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На 26.06.2018 го ди на се одр жа 18-
та сед ни ца на из врш ни от од бор на Со -
ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја. Со сед ни ца та ра ко во де ше
пре тсе да те лот на СЗПМ и на из врш ни -
от од бор, Дра ги Ар ги ров ски. На сед ни -
ца та при сус тву ваа и: Бес ник По це ста,
пре тсе да тел на со бра ни е то на СЗПМ,
Фи дан чо Сто ев, пре тсе да тел на Прав -
но-еко ном ски от фо рум, Здра вко Пе тков -
ски, пре тсе да тел на ко ми си ја та за спорт,
Мен до Ди мов ски, пре тсе да тел на ко ми -
си ја та за кул тур но-за ба вен жи вот и Том -
че Стој ков, член на ор га ни за ци ски от од -
бор за ре ви и те за пес на, му зи ка и игри. 

По усво ју ва ње на за пис ни кот од 17-
та сед ни ца на из врш ни от од бор на СЗПМ,
одр жа на на 18.04.2018 го ди на, бе ше
под не се на ин фор ма ци ја за спро ве де на -
та јав на рас пра ва во здру же ни ја та на пен -
зи о не ри во вр ска со пред лог-за ко нот за
пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње во Ма ке -
до ни ја. Увод но из ла га ње има ше Стан ка
Трај ко ва, се кре тар ка на ИО на СЗПМ. 

Спро ве де на е јав на де мо крат ска рас -
пра ва во здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те ко ја ус пеш но за вр ши. Од над 40 здру -
же ни ја се до би е ни мис ле ња, су ге стии и
за бе ле шки. Од до би е ни те до ку мен ти има
че ти ри или пет здру же ни ја кои ге не рал -
но не се сог ла су ва ат со по тре ба та од до -
не су ва ње за кон за пен зи о нер ско ор га -
ни зи ра ње, на ве ду вај ќи де ка е до во лен
по стој ни от За кон за здру же ни ја и фон -
да ции. Се пак, по ве ќе то здру же ни ја јас -
но истак ну ва ат де ка е го ле ма при до би -
вка да се има по се бен за кон за пен зи -
о нер ско ор га ни зи ра ње за цел на та гру -
па од 300.000 пен зи о не ри, со кој ќе се
ре гу ли ра ат одре де ни од но си и пра ша -

ња за по ква ли тет но пен зи о нер ско ор га -
ни зи ра ње - истак на Трај ко ва. 

Си те при стиг на ти ба ра ња ќе би дат
вни ма тел но разг ле да ни од ра бот на та
гру па и од Прав но-еко ном ски от фо рум.
Си те кон стру ктив ни, до бри и при фат ли -
ви пред ло зи за по до бру ва ње на ре гу ла -
ти ва та ќе би дат ин кор по ри ра ни во тек -
стот на пред лог-за ко нот за пен зи о нер -
ско ор га ни зи ра ње. 

Ин фор ма ци ја за ре ви и те, одр жа ни
во 2018 го ди на, да де Мен до Ди мов ски,
пре тсе да тел на ко ми си ја та за кул тур но-
за ба вен жи вот на ИО на СЗПМ. Тој ги ко -
мен ти ра ше зак лу чо ци те и ин фор ма ци -
и те под го тве ни од ко ми си ја та за кул тур -
но-за ба вен жи вот при СЗПМ. Зак лу чок
на ко ми си ја та е де ка ре ви и те се кон ти -

ну и ра но во сe по го лем по дем. Оваа го -
ди на се од да ва го ле мо приз на ние на
ор га ни за ци ски от од бор, на ко ми си ја та,
на до ма ќи ни те на ре ви и те и на здру же -
ни ја та од кои на ста пи ја учес ни ци те за
нив ни от не се би чен ан гаж ман. По кро -
ви тел на ре ви и те бе ше Ми ни стерс тво -
то за кул ту ра, кое да де и фи нан си ска
под др шка и одо бре ние да се ко ри стат
са ли те на до мо ви те на кул ту ра, за што
Со ју зот е осо бе но бла го да рен, ка ко и на
Ми ни стерс тво то за од бра на и на гра дот
Скоп је. Оста ну ва да се спро ве де иде ја -
та во ид ни на Ре пуб лич ка та ре ви ја да се
одр жу ва во два де ла и во два раз лич ни
гра да за по е фи кас но прет ста ву ва ње на
учес ни ци те од здру же ни ја та. 

По тоа, Том че Стој ков, се ле ктор и

член на ор га ни за ци ски от од бор, истак -
на де ка оваа го ди на на ста пи те на здру -
же ни ја та зра че ле со из вор на по е тич -
ност, му зич ки мо ду ла ции и пре крас на
игра, кои склад но и ефект но, пре ку тра -
ди ци о на лен сцен ски де кор ви зу ел но и
чув стве но ја об ла го ро ду ва ле пуб ли ка -
та. Комп лет на та естет ска пер цеп ци ја
пре рас на ла во фор ма на спе ктакл кој
се те ме лел на ау ди о ви зу ел на син хро ни -
за ци ја ко ја мо же да се на ре че но ва
аван гар да на пен зи о нер ски та лен ти.
Са ма та по зи тив на сцен ска и из ве ду вач -
ка пен зи о нер ска енер ги ја се ин те гри -
ра ла со пуб ли ка та ка ко ква ли тет на бо -
га то то ду хов но и ма те ри јал но нас ледс -
тво што го по ну ди ма ке дон ска та риз ни -
ца и пре ку пес но пој но то тво реш тво на

Ал бан ци те и на вла шка та по пу ла ци ја. 
Ор га ни за ци ски от од бор пред ло жи на

ме ѓу на род ни от фе сти вал во Љуб ља на
оваа го ди на да одат ЗП-Охрид и Де бр ца
и ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром, кои по ну -
ди ја за бе ле жи тел ни из вор ни пес ни и игри. 

Ин фор ма ци ја за ре ги о нал ни те спорт -
ски игри, одр жа ни во 2018 го ди на, под -
не се Здра вко Пе тков ски, пре тсе да тел на
ко ми си ја та за спорт при ИО на СЗПМ, кој
ме ѓу дру го то, ре че де ка Ре ги о нал ни те нат -
пре ва ри се одр жа ни во 8 ре ги о ни во пер -
и од од 15 мај до 16 ју ни 2018 го ди на со
учес тво на 51 здру же ние, а не на ста пи ле
са мо ЗП-Де бар и Цен тар Жу па и ЗП-Шу -
то Ори за ри. Ко ми си ја та оце ну ва де ка ор -
га ни за ци ја та би ла мош не ус пеш на, а ре -
а ли за ци ја та има ла са мо ма ли про пу сти.
Ре пуб лич ка та пен зи о нер ска спорт ска
олим пи ја да ќе се одр жи во Ра до виш, на
2 сеп тем ври 2018 го ди на. 

На сед ни ца та бе ше усво ен и пред ло -
гот на ко ми си ја та за кул тур ни ма ни фе ста -
ции и из да вач ка деј ност, за одо бру ва ње
фи нан си ска под др шка на пен зи о не ри,
чле но ви на СЗПМ, за 2018 го ди на.

Из врш ни от од бор на СЗПМ и овој
пат не ја под др жа ини ци ја ти ва та за фор -
ми ра ње Пен зи о нер ски син ди кат, би деј -
ќи во ста ту ти те на СЗПМ и на здру же ни -
ја та не ма одред би за син ди кал но пен -
зи о нер ско ор га ни зи ра ње. 

