст и бо га та фо -
то до ку мен та ци ја се ар гу мен ти ра ни ра -
бо та та и ре зул та ти те на СЗПМ и на здру -
же ни ја та низ Ма ке до ни ја, ме ѓу на род -
на та со ра бо тка во ко ја осо бе но впе -
чат ли ва е онаа со Сло ве ни ја, ин фор -
ми ра ње то во кое по себ но ме сто и зна -
че ње има бесп лат ни от ме се чен вес -
ник „Пен зи о нер плус“, кој ре дов но из -
ле гу ва де сет го ди ни. Пре крас на тра -
ди ци ја се и ре ви и те на пес ни, му зи ка
и игра кои за ед но со ма ке дон ски от ја -
зик и тра ди ци ја се наш иден ти тет. Пре -
поз на вај ќи ги та кви те вред но сти ре -
ви и те се на ци о на лен ин те рес и се одр -
жу ва ат под по кро ви телс тво на Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја. Актив но то и кре а тив но
жи ве е ње на ли ца та од тре та та до ба
има уште еден ви та лен израз, а тоа се
ре ги о нал ни те и ре пуб лич ки те спорт -
ски нат пре ва ри. Тие се нов ар гу мент,
или по точ но ви сти на та за СЗПМ и за
не го ва та дол го роч на, си сте мат ска, ма -
сов на и пло до род на ра бо та. Кни га та
на Дра ги Ар ги ров ски „Ар гу мен ти те ја
освет лу ва ат ви сти на та“ е тра ен и вред -
но сен до ку мент од кој има што да се
про чи та и да се на у чи.

Ва сил То ци нов ски

ЗП-СО ЛИ ДАР НОСТ - АЕ РО ДРОМ

Про мо ци ја на кни га та „Ар гу мен ти те ја 
освет лу ва ат ви сти на та“ од Дра ги Ар ги ров ски

ЗП-РЕ СЕН

Чес тву ва ње на па тро нот

ЗП-ПРО БИ ШТИП

Приз на ние за КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ 
на фе сти ва лот на из во рен фолк лор - „Гај да“

ЗП-КУ МА НО ВО

Це ло ве че рен кон церт „Мај ски ра ку ва ња“ 
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ЗП-Ки се ла Во да - Скоп је, во до го -
вор со Цр ве ни от крст ор га ни зи ра ше
обу ка во рам ки те на про е ктот „Ин фор -
ма тич ка тех но ло ги ја и тре та до ба“. Гру -
па пен зи о не ри по ка жа ин те рес да би -
дат вклу че ни во овој про ект. Про е ктот
го ре а ли зи ра ор га ни за ци ја та „Отво ри
ги про зор ци те“. Тоа е единс тве на ор -
га ни за ци ја во Ма ке до ни ја ко ја раз ви -
ва и пре не су ва но ви и ори ги нал ни
идеи за при стап на ли ца од тре та та до -
ба до но ви те тех но ло гии. Обу чу ва чи те
има ат го ле мо искус тво во пре не су ва -
ње на зна е ња та и обу ка за ос нов ни те
ве шти ни и ра бо та со комп ју тер. Од при -
ја ве ни те кан ди да ти се фор ми раа две
гру пи: ед на та за сов ла ду ва ња на по -
чет ни зна е ња, а дру га та за про ши ру -
ва ње на зна е ња та. По чет ни ци те на ча -
со ви те до би ваа ос нов ни зна е ња за
ра бо та со комп ју тер и мож но сти те што
тој ги да ва, глав но при ра бо та во мај -
кро софт ворд 2007. Се кој кан ди дат ра -
бо те ше на комп ју тер и има ше мож -
ност да го пра ша обу чу ва чот за она

што не му е јас но. Про дол жи тел на та
обу ка ја ко ри стеа учес ни ци кои има -
ат не ка кви прет ход ни зна е ња, а са ка -
ат да ги про ши рат и раз ви јат сво и те
зна е ња од об ла ста на мај кро софт ворд
2007, ексел, па у ер по инт и во вед во
Ин тер нет, со ци јал ни мре жи и нив но
ко ри сте ње ка ко и кре и ра ње на еле -

ктрон ски адре си со ко ри сте ње на си -
те ала тки.