Во бо га та та ди ску си ја по си те точ ки
учес тву ваа: Бес ник По це ста, Сал тир Ка -
ров ски, Дан че Да ска лов ска, Ѓор ѓи Се -
ра фи мов, Ол га Но ва че ва, Мир ко Ма -
кре шан ски, Јор дан Ко ста ди нов, Ди ми -
три ја Бо га ти но ски, Мен тор Ќо ку, Пе ро
Ан дре ев ски, Ду шан Ри сто ски, Или ја Гли -
го ров и дру ги.         Ка ли на С. Ан до но ва

ОСУМ НА Е СЕТ ТА СЕД НИ ЦА НА ИЗ ВРШ НИ ОТ ОД БОР НА СЗПМ

Ус пеш но за вр ше ни ре ви и те на пес ни, 
му зи ка и игри и ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри

ЗП-Охрид и Де бр ца и ЗП-Де мир Хи -
сар, на Илин ска Пла ни на во мес но ста
Илин ска цр ква кај се ло то Бре жа ни, со
за ед нич ка сред ба ги од бе ле жаа го диш -
ни ни те од по сто е ње то: ЗП-Охрид и Де -
бр ца ја од бе ле жа 68-го диш ни на та, а
ЗП-Де мир Хи сар ју би ле јот 50 го ди ни од
сво е то фор ми ра ње. 

На за ед нич ка та сред ба на ко ја при -
сус тву ваа око лу 400 пен зи о не ри од две -
те здру же ни ја ка ко и го лем број го сти,
нај пр во при год ни из ла га ња имаа пре -
тсе да те ли те на две те здру же ни ја, на
охрид ско то здру же ние - Ѓор ѓи Трп че ски
и Пе ре Пе тре ски од здру же ни е то Де мир
Хи сар. При сут ни те пен зи о не ри на сред -
ба та ги поз дра ви ја и гра до на чал ни ци -
те на оп шти ни те, на Де бр ца - Зо ран Но -
га че ски и на Де мир Хи сар, Мар јан чо
Сто ја но ски, кои беа и по кро ви те ли на
сред ба та. Поз драв ни збо ро ви упа ти и
пре тсе да тел ка та на ЗП-Вра ње, Ср би ја,
Ми рос ла ва Трај ко виќ, ка ко и прет став -
ни кот на Кон фе де ра ци ја та на син ди ка -
ти те на пен зи о не ри те на По гра дец, Ал -
ба ни ја, Ајруш Чо ла ку.

Од име то на СЗПМ и на ЗП-Со ли дар -
ност-Ае ро дром при сут ни те на сред ба -
та ги поз дра ви чле нот на ИО на СЗПМ,
Ди ми три ја Бо га ти но ски. Во сво е то обра -
ќа ње Бо га ти но ски ги ис по ра ча и поз -
дра ви те од пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ро ски и од пот пре тсе да те лот на
из врш ни от од бор, Сал тир Ка ро ски. 

По поз драв ни те го во ри на прет став -
ни ци те на здру же ни ја та сле ду ва ше кул -
тур но-умет нич ка про гра ма во ко ја на -
ста пи ја КУД „Вра ње“, КУД ,,Со ли дар -
ност-Ае ро дром“, пе јач ко-игро ор на та
гру па од Де мир Хи сар и КУД „Дал ги“ од
ЗП-Охрид и Де бр ца.

По по вод 68 го ди ни по сто е ње на ЗП-
Охрид и Де бр ца и ју би ле јот 50 го ди ни
на Де мир Хи сар, а во знак на по ве ќе -
го диш на та ус пеш на со ра бо тка, на за -
ед нич ка та сред ба им беа вра че ни бла -
го дар ни ци на по е дин ци и ор га ни за ции.
Пре тсе да те лот на ЗП-Охрид и Де бр ца,
Ѓор ѓи Трп че ски, бла го дар ни ци им вра -
чи на: СЗПМ, ЗП-Вра ње, Кон фе де ра ци -
ја та на син ди ка ти те на пен зи о не ри те
на По гра дец, Ал ба ни ја, ЗП-Со ли дар ност-

Ае ро дром и на гра до на чал ни кот на Де -
бр ца, Зо ран Но га че ски. До де ка, пак, на
пре тсе да те лот на ЗП-Охрид и Де бр ца,
Ѓор ѓи Трп че ски, при год ни по да ро ци му
вра чи пре тсе да тел ка та на ЗП-Вра ње,
Ми рос ла ва Трај ко виќ.

По по вод ју би ле јот 50 го ди ни од фор -
ми ра ње то, пре тсе да те лот на ЗП-Де мир
Хи сар, Пе ре Пе тре ски, им вра чи бла го -
дар ни ци на гра до на чал ни кот на Де мир
Хи сар, Мар јан чо Сто ја но ски, на ди ре -
кто рот на ЈП „Ко му на лец“ од Де мир Хи -

сар, Ацо Трај ко ски и на до ма ќи нот на
ма на сти рот „Све ти Или ја“, Сто јан Спи -
ро ски.

Прос ла ва та бе ше збо га те на со по -
ет ско чи та ње на лич ни твор би на пен -
зи о не ри од две те здру же ни ја, Бо жа на
Цу цу ло ска, Иван ка Ба ле ва, Ма ри ја Мла -
де но ска, Ди ми тар Сми ле ски и Ван гел -
ко Ло за но ски, по што сле ду ва ше бо га -
та про гра ма со му зи ка, пес ни и игри,
за што се по гри жи гру па та „Цре шо во
топ че“ од Кру ше во.

Одр жу ва ње то на за ед нич ка та сред -
ба до би по себ но зна че ње со пот пи шу -
ва ње то ме мо ран дум за со ра бо тка ме -
ѓу оп шти на та Де бр ца и ЗП-Охрид и Де -
бр ца, кој ја пот пи шаа пре тсе да те лот на
охрид ско то здру же ние, Ѓор ѓи Трп че ски
и гра до на чал ни кот на Де бр ца, Зо ран
Но га че ски. Ме мо ран ду мот е зна ча ен
за пен зи о не ри те од Де бр ца, би деј ќи ќе
по мог не да се раз ре шат по ве ќе акту -
ел ни пра ша ња од об ла ста на здрав ство -
то, бесп лат ни от авто бу ски пре воз и гри -
жа та за оса ме ни те и нез гри же ни пен -
зи о не ри.  К. Спа се ски

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Пен зи о нер ска сред ба на Илин ска Пла ни на 
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На 26 ју ни 2018 го ди на се одр жа све -
че на сед ни ца на ко ми си ја та за ин фор ми -
ра ње на СЗПМ, из да вач ки от со вет, ре дак -
ци ски от од бор, до пис ни ци те и со ра бот ни -
ци те на вес ни кот „Пен зи о нер плус“ и веб-
стра ни ца та на СЗПМ, на ко ја при сус тву ваа
Бес ник По це ста, пре тсе да тел на со бра ни -
е то на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски, пот пре тсе -
да тел и Стан ка Трај ко ва, се кре тар ка на ИО
на СЗПМ, чле но ви на ИО, прет став ни ци на
бан ки те НЛБ и Шпар ка се, прет став ни ци
од вес ни кот „Но ва Ма ке до ни ја“ и дру ги.
Сед ни ца та се одр жа по по вод 10 го ди ни од
из ле гу ва ње то на вес ни кот и офор му ва ње -
то на веб-стра ни ца та на Со ју зот. 

На све че на та сед ни ца на при сут ни те
им се обра ти пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, кој е и пре тсе да тел на из -
да вач ки от со вет на вес ни кот и автор на
про е ктот за бесп ла тен вес ник за се гаш ни -
те и ид ни пен зи о не ри, гла си ло то на Со ју -
зот „Пен зи о нер плус“.

- На де неш на та све че ност по по вод 10-
го диш ни на та од из ле гу ва ње то на пр ви от
број на вес ни кот „Пен зи о нер плус“ ка ко
офи ци јал но гла си ло на СЗПМ со гор дост
се по тсе ту ва ме на из во нред ни те на по ри
и ен ту зи јаз мот за соз да ва ње на ова зна -
чај но гла си ло за то гаш ни те, се гаш ни те и
ид ни те пен зи о не ри во на ша та зем ја. Отсе -
ко гаш Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја, ка ко нев ла ди на
мул ти ет нич ка асо ци ја ци ја, на ин фор ми -
ра ње то гле да ше ка ко на ва жен еле мент
во жи во тот на пен зи о не ри те, би деј ќи ако
не ма точ но и на вре ме но ин фор ми ра ње
изг ле да ка ко ни што да не се слу чу ва во
оваа зна чај на ма сов на ор га ни за ци ја. Са -
мо до бро ин фор ми ра ни от пен зи о нер е до -
бар за Со ју зот, за здру же ни е то, за се бе и
за оп штес тво то. 

Се ќа ва ња та за соз да ва ње то на но во -
то ин фор ма тив но гла си ло ни ко гаш не згас -
ну ва ат. Иа ко ми на ед на де це ни ја, ка ко да
бе ше вче ра. Убав пред вес ник на соз да ва -
ње то на „Пен зи о нер плус“ бе ше не кол ку -
го диш но то ус пеш но из ле гу ва ње на ме сеч -
ни от при лог „Пен зи о нер ски ви ди ци“ во пр -
ви от ма ке дон ски дне вен вес ник „Но ва Ма -
ке до ни ја“, ка ко мое за ед нич ко де ло со глав -
ни от уред ник Але ксан дар Дим ков ски.

Про е ктот што го под го твив за ме сеч ни -
от бесп ла тен вес ник „Пен зи о нер плус“ бе -
ше ис це ло при фа тен од то гаш но то ра ко -
водс тво на СЗПМ, од пре тсе да те лот Ду шко
Шур ба нов ски, пот пре тсе да те лот Ан дон Мар -
ков ски и од се кре та рот Че до Ге ор ги ев ски,
по тоа и од из врш ни от од бор на Со ју зот, при
што се наз на чи ја чле но ви на пр ви от из да -
вач ки со вет и на ре дак ци ја та, а бе ше утвр -
де на и фи нан си ска та кон струк ци ја. Тоа бе -
ше ви стин ска нај а ва за еден нов на чин на
ин фор ми ра ње на пен зи о не ри те.

Во ју ли, во топ ло то гос по до во ле то во
2008 го ди на из ле зе пр ви от број на „Пен -
зи о нер плус“, со што се отво ри но ва стра -
ни ца во исто ри ја та на ин фор ми ра ње то на
пен зи о не ри те и јав но ста за ма сов на та
пен зи о нер ска по пу ла ци ја и со тоа по це -
лос но се раз би по стој ни от во тоа вре ме
ин фор ма ти вен мрак за оваа проб ле ма -

ти ка во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Во пр ви от број не слу чај но се ука жу ва

де ка вес ни кот и веб-стра ни ца та се кру пен
ис че кор во ин фор ми ра ње то и де ка СЗПМ
со око лу 250.000 чле на има по тре ба од свој
си стем на ин фор ми ра ње кој би тре ба ло да
ги за до во ли ос нов ни те це ли и за да чи што
се по ста ву ва ат во оваа об ласт на ба за на
ви стин ска и ефи кас на ин фор ма ци ја.

За па зу ва ње то ток му на овие по сту ла -
ти и бо га ти те со др жи ни при до не соа во
овие го ди ни да се на пра ви го лем че кор
на пред во об ла ста на ин фор ми ра ње то на
пен зи о не ри те на ре пуб лич ко ни во.

Пр ви от број на вес ни кот со во о ду ше -
ву ва ње бе ше при мен од пен зи о не ри те и
од здру же ни ја та, ка ко и од јав но ста, би деј -
ќи бесп лат но се де ле ше во ап те ки те на
„Зе гин“ и на шал те ри те на по шти те, ка ко
и во Клу бо ви те на пен зи о не ри те, иа ко има -
ше скеп ти ци де ка но во то гла си ло бр гу ќе
згас не. Ме ѓу тоа, од број во број „Пен зи о -
нер плус“ ста ну ва ше сe по ква ли те тен вес -
ник, со го лем број акту ел ни, ин те рес ни и
но ви ин фор ма ции што ги не ма ше во дру -
ги те пе ча те ни ме ди у ми. За поч на да се ос -
тва ру ва и мо ја та пр вич на за лож ба вес ни -
кот да ста не гла си ло на ви сти на та. По сто -
ја но се зго ле му ва ше и до пис нич ка та мре -
жа, ко ја што ста на и наш пре поз нат лив
знак. Во уре ду вач ка та по ли ти ка пред ност
за об ја ву ва ње имаа ви стин ски и про ве -
ре ни ин фор ма ции. 

Би тен факт е по да то кот де ка бла го да -
реј ќи на буд ни те очи на глав ни те уред ни -
ци, со ра бот ни ци и до пис ни ци те со об је -
ктив но но ви нар ско наб љу ду ва ње во из -
ми на ти те де сет го ди ни на стра ни ци те на
на ши от вес ник не е об ја ве на ни ту ед на
лаж на вест ни ту  шпе ку ла ци ја. Та ка си те
за ед но ус пе ав ме да од бе ле жи ме де се тго -
ди шен ус пе шен ју би леј на еден мно гу чи -
тан и по са ку ван вес ник, за што сум ви мно -
гу бла го да рен.

Да се има свој вес ник, не за ви сен, са -
мо сто ен, има го ле мо зна че ње и е круп но
до стиг ну ва ње. Мо и те истра жу ва ња ка ко
ос но во по лож ник на ви стин ско то ин фор -
ми ра ње во СЗПМ, за пен зи о не ри те и ста -
ри те лу ѓе во зем ја та и по ши ро ко во оп кру -
жу ва ње то, по ка жу ва ат де ка ка ко ре зул тат
на вли ја ни е то на ин фор ми ра ње то на си -
те ни воа, го лем број пен зи о не ри во рам -
ки те на Со ју зот и во здру же ни ја та на пен -
зи о не ри од го ди на во го ди на сe по ве ќе се
вклу чу ва ат во про грам ски те актив но сти
во оп штес тво то, во пен зи о нер ски от ама -
тер ски спорт, во фолк лор ни те ре вии и сл. 

Таа по са ку ва на цел се по стиг ну ва са -
мо со до бро, точ но и на вре ме но ин фор -
ми ра ње. Со тоа се за до во лу ва и пра во то
на ин фор ми ра ност на гра ѓа ни те за актив -
но сти те на пен зи о нер ска та по пу ла ци ја, но
и за пот тик ну ва ње на раз но вид но ста во
мис ле ња та и во иде и те. 

Ин фор ма тив ни от вес ник на СЗПМ,
„Пен зи о нер плус“, со сво и те со др жи ни за
се гаш ни те и ид ни пен зи о не ри де нес се
пе ча ти во 6.000 при ме ро ци и е еден од
нај чи та ни те вес ни ци во Ма ке до ни ја, би -
деј ќи го има и во еле ктрон ско из да ние, а

се до ста ву ва до си те 400 клу ба на пен зи -
о не ри во Ма ке до ни ја, ка де што не дел но
пре сто ју ва ат и дру га ру ва ат око лу 150.000
пен зи о не ри и гра ѓа ни. Ве ќе ед на де це ни -
ја со го лем ен ту зи ја зам од си те нас ус пеш -
но и ква ли тет но по стои ме сеч ни от вес ник
„Пен зи о нер плус“ со 16, но и со 20 и 24
стра ни ци, во за вис ност од по тре би те, со
ти раж од 6 и 7 ил ја ди при ме ро ци. До се га
се об ја ве ни 119 бро ја со око лу 2.000 стра -
ни ци, со без број нас ло ви, тек сто ви и фо -
то гра фии, ве сти, ин фор ма ции, освр ти, ана -
ли зи, бе ле шки, ко лум ни и ре пор та жи. 