Учес ни ци те беа во о ду ше ве ни од
мож но сти те кои комп ју те рот ги да ва,
свес ни де ка со жел ба, упор ност и мно -
гу веж ба ње ре зул та ти те не ма да изо -
ста нат.

Ва сил ка То па лов ска 

Друш тво то на пи са те ли на Ма ке -
до ни ја, по по вод од бе ле жу ва ње то на
70 го ди ни по сто е ње, на по себ на ма -
ни фе ста ци ја из ло жи из бор од де се ти -
ци кни ги на чле но ви на ДПМ, ме ѓу кои
со сво и те де ла и над по ло ви на век чле -
ну ва ње се нај де и стру шки от пи са тел,
по ет, про за ист, ро ман си ер и автор на
драм ски тек сто ви, Јо ван Стре зов ски.

Тво реш тво то на овој истак нат ма -
ке дон ски пи са тел се про те га на стра -
ни ци те на 17 кни ги пес ни, рас ка зи, ро -
ма ни за де ца, збир ки-пес ни за во зрас -
ни - де вет, ка ко и осум те ро ма ни и 5-
те кни ги - рас ка зи за во зрас ни. Ко га
кон ова ќе се до да де и фа ктот де ка Јо -
ван Стре зов ски е автор на сце на ри о -
то за ма ке дон ски от игран филм „Вре -
ме во ди“, во ре жи ја на Бран ко Га по,
ка ко и на ТВ-дра ма та „Илин ка“, то гаш
со пра во мо же ме да ре че ме де ка се
ра бо ти за им по зант но ли те ра тур но тво -
реш тво кое оп фа ќа ил ја ди стра ни ци и

кое е ви со ко вред ну ва но не са мо од
на ша та, ту ку и од стран ска та ли те ра -
тур на кри ти ка. Исто та ка, зна чај но е
да се истак не де ка по е зи ја та и про за -
та на Јо ван Стре зо ски се пре ве де ни и
об ја ве ни во кни ги на срп ски, хр ват -
ски, ру ски, тур ски, ро ман ски и дру ги
ја зи ци, што е по твр да за осве до че ни -
от влог на авто рот не са мо во ма ке -
дон ска та, ту ку и по ши ро ко во свет ска -
та ли те ра ту ра и кул ту ра.

Сто јан Ку ку не шо ски

Во раз го вор со пен зи о не рот Ди ме Ок ле ски-
Ок ле мо же вед наш да се зак лу чи де ка во пен -
зи о нер ски те де но ви чо век не мо ра да се заг ле -
ду ва са мо во ми на то то, ту ку и во ид ни на та. Тој
и ка ко пен зи о нер е истак на та лич ност на те тов -
ски от му зич ки жи вот. Од мла ди го ди ни сви ри на
ман до ли на. Сви рел и пе ел во те тов ско то КУД
„Иљо Ан те ски-Смок“, а му зи ка учел кај пре поз -
нат ли ва лич ност од те тов ски от му зич ки жи вот.