Од 2011 го ди на во „Пен зи о нер плус“
се пе ча ти ед на стра ни ца и на ал бан ски ја -
зик, а во вес ни кот на ал бан ски ја зик „Ко -
ха“ не кол ку го ди ни се об ја ву ва стра ни ца
на ме не та за пен зи о не ри.

За до бро ин фор ми ра ње и уре ду ва ње
на вес ни кот е соз да де на ква ли тет на ре -
дак ци ја, ка ко и најм но гу број на до пис нич -
ка мре жа за по чит. А тоа зна че ше нов ква -
ли тет, мно гу по ве ќе на пи си од на ше то се -
којд не вие, за актив но сти те и збид ну ва ња -
та во здру же ни ја та, за нив ни те сед ни ци,
дру же ња, кул тур ни, спорт ски и ху ма ни тар -
ни актив но сти, отво ра ње клу бо ви и дру го.
За се то тоа се пи шу ва ше ре ал но со фа кти.
А пре ку на пи си те и фо то гра фи и те чи та те -
ли те мо жеа да се пре поз на ат, да се ви дат
акти ви сти те и да се ве ри фи ку ва нив ни от
ви стин ски при до нес за из ди га ње на ква -
ли те тот на актив но сти те во нив на та сре -
ди на за но ва по до бра со др жи на во жи во -
тот на пен зи о не ри те. А се то тоа ин те ра -
ктив но вли јае по зи тив но на око ли на та и
се да ва нов пот тик за но ви стре ме жи и по -
стиг ну ва ња. За бе ле жи тел но ме сто во вес -
ни кот се да ва на афир ми ра ње то на актив -
но сти те и ста во ви те на ор га ни те и те ла та
на СЗПМ ка ко не по сре ден ин те рес на пен -
зи о не ри те и јав но ста. Зна чи, вес ни кот
„Пен зи о нер плус“ при до не су ва и за ин -
фор ми ра ње на по ши ро ка та јав ност со со -
стој би те на оваа по пу ла ци ја и за нив ни те
по тре би, ка ко и за ани ми ра ње на над леж -
ни те ор га ни на др жа ва та за по тре би те на
пен зи о не ри те, за за шти та и уна пре ду ва -
ње на пра ва та од пен зи ско и ин ва лид ско
оси гу ру ва ње, здрав стве на та проб ле ма -
ти ка, за зго ле му ва ње на пен зи и те, за пот -
тик ну ва ње на во лон терс тво то, за зго ле му -
ва ње на чув ство то на со ли дар ност на пом -
ла да та ге не ра ци ја кон нив ни те ро ди те ли,
ба би и де дов ци. При тоа, се ши ри акси о -
ма та де ка му дро ста и искус тво то се на со -
бра ни кај по ста ри те, а си ла та е кај пом ла -
ди те и де ка за ед но по стиг ну ва ме по ве ќе.

Збо ро ви те ле та ат, а пи ша но то оста ну -
ва. Пре ли сту вај ќи ги до се гаш ни те бро е ви
на вес ни кот мо жат да се за бе ле жат по ве -

ќе ин фор ма ции и од ме ѓу на род на та актив -
ност на Со ју зот и здру же ни ја та, за мул ти -
ет нич ко то дру же ње и со жи вот и дру го. По -
се бен ус пех е по стиг нат со осум го диш но -
то учес тво на истак на ти авто ри и ан самб -
ли од СЗПМ на пре стиж ни от ме ѓу на ро ден
Фе сти вал за тре та жи вот на до ба во Љуб -
ља на, Ре пуб ли ка Сло ве ни ја. Мно гу на пи -
си има и за со ра бо тка та со ло кал ни те са -
мо у пра ви и др жав ни те ор га ни, за отво ра -
ње но ви клу бо ви на пен зи о не ри, за без -
број ус пеш ни ек скур зии, сред би итн. Пи -
шу ва но е и за мно гу проб ле ми од жи во тот
на оваа зна чај на по пу ла ци ја, но со пред -
ло зи за из лез ни ре ше ни ја, за по тре ба та
од из град ба на по ве ќе др жав ни пен зи о -
нер ски и стар ски до мо ви и слич но.

Си те овие фа кти ука жу ва ат за зго ле ме -
ни от реј тинг на „Пен зи о нер плус“ и на СЗПМ.
Зна чи, ши реј ќи ја ви сти на та за пен зи о нер -
ска та проб ле ма ти ка, за стре ме жот за до сто -
инс твен жи вот во тре та та до ба соз да дов ме
вес ник со кој мо же ме да се гор де е ме. Да
до да де ме и тоа де ка СЗПМ по по вод 70-го -
диш ни на та од по сто е ње то го об ја ви ка пи -
тал но то де ло - мо но гра фи ја та „По стиг ну ва -
ња и актив но сти за по чит“ на ма ке дон ски
и на ал бан ски ја зик. По ве ќе здру же ни ја на
пен зи о не ри об ја ви ја и свои мо но гра фии.

На кра јот да наг ла си ме де ка бла го да -
реј ќи на со ра бо тка та со вес ни кот, по ве ќе
на ши чле но ви ги об ја ви ја сво и те пр ви кни -
ги и се афир ми раа ка ко до бри твор ци. Де -
не ска имам чест и го ле мо за до волс тво на
глав на та и од го вор на уред нич ка Ка ли на
Сли вов ска-Ан до но ва да иго че сти там неј -
зи ни от што ту ку об ја вен прв ро ман „Та тко“.
И на неа и на си те вас ви по са ку вам ис -
пол не ти тво реч ки пен зи о нер ски де но ви
и но ви де ла.

Не ка ни е че стит ју би ле јот на си те и да
прос ла ву ва ме уште мно гу ус пе си и ју би -
леи – истак на Ар ги ров ски.

По тоа на при сут ни те им се обра ти и
Ка ли на С. Ан до но ва, пре тсе да тел ка на ко -
ми си ја та за ин фор ми ра ње на СЗПМ и глав -
на и од го вор на уред нич ка на вес ни кот
„Пен зи о нер плус“.

За до волс тво то по по вод овој ју би леј е
уште по го ле мо, би деј ќи „Пен зи о нер плус“
по стои со го ди ни за раз ли ка од мно гу гла -
си ла кои ги не ма ве ќе. 

Ин фор ми ра ње то на членс тво то и на
по ши ро ка та јав ност се од ви ва со за си ле -
но тем по и пре ку пе ча тот и еле ктрон ски те
ме ди у ми, на на ци о нал но и на ло кал но ни -
во и пре ку на ша та веб-стра ни ца. 

Ин фор ма тич ка та тех но ло ги ја и над -
гра ду ва ње то на ин фор ма тич ки те зна е ња
на до пис ни ци те се во по дем. Во оваа на -
со ка има ви ден на пре док, би деј ќи ре чи -

си си те здру же ни ја пра ќа ат на пи си, ве сти
и фо то гра фии по еле ктрон ска по шта. Ако
се зе ме пред вид де ка во зра ста на до пис -
ни ци те е од 70 до 75 го ди ни, тоа е за се ко -
ја по фал ба и вос хит! На по че то кот бе ше
обрат но. За еден број на вес ни кот до а ѓа -
ат над 100 на пи си, што е зас лу га на го ле -
ма та до пис нич ка мре жа. 