Ди ме Ок ле се вбро ју ва во ре дот на нај поз -
на ти те те тов ски му зи ча ри кои оста ви ја сво ја
тра га во те тов ски от му зич ки жи вот. И де не ска
сви ри и пее во со ста вот кој во мла до ста за ед -
но со по чи на ти те Ан дро Апо стол ски, Ми рос лав
Јо ва нов ски-Пи па, Естра тие Иљо ски-Штра ус и
дру ги го фор ми раа поз на ти от те тов ски со став
„Се ре на да“. Ја не гу ваа ста ро град ска та пес на
и беа еден од не кол ку те поз на ти окте ти во ма -
ке дон ска та му зи ка. Гру па та ко ја и де нес е актив на во те тов ски от му зич ки жи -
вот, на сво јот ре пер то ар ги не гу ва ше и ги не гу ва ста ри те те тов ски град ски пес -
ни за Тр па на, Ан ча Ми лој чи на, Јо ше Ќуп че Бо ја нин, Еп са Ди му ше ва, Ан дре
Стој кој чин, за Бла гу ња по жа ран ка, Три те не е сте се тољ чан ќе, Ва ска Евго ва...
Тие се при лог кон ет но ге не за та на на ши от на род што мо же да се на пра ви са -
мо со не за гас лив оган и сен ти мен тал на вр ска со фолк ло рот. Оваа гру па при -
до не се да се за чу ва од за бо рав жи ва та му зич ко-по ет ска тра ди ци ја на Те то во.

Де нес мо же ме да слу ша ме и да под ѕир ну ва ме во не го во то и на ше вре ме,
за што не по стои ко ја би ло чо веч ка ви сти на до кол ку не се спо ре ду ва ме со тоа
што бе ше. Бла го род на е иде ја та по втор но да откри ва ме и да се на вра ќа ме кон
бо га то то ме ло по ет ско нас ледс тво на на ши от на род. Со ли кот на пен зи о не рот
Ди ме са ка ме да се за чу ва од за бо рав на род на та му зи ка, со што го про дол жу -
ва ме на ши от на ци о на лен ду хо вен мен та ли тет.

Му зич ка та гру па „Се ре на да“, ко ја не у мор но се којд нев но ра бо ти, е при мер
ка ко ма гич на та моќ на му зи ка та пле ну ва со сво ја та истрај ност за ме сто во чо -
ве ко ва та ду ша. Ма ке дон ски те ста ро град ски пес ни се со но стал гич ни шти мун -
зи, но и со но ти за ра до ста од жи во тот, а со лир ски от нап лив прет ста ву ва ат би -
се ри на на ше то му зич ко до сто инс тво. Оваа му зич ка гру па те тов ски те пес ни ги
пре зен ти ра со си те ме трич ко-рит мич ки осо бе но сти и со воз ви ше но чув ство
за из вор ност и ори ги нал ност. Ка ко мо то на ре пер то а рот на „Се ре на да“ е но -
во ком по ни ра на та ме ло ди ја од Ан дро Апо стол ски и Јо ван Дам ја нов ски „Пес -
на за Те то во“, ко ја и де нес се слу ша.

Пен зи о не рот Ди ме Ок ле под го тву ва мо но гра фи ја за му зич ка та гру па „Се -
ре на да“. Тој со дла бо ка пуб ли ци стич ка љу бо пит ност и до ку мен ти ра ност од мно -
гу из во ри ја ре ги стри ра вкуп на та актив ност на оваа те тов ска гру па. Во оваа
мо но гра фи ја, му зич ки те тра ди ции во Те то во ќе пре зен ти ра ат фраг мен ти за
исто ри ско па ме те ње. Овој труд на Ди ме Ок ле се оче ку ва да из ле зе од пе чат до
кра јот на го ди на та. Тоа ќе прет ста ву ва мост за по вр зу ва ње на ста ро то и но во -
то, ка ко на чин за пре поз на ва ње на се гаш но ста со до стој на по чит кон ми на то -
то. Му зи ча рот и пуб ли цист Ди ме Ок ле при до не су ва за пре поз на ва ње на на ши -
от чо век во ми на то то, и со ви стин ски те тов ски да мар да се пре поз на е ме и во
ид ни на та. От та му е и до сто инс тво то на не у мор ни от му зич ки де ец во Те то во за
кул тур но то пул си ра ње на гра дот под Шар Пла ни на.                   Гој ко Ефто ски