Што се од не су ва до веб-стра ни ца та на
СЗПМ, таа во 2014 го ди на до би нов изг -
лед и со др жи на. Се га има ме и га ле ри ја на
фо то гра фии. И по на та му се по ме сту ва вес -
ни кот „Пен зи о нер плус“, но од по че то кот
на 2014 го ди на по стои ар хи ва на си те ин -
фо-но во сти и ар хи ва на си те из да ни ја на
вес ни кот, а од оваа го ди на на веб-стра ни -
ца та се по ме сте ни и си те бро е ви на „Пен -
зи о нер ски ви ди ци“ од 2005 г. до де нес. На
веб-стра ни ца та се об ја ве ни и бил те ни те
за спорт и фолк лор ни те ре вии. На оваа ин -
тер нет-стра ни ца сво ја пот стра ни ца има -
ат око лу 33 здру же ни ја, што из не су ва 62,74
от сто од вкуп ни от број здру же ни ја. Са мо
20 здру же ни ја не ма ат сво ја пот стра ни ца.
За по ма ли те здру же ни ја и не е за чу де ње,
но го ле ми здру же ни ја да не ма ат сво ја пот -
стра ни ца мис лам де ка не е в ред и не ма
оправ ду ва ње. 

Ко га сме кај веб-стра ни ца та, мо же ме
да се по фа ли ме де ка иста та е сe по по се те -
на. Во овие 10 го ди ни, стра ни ца та најм но -
гу ја по се ту ва ат по се ти те ли од Р. Ма ке до ни -
ја - 86,95 от сто, а 19 от сто се од Скоп је. Што
се од не су ва до дру ги те др жа ви, на вто ро
ме сто се САД со 225 прег ле ди, по тоа Ср би -
ја, Гер ма ни ја, Фран ци ја, Ка на да, Ру си ја, Бу -
га ри ја, Ин ди ја и Ки на. На 5 ју ни на ша та
стра ни ца ја по се тил не кој од Ко лум би ја.
Најм но гу нe по се ту ва ат на дес ктоп, но има
по се ти и од мо би лен те ле фон, ре чи си исто
тол ку (49,41 от сто), што зна чи де ка тре ба да
има ме и та ква ап ли ка ци ја. Ме ѓу по се ти те -
ли те има вла ди ни и нев ла ди ни ор га ни за -
ции, ту ри стич ки ра бот ни ци, комп ју тер ски
ра бот ни ци, со ци о ло зи, спор ти сти, фолк ло -
ри сти, ин стру кто ри за здра ва хра на и дру -
ги. На пи си за нас по ве ќе па ти беа об ја ве -
ни и во ме сеч но то из да ние „Ма це до ниа
њус пеј перс“, кое из ле гу ва во Ка на да, а се
чи та во САД, Ав стра ли ја и во Евро па. По ве -
ќе здру же ни ја из да доа и свои мо но гра фии
за сво и те ре зул та ти и ус пе си, а из да де и Со -
ју зот, на што си те тре ба да сме гор ди.

До бро е, но се ко гаш мо же да би де и
по до бро! – истак на Ан до но ва. 

Во ди ску си ја та по по вод ју би ле јот учес -
тву ваа: Бес ник По це ста, Мен до Ди мов -
ски, Кр сте Спа се ски, Гој ко Ефто ски и Цве -
та Спа си ко ва.

На кра јот на си те при сут ни им бе ше
по де лен ро ма нот „Та тко“. К.С.А

СВЕЧЕНА СЕДНИЦА ПО ПОВОД 10 ГОДИНИ ОД ИЗЛЕГУВАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ПЕНЗИОНЕР ПЛУС“ И ОФОРМУВАЊЕ НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА НА СЗПМ

Зна чај ни по стиг ну ва ња на гла си ла та на Со ју зот 

За бе ле жи тел но ме сто во вес ни кот се да ва на афир ми ра ње -
то на актив но сти те и ста во ви те на ор га ни те и те ла та на

СЗПМ и на здру же ни ја та, ка ко не по сре ден ин те рес на пен зи -
о не ри те и на јав но ста
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И го ди на ва, на 19 ју ни, Здру же ни е то
на пен зи о не ри на гра дот Ле ско вац,Ср би -
ја, од нос но фолк лор на та сек ци ја „Са ва
Чо кот“ го ор га ни зи ра ше ју би леј ни от де -
сет ти по ред ме ѓу на ро ден фе сти вал на
фолк ло рот.

На фе сти ва лот учес тву ваа 14 фолк -
лор ни ан самб ли со 250 учес ни ци, кои
про мо ви раа на род ни пес ни и игри од сво -
и те кра е ви. Во рам ки те на про гра ма та
на фе сти ва лот бе ше ор га ни зи ра но де фи -
ле на си те учес ни ци, об ле че ни во на род -
ни но сии од нив ни те кра е ви, кои бле скаа
со сво ја та уба ви на и рас кош. На че ло на
де фи ле то кое се дви же ше по ули ци те на
гра дот беа до ма ќи ни те со ор ке стар од
тру ба чи, а ко га ста саа пред ле ско вач ки -
от кул ту рен цен тар се раз ви ед но го ле мо
за ед нич ко оро на кое се фа ти ја си те.

Ју би леј ни от фе сти вал за поч на со

обра ќа ње на пре тсе да те лот на ле ско вач -
ко то здру же ние на пен зи о не ри, Бра тис -
лав Здра вко виќ, кој на учес ни ци те им по -
са ка до бар пре стој и ус пе шен на стап. Фе -
сти ва лот го отво ри ја до ма ќи ни те со на -
стап на фолк лор на та сек ци ја „Са ва Чо -
кот“, по нив Пер ник од Р. Бу га ри ја, а по -
тоа фолк ло ри сти те од Мла де но вац, Ку ма -
но во, Кру ше вац, Сме де рев ска Па лан ка,
Вра ње, Кра гу е вац, За е чар и Бо ље вац.

На ста пот на ку ма нов ци бе ше мно гу ус -
пе шен во се кој пог лед, за што све до чеа дол -
ги те ап ла у зи и из ви ци те „бра во ку ма нов ци“. 

На си те учес ни ци им беа до де ле ни
бла го дар ни ци за учес тво на фе сти ва лот.
По на ста пот на си те гру пи дру же ње то про -
дол жи со за ед нич ка ве сел ба на ко ја се
пе е ја и играа срп ски, по не ко ја бу гар ска,
но најм но гу пре ов ла ду ваа ма ке дон ски
пес ни и ора.                      Стев чо Ки та нов ски 

Не о дам на пред мно гу број ни те при -
ја те ли, род ни ни, со ра бот ни ци и по чи -
ту ва чи на тво реш тво то на Бо жа на Трај -
ков ска, Бла гој ка Фи лип че ва - пре тсе -
да тел ка на ЗГ „Про свет ни ра бот ни ци“,
ли те ра тур ни твор ци, го пре зен ти ра ше
неј зи ни от ли те ра ту рен пор трет. 

Од бо га ти от опус на Трај ко ва ја изд -
во ју вам и со за до волс тво ја пре зен ти -
рам пред вас, по чи ту ва на пуб ли ко, ка -
ко во вед неј зи на та пес на 

„По не ко гаш“.
По не ко гаш 
По не ко гаш овој жи вот
тол ку ве сел ми се гле да
што и јад и че мер
од ме не бе га.
По не ко гаш тол ку та ги
тол ку ма ки в ср це ри јат
што и дни те мои ми нат
и ка пран ги ми се чи нат.
Но се ко гаш жел ба жи ва
плам ти в гра ди ка ко гри ва
на ати ца раз и гра на ди ва. 
Бли ка ка ко из вор ре чен
жи во тот да би де ве чен.

Во неј зи ни от жи во то пис е за пи ша -
но: Бо жа на Трај ков ска е ро де на во
Скоп је, ка де што за вр шу ва ос нов но и
сред но обра зо ва ние, а по доц на и Пе -

да го шка ака де ми ја. Ра бот ни от век го
по ми ну ва во Ку ма но во, ка де што по -
ка жу ва вид ни ре зул та ти ка ко на став -
нич ка, за што и е прог ла се на за истак -
на та пе да го шка ра бот нич ка. До бит -
нич ка е на зла тен ме дал на тру дот од
по ра неш на СФРЈ. Се га жи вее во Ку -
ма но во и сe уште е актив на на кул тур -
но то и ли те ра тур но по ле, но по стиг ну -
ва и врв ни ре зул та ти во спор тот и во
оп штес тве но то жи ве е ње. Со пи шу ва -
ње Бо жа на за поч ну ва уште во да леч -

на та 1961 го ди на. Пи шу ва по е зи ја за
во зрас ни и де ца, рас ка зи, есеи и ха -
и ку-по е зи ја. Има из да де но 8 сти хоз -
бир ки, а во под го то вка за пе чат има
уште 15. За ста пе на е во по ве ќе ан то -
ло гии во Р. Ма ке до ни ја и во Р. Ср би ја.
Пи шу ва и пре ве ду ва од срп ски и од бу -
гар ски ја зик. Во тво реш тво то на Бо -
жа на се за бе ле жу ва јас на ди стинк ци -
ја на не кол ку чув ства: ра дост од жи во -
тот; тре пет од љу бо вта; нур ка ње во сво -
е то „јас“, ка де што ја сне му ва тем ни -
на та и про ве ју ва крај на та цел - пес на -
та што ќе ја оста ви зад се бе, да го ове -
ко ве чи се бе по сто е ње то и лич но то кое
го по вр зу ва со оп што то, ко ле ктив но -
то, ма ке дон ско то. Тоа е и неј зи на цел,
жел ба - да се раз бу дат мол њи те и да
н  от трг нат од оча јот со кој жи ве е ме.
Бо жа на Трај ков ска ве ру ва во сре ќа -
та, а за да се до жи вее - се кој тре ба да
нај де си ли во се бе. Таа по не ко гаш е
таж на и не рас по ло же на, но нај че сто
е ве дра и ве се ла, се ко гаш жел на за
зна е ње, таа е лич ност ко ја вла дее со
ни за ве шти ни и спо соб но сти, го ле ма
ху ма нис тка и акти вис тка. Пре тсе да -
тел ка е на Друш тво то на пи са те ли на
Ку ма но во ка ко и пре тсе да тел ка на Со -
ју зот на пи са тел ски те асо ци ја ции на
РМ. Таа ни ко гаш не ми ру ва!                  К.С.

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Де бар ски те ба њи - ви стин ска 
ме ка за пен зи о не ри те 

Ли те ра тур ни от пор трет на Бо жа на Трај ков ска 

ЗП-КУМАНОВО

КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ 
на ме ѓу на ро ден фолк ло рен
фе сти вал во Ле ско вац

ЗП-КИСЕЛА ВОДА

Тра ди ци о нал на ху ма ни тар на 
ма ни фе ста ци ја „Ко ри ја да 2018“

Во про лет ни ве ме се ци во де бар -
ски те ба њи Ца па, Ко со вра сти и Ба -
њи шта врие ка ко во кош ни ца. Спо -
ред ме на џер ка та Шпре са Ца па, од
вкуп ни от ка па ци тет од 400 лег ла, во
март, април и мај по ве ќе од 80 от сто
се ис пол не ти со пен зи о не ри кои пре -
сто ју ва ат пре ку Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка или со по -
мош на здру же ни ја та-член ки на
СЗПМ. Во ба њи те до а ѓа ат пен зи о не -
ри од Охрид, Ре сен, Би то ла, Стру га,
Ки че во, Де бар, Те то во, Го сти вар,
Скоп је, ка ко и од со сед на Ал ба ни ја.

Пен зи о не ри те кои не мо жат да ко -
ри стат кли мат ско-бањ ска ре кре а ци -
ја пре ку Фон дот на ПИОМ, ко ри стат
по пуст од 20 от сто од ре дов на та це на
на пан си о нот. Де бар ски те ба њи „Ца -
па“ се до бро опре ме ни со си те не оп -
ход ни ус ло ви за ле ку ва ње, ре кре и ра -
ње и сме сту ва ње од ви со ка хо тел ска
ка те го ри ја - ве ли ме на џер ка та Шпре -
са Ца па, ко ја во 2012 го ди на е из бра -
на ме ѓу 10-те нај ус пеш ни ме на џе ри
во Ма ке до ни ја. По себ на од ли ка што

ги ка ра кте ри зи ра де бар ски те ба њи
е ле кар ска та еки па ко ја де но ноќ но
се гри жи за па ци ен ти те. Со сво јот ко -
ре ктен и стру чен од нос ед на кво кон
си те па ци ен ти и во се кое вре ме ка -
ко кон свои ро ди те ли се гри жат до кто -
ри те Не хат Хи са и На им Иса. 

Ле кар ски от тим во овие ба њи
брои над 40 фи зи о те ра пе вти кои се
под над зор на 6 ле ка ри спе ци ја ли -
сти и друг ме ди цин ски по мо шен пер -
со нал, или вкуп но 190 вра бо те ни во
две те ба њи, и до пол ни тел но во лет -
ни те ме се ци уште 20 ли ца. Од ме ди -
цин ски ас пект, во овие ба њи се ну -
ди хи дро те ра пи ја со ко ри сте ње на
тер мо ми не рал ни те ба зе ни во ин тер -
вал од 5 до 20 ми ну ти во за вис ност
од пре по ра ка та на ле ка рот, ка ко и
кон су ми ра ње на во да та по три па ти
во де нот, по 0,20 ли три пред се кој
оброк. По крај овој ме тод на ле ку ва -
ње, ба њи те ну дат и фан го те ра пи ја.
Овој трет ман ко ри сти ми не рал на кал
со вул кан ско по тек ло, ко ја при до пир
со те ло то ја чи сти и ре ви та ли зи ра ко -

жа та, а по ма га и за ле ку ва ње на осте -
о ар три тис и кож ни бо ле сти. 

Во ба њи те се ну дат и еле ктро те ра -
пи ја, ки не зи те ра пи ја, фо то те ра пи ја,
ма са жи, са у на и кли мат ска те ра пи ја.
Во рам ки те на ба њи те ра бо ти и Цен -
тар за уба ви на и дру ги ме ди цин ски
трет ма ни. 

Де ка се то ова е та ка се уве рив ме
и ние два е сет ми на пен зи о не ри од ЗП-
Охрид и Де бр ца ко га пре сто ју вав ме
се дум де на во овие ле ко ви ти ба њи со
од лич но сме сту ва ње, раз но вид на и
здра ва хра на, уште по до бра ус лу га и
љу без ност на пер со на лот. До де ка пре -
сто ју вав ме се уве рив ме де ка де бар -
ски те ба њи се ви стин ска ме ка за бањ -
ско ле ку ва ње и ре кре а ци ја на пен зи -
о не ри те. По твр да за тоа се и мно гу -
број ни те приз на ни ја, бла го дар ни ци,
по фал ни те збо ро ви на мно гу те го сти
ис пи ша ни во кни га та на впе ча то ци.
Ме ѓу нив е и приз на ни е то од СЗПМ,
вра че но на ба њи те по по вод 70 го ди -
ни од пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње
во Ма ке до ни ја.                   К. Спа се ски