Ма ке до ни ја се про те га на ме ди те ран ски от по јас, за кој
ле ген ди те, ле то пи си те и ми то ви те ве лат де ка е та тко ви на
на уба во то гроз је и до бро то ви но. На по ло ви на пат од ре -
ги о нал ни от пат Де мир Хи сар - Би то ла, од ле ва та стра на кај
се ла та Ло па ти ца и Ли со лај се про те га ат не прег лед ни план -
та жи со лоз ја. Низ овие ла ви рин ти од кол ци и жи ца го нај -
дов ме де мир хи сар ски от пен зи о нер Дра ган Сте ва нов ски-
Аса нот. Ре до ви те 16 на број, пра ви ка ко пу шка, а вед наш
до нив ви кен дич ка со мал двор на са ден со виш но ви дрв -
ца. Лоз је то ле жи на ју го и сточ на стра на, ток му сон че ви те
зра ци да го гре ат пре ку це ли от ден. Иа ко жи вее во гра дот
Де мир Хи сар, ту ка го по ми ну ва по го ле ми от дел во де нот. 

Ина ку, Дра ган Сте ва нов ски-Аса нот во гра дот си те го
поз на ва ат ка ко чо ве кот со нај у ба ви те лоз ја во кра јот, ја -
ка та гроз до ва ра ки ја и уба ви те ви на. Ро ден е во 1953 го -
ди на, ка ко вто ро де те од ро ди те ли те Јор дан и Ве љан ка, во
ед но од нај у ба ви те жи во пис ни ре во лу ци о нер ни се ла во
кру шев ско Гор но Див ја ци. По ра ди те шки от жи вот и го ле -
ма та не ма шти ја, уште ко га бил мал, фа ми ли ја та Сте ва нов -
ски се до се лу ва во Де мир Хи сар, ка де што Дра ган го за вр -
шу ва ос нов но то обра зо ва ние, а сред но то го про дол жу ва
во зем јо дел ско то учи ли ште во Би то ла. 

Дра ган це ли от свој ра бо тен век го по ми ну ва во лоз ја -
та на агро ком би на тот „Ло зар“.

- Во „Ло зар“ ра бо тев 35 го ди ни, с  до 2001 го ди на.
Та му ра бо тев, учев, екс пе ри мен ти рав и се обра зу вав за
одг ле ду ва ње и до би ва ње нај до бар ква ли тет на гроз је, а
ка ко са ти сфак ци ја на тоа бе ше по ба ру вач ка та и по тро шу -
вач ка та на си те сор ти гроз је на нај го ле ми те европ ски па -
за ри - ве ли Дра ги, кој има свои ло зо ви на са ди, ка де што
ра бо ти по нај но ви и нај со вре ме ни ме то ди на одг ле ду ва -

ње ви но ва ло за. Во не го во то лоз је има и ед на ино ва ци ја:
на по че то кот на се кој ред има на са де но ро зи.

- До кол ку се по ја ви бо лест, таа нај пр вин ќе се по ја ви
на са ма та ро за, па по тоа се пре не су ва на ло зо ви от на сад.
Та ка на вре ме знам ко га да ре а ги рам за да го за шти там
сво јот род - ве ли Дра ган.

Во за вис ност од го ди на та, со би ра око лу 15 то ни гроз -
је. Од нај у ба ви те вин ски сор ти, за сво ја ду ша, под го тву ва
не кол ку раз лич ни ви на кои сло бод но мо же да се ка же де -
ка се во ист ранг со нај пре стиж ни те фран цу ски ви на. Пре -
о ста на то то гроз је го про да ва на ком шии и при ја те ли, а тр -
пез но то на па зар. До де ка раз го ва рав ме, на ма са та из ва -
ди чи ни ја со бла го, прем но гу вкус но су во гроз је од сор ти -
те „Том сон“ и „Црн ко ринт“ и ча ша ви но „Мер лот“, бо жес -
твен пи ја лак кој од дам ни на го бо дрел ду хот на ан тич ки те
бо жес тва, на на род ни те хе рои и на по е ти те, ква ли тет но су -
во ви но со ру бин-цр ве на бо ја, со аро ма на пре зре а но гроз -
је и мед. Го пра шу ва ме ко ја е тај на та на уба во то тр пез но
гроз је, а тој, по ме ѓу дру го то, ни откри и ед на тај на.