Под по кро ви телс тво на оп шти на та
Ки се ла Во да, а во со ра бо тка со Акти вот
на пен зи о нер ки при Здру же ни е то на пен -
зи о не ри Ки се ла Во да, пот тик на ти од ле -
ген да та „Се раз бо ле ло де те за ко ра“, и
во лон те ри те од Цр вен крст на Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја, оп штин ска ор га ни за ци -
ја Ки се ла Во да, во пар кот „Шо пен“, на
1 ју ли 2018 го ди на, а по по вод Де нот на
оп шти на та, бе ше ор га ни зи ра на сед ма -
та по ред тра ди ци о нал на ху ма ни тар на
ма ни фе ста ци ја „Ко ри ја да 2018“, ко ја
има ше про да жен ка ра ктер, а со бра ни -
те средс тва се на ме не ти за со ци јал но
за гро зе ни се мејс тва од оп шти на та. При -
сут ни те гра ѓа ни по сим бо лич ни це ни де -
гу сти раа од вкус ни те про из во ди под го -
тве ни од ве шти те ра це на пен зи о нер ки -
те од Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-Ки -
се ла Во да. Гра до на чал ни кот Фи лип Те -
мел ков ски ги поз дра ви мно гу број ни те
по се ти те ли и им се заб ла го да ри за нив -
но то при сус тво. Осо бе но го наг ла си чес -
тву ва ње то на ро ден де нот на оп шти на -
та, а збо ру ва ше и за зна че ње то на ва -
ква та ху ма ни тар на ма ни фе ста ци ја, ко -

ја ја прог ла си за отво ре на.
– Вред ни те ра це на на ши те член ки

од Акти вот на пен зи о нер ки од си те раз -
гра но ци при на ше то здру же ние за оваа
ху ма ни тар на ма ни фе ста ци ја под го тви -
ја мно гу вкус ни про из во ди. На ше то здру -
же ние актив но учес тву ва на ма ни фе ста -
ции од нај раз ли чен ка ра ктер, а осо бе но
сме при сут ни на ак ции со ху ма ни та рен
ка ра ктер. Со осо бе но за до волс тво учес -
тву ва ме на оваа ху ма ни тар на ма ни фе -
ста ци ја, од са ми от по че ток пред се дум
го ди ни. Тра ди ци о нал но утвр де ни те ре -
цеп ти на вкус ни те ба ни ци, ко ла чи ња, по -
га чи и раз но вид ни те сла тки на ши те пен -
зи о нер ки ги нас ле ди ле од сво и те мај ки
и ба би, за чу ву вај ќи ги од за бо рав – истак -
на во сво е то обра ќа ње на ма ни фе ста -
ци ја та, Бла го је Ар сиќ, пре тсе да тел на ЗП-
Ки се ла Во да.

По офи ци јал ни от дел ма ни фе ста ци -
ја та про дол жи со за ба ва, под др жа на и
збо га те на од му зич ко-фолк лор на та гру -
па при ЗП-Ки се ла Во да, ко ја се прет ста -
ви со по ве ќе пес ни и ора.  

Ва сил Па чем ски
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Aleksandar Dimkovski  
и Ненад Андонов
od „Nova Makedonija“

Ко ми си ја та за здрав ство и здрав стве -
на за шти та при Здру же ни е то на пен зи о -
не ри Та фта ли џе, во пен зи о нер ски от клуб
„Ни ко ла Ка рев“ одр жа три би на на те ма:
„Де мен ци ја-Алц хај ме ро ва бо лест“.

Пре да вач бе ше д-р Дра ган Или ев ски,
пре тсе да тел на Здру же ни е то за Алц хај ме -
ро ва бо лест на Ма ке до ни ја. Тој со сво е то
струч но пре да ва ње, пре вен ци ја та ја доб -
ли жи до пен зи о не ри те кои беа при сут ни
во го лем број, би деј ќи ин те ре сот од нив -
на стра на бе ше го лем. Пен зи о не ри те по -
ста ву ваа мно гу пра ша ња во вр ска со те -

ма та, а д-р Или ев ски им да ва ше ис црп ни
од го во ри на исти те. 

Ху мо ри стот Вој че Ки та нов ски при до -
не се за уште по до бра ат мо сфе ра со ре ка
од ви цо ви, кои им го раз у ба ви ја де нот на
при сут ни те. На сред ба та не изо ста наа ни -
ту мно гу те фо то гра фии со во лон те ри те и
вра бо те ни те Ма ре Коч ко ва и се стра Ма -
ри ца од Ор га ни за ци ја та на Цр ве ни от крст
од оп шти на та Кар пош. 

На кра јот беа про мо ви ра ни кни ги
за кои пен зи о не ри те про ја ви ја го лем
ин те рес                     .Вер ка Смиљ ков ска 

По че то ци те на пре па ри ра ње то жи -
вот ни се по вр зу ва ат со древ ни от Еги пет,
а пр ви при ме ро ци на пре па ри ра ни пти -
ци се по ја ву ва ат во Фран ци ја во 1748
го ди на. Во 18 век овој за на ет ста ну ва
биз нис, а по 2 ве ка ста ну ва умет ност. Со
ова не се којд нев но и ре тко хо би, во Де -
мир Хи сар, по ве ќе од 38 го ди ни се за -
ни ма ва единс тве ни от умет ник кој пре -
па ри ра жи вот ни во овој крај од др жа ва -
ва, 65-го диш ни от Јан ко Јан ку лов ски. И
са ми от е ло вец, и со пу шка на ра мо, во
лов, ги про ше тал ско ро си те ло ви шта во
ју го за пад ни от дел на Ма ке до ни ја и отсе -
ка де но сел ло веч ки тро феи кои сам ги
пре па ри ра. Дол ги го ди ни ра бо тел ка ко
мо де лар на мер мер, но не о бич на та љу -
бов кон жи вот ни те го од ве ла во оваа
мош не ре тка про фе си ја та. Па тот од шу -
ма та до куќ ни от украс оди пре ку не го ва -
та ра бо тил ни ца. Не кој им се вос хи ту ва,
а не кој не, ама сопс тве ни ци те со гор дост
ги по ка жу ва ат ло веч ки те тро феи на кои
им го про дол жу ва „жи во тот“. 

Јан ко е ро ден во де мир хи сар ско то
пла нин ско се ло Заш ле. По шко лу ва ње -
то се вра бо ту ва во не ко гаш но то ПТТ, од
ка де што по не кол ку го ди ни за ми ну ва на
ра бо та во руд ни кот за мер мер „Сто го -
во“, во бли зи на на с. Цер, ка де што за
прв пат ра бо теј ќи со мер ме рот ги осоз -
на ва сво и те умет нич ки афи ни те ти и то -
гаш до а ѓа до полн израз дар ба та од бо -
га за соз да ва ње умет ност. По бол на та
тран зи ци ја, па сe до пен зи о ни ра ње то
пред 3 го ди ни ра бо ти во фа бри ка та за
че лич ни гра ну ла ти „Же лез ник“, или по -
пу лар на та Сач ма ра Со пот ни ца. Јан ко за -
на е тот не го нас ле дил од ни ко го. Шко ла
за та кси дер ми ја не ма за вр ше но, са мо -
ук е, но во тоа вре ме ги слу шал со ве ти -
те на по ста ри те де ка пре па ри ра ње то е
до бар биз нис. Во еден дел од не го ва та
ку ќа се на о ѓа и не го во то ра бот но ател -
је, кое е пре тво ре но во им по зант на га -
ле ри ја со им пре сив на ко лек ци ја на по -

ве ќе од 30 раз лич ни ви до ви пре па ри -
ра ни жи вот ни. Та му е сe на сво е то ме -
сто, си от алат е по дре ден ка ко под ко нец,
што би се рек ло. 

- Што се од не су ва до са мо то мо де ли -
ра ње, пра ша ње е да ли имаш афи ни тет
и чув ство за фор ма или не маш. Пра кти -
ка та мо же да се сов ла да и на у чи, но та -
лен тот не мо жеш да го ку пиш - ни ве ли
на по че то кот на раз го во рот Јан ко.