- За одг ле ду ва ње ви но ва ло за и за до би ва ње ква ли тет -
но гроз је, по треб ни се со од вет но под неб је, топ ла и сон че -
ва кли ма, зем ји ште и на пор на ра бо та, но бер ба та на гроз -
је то нај до бро е да се пра ви од 5 ча сот на у тро до 14 ча сот
поп лад не и при тоа тем пе ра ту ра та на воз ду хот да не над -
ми не 30 Цел зи у со ви сте пе ни. По крај дру го то, са мо при ва -
кви ус ло ви „Кар ди на лот“ на бран, спа ку ван и од не сен на
па зар ќе би де поб лаг и од мед - рас ка жу ва Дра ган, кој зна -
е ње то и искус тво то за за шти та та и тре ти ра ње то на ви но -
ва та ло за не се бич но им го пре не су ва на си те оние кои ќе
по ба ра ат не кој со вет, а мно гу че сто мо же да се за бе ле жи
ка ко им ги ре же лоз ни ци те по дво ро ви те на при ја те ли те.

Дра ган е акти вен и во пен зи о нер ски те де но ви. Тој ка -
ко бивш игро о рец, член е на ма шка та игро ор на гру па при
ЗП-Де мир Хи сар, со ко ја има на ста пу ва но на кон цер ти и
ре вии во на ша та др жа ва и во странс тво.

- Освен со фолк лор, во мла до ста се за ни ма вав и со
спорт. Дол ги го ди ни тре ни рав ат ле ти ка во АК „Пе ли стер“
од Би то ла. Во 70-ти те бев еден од нај бр зи те сприн те ри во
Ма ке до ни ја, за што имам осво е но без број ме да ли и пе ха -
ри, но по ра ди по вре да на ко ле но то, пре ра но се отка жав
од тр ча ње то - ни рас ка жу ва Дра ган и ни ги по ка жу ва до -
би е ни те приз на ни ја.

По тес ни от кри ву лест пат за ми ну ва ме од кај Дра ган,
по раз го во рот со овој ено лог, поз на вач на тај ни те на ви -
но то, уве ру вај ќи се уште ед наш де ка на те ри то ри ја та на
Ма ке до ни ја се ме ну ва ле кралс тва и им пе рии, до ми ни ра -
ле или се пов ле ку ва ле раз ни ре ли гии и ци ви ли за ции, но
кул тот кон гроз је то и ви но то ни ко гаш не ја гу бел сво ја та по -
сто ја ност, трај ност и прив леч ност. Пло до ви те на таа тра ди -
ци ја жи ве ат и де нес, а Ма ке до ни ја е поз на та и во све тот
по уба во то гроз је и до бро то ви но.

ЗП-КИ СЕ ЛА ВО ДА
Обу ка на пен зи о не ри за ос нов ни комп ју тер ски ве шти ни

ПЕН ЗИ О НЕ РОТ ДИ МЕ ОК ЛЕ СКИ ОД ТЕ ТО ВО ЗА НЕ ГО ВО ТО
И НА ШЕ ВРЕ МЕ

Му зи ка та - истрај ност 
во чо ве ко ва та ду ша 

ЗП-ДЕ МИР ХИ САР

Уба во то гроз је и до бро то 
ви но ја кра сат Ма ке до ни ја

ЗП-СТРУ ГА
Им по зант но тво реш тво 
на пи са те лот Јо ван Стре зов ски 

„Ви но то е нај ци ви ли зи ра но -
то не што на све тот“ 
- Ер нест Хе мин гвеј