Пр ви те че ко ри за пре па ри ра ње, шта -
ве ње на ко жа та на жи вот но то и дру го ги
учел кај еден стар мај стор, ко жар, во Би -
то ла. Исто вре ме но и се обра зу вал пре -
ку чи та ње спе ци ја ли зи ра ни спи са ни ја,
кни ги и бро шу ри. Ко жа та е дел од жи ви -
от ор га ни зам и таа со се бе но си сe она
што жи вот но то низ сво јот жи вот пре жи -
ве а ло: уда ри, по вре ди, бо ле сти... На ко -
жа та мо ра ат да се за чу ва ат си те еле мен -
ти, а тоа по драз би ра бо ја та да би де иста
ка ко да е жи во, крз но то да ги има исти -
от сјај и об лик. Што се од не су ва на са мо -
то мо де ли ра ње, Јан ко од по че то кот имал
тр пе ние и сфа тил де ка тоа и не е та ка ед -
но став на ра бо та. Овој не су ден хар мо -
ни каш ни го об јас ну ва про це сот на пре -
па ри ра ње на жи вот но то и ни откри ва не -
кои ин те рес ни де та ли од ова не го во хо -
би. Тој ка ко хи рург, кој ана то ми ја та на
жи вот ни те ја поз на ва по до бро и од би о -
лог, пре па ри ра ли си ци, ди ви сви њи, за -
ја ци, вол ци, ку ни, ла си ци, змии, со еден
збор сe што е доз во ле но со За ко нот за
ло ве ње.

- По ра но до а ѓаа вљу бе ни ци во ло вот
ду ри од Гр ци ја и од Ита ли ја, кои ги но сеа
сво и те ло веч ки тро феи за пре па ри ра -
ње, а се га сe по мал ку се ло ви. Ко га поч -
нав со ра бо та, се слу чу ва ше исто вре ме -
но да ра бо там и на не кол ку гла ви од ди -
ва сви ња, а се га са мо не кол ку го диш но
и по не кој волк и ли си ца - ни ве ли.

За пре па ри ра ње жи вот ни е по треб -
но мно гу вре ме, што за ви си од го ле ми -
на та и од са ма та по за, а и се кое жи вот -

но има по и на кви тех ни ки за ра бо та. Нај -
лес ни за ра бо та се пти ци те ка ко орел,
со кол, те треб, а нај комп ли ци ра ни се за -
ја ци те за тоа што ко жа та им е мно гу тен -
ка и неж на и тоа ба ра ста бил на и мир на
ра ка. Кол ку оваа ра бо та ба ра стрп ли -
вост и истрај ност, ве шти ра це и дар ба
збо ру ва по да то кот де ка за пре па ри ра -
ње на еден сив волк се по треб ни 7 де на
хи рур шки пре циз на и стрп ли ва ра бо та.
Од ала ти ко ри сти уба во на о стре ни но -
же ви, скал пе ли, пин це ти, гле та и др. Јан -
ко на пре па ри ра ни те жи вот ни им да ва
нов жи вот, а не го ви те екс по на ти ги кра -
сат про сто ри и те на мно гу страс ни лов -
ци, пла нин ски хо те ли, ло веч ки до мо ви и
дру го. Ни рас ка жу ва де ка ед но од по ин -
те рес ни те жи вот ни на кои ра бо тел е три -
ме тар ски от бур ман ски пи тон. Со гор дост
истак ну ва де ка е за штит ник на при ро -
да та и на ди ви от свет во неа, за тоа што
не пре па ри ра жи вот ни кои се за шти те -
ни со за кон. Најм но гу ра бо ти во зи ма,
би деј ќи во ле то е же шко и екс по на тот
мо же да се рас и пе, па не са ка да ри зи -
ку ва.                                Зо ран Сте ва нов ски 

Во рам ки те на фолк лор на та гру па
при ЗП-Кри ва Па лан ка по стои три о то
„Рас пе а ни ба би“. Гру па та е со ста ве на
од Сла ви ца Ву чев ска, Јон ка Стој ков -
ска и Сто јан ка Сто ев ска, кои се дол го -
го диш ни пен зи о нер ки, а во фолк лор -
на та гру па ра бо тат со мен то рот Дра -
ган Ѓор ѓи ев ски. Три о то е фор ми ра но
ка ко ре зул тат на дру же ње то на три те
пен зи о нер ки на со би ри те на Акти вот
на пен зи о нер ки во здру же ни е то и во
клу бот „До сто инс твен жи вот“ при ОО
на Цр вен крст на Кри ва Па лан ка. Тие
и пред да се фор ми ра гру па та пе е ле
ста ри из вор ни пес ни од кри во па ла -
неч ки от крај. По себ но чув ство изра зи
Сла ви ца. 

Тие пес ни ми ле жат на ср це и на
ду ша, но ко га ги пе ам во друш тво на
Јон ка и Сто јан ка ми се уште по ми ли.
Ка ко трио сме на ста пу ва ле на си те до -
се га одр жа ни ре ги о нал ни ре вии на
пес ни, му зи ка и игри, ка ко и на ре пуб -
лич ки те фолк лор ни ре вии. Сме на ста -
пу ва ле и во НУ Цен тар за кул ту ра Кри -

ва Па лан ка по по вод Де нот на кр во -
да ри те ли те и Де нот на Цр ве ни от крст
на Ма ке до ни ја - ве ли Сла ви ца. 

Оваа го ди на, на 16-та Ре ги о нал на
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри, три о -
то „Рас пе а ни ба би“ се прет ста ви со
ка ра кте ри стич на та и емо тив на пес на
„Из ви ка Сто јан, по ви ка од Ка лин ка -
мен“, ко ја би ла пе е на мно гу одам на,
а се га ве ќе е под за бо ра ве на. Тие пес -
на та ја ис пе а ја во мал ку из ме не та фор -
ма, за што е нај зас луж на  Јон ка Стој -
ков ска. Ис пе а на та пес на ги по бу ди
емо ци о нал ни те чув ства кај пуб ли ка та
со што беа на гра де ни со гро мог ла сен
ап ла уз и од не кои и со по не ко ја сол -
за ра дос ни ца. Со оваа пес на тие учес -
тву ваа и на 8-та Ре пуб лич ка ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри. Се то ова им да -
де пот тик да ги пре пе ју ва ат и пре о ста -
на ти те под за бо ра ве ни пес ни од Кри -
во па ла неч ко, со што мо же ме сло бод -
но да ре че ме де ка тие се ви стин ски
чу ва ри на тра ди ци о нал но то му зич ко
бо гат ство.                              Б. Стој чев ска 

При леп ски те пен зи о не ри жне ат
ус пе си на се кој план. По ус пе хот и
осво ју ва ње то на пр во то ме сто на ре -
ги о нал ни те спорт ски пен зи о нер ски
игри во Би то ла и пла си ра ње то во нај -
до бри те за учес тво на пен зи о нер ска -
та олим пи ја да во сеп тем ври во Скоп -
је, кул тур но-умет нич ко то друш тво
„Пен ка Ко те ска“ при ЗП-При леп учес -
тву ва ше на го ди наш ни те 34-ти по ред
Ма ри ов ско-мег лен ски кул тур ни сред -
би. Та му, во дво рот на ма на сти рот „Св.
Или ја“ во бли зи на на се ло то Мел ни -
ца, род но то ме сто на пи са те лот Ста -

ле По пов, за ед но со КУД „Го це Дел -
чев“ од Би то ла и „Ет но Илин ден“, ка -
ко и со КУД „Стив На у мов“ од Ло го -
вар ди, КУД „Мо ми на ок“ од При леп и
на ста пот на поз на ти от ма ке дон ски
гај да џи ја Стев че Стој ко ски, учес тву -
ваа на го ле ма та оп што на род на ве -
сел ба на оваа ка та го диш на ма ри ов -
ска сред ба. По тоа, КУД „Пен зи о нер“
има ше ус пе шен на стап и на Ре пуб -
лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри на 5-ти ју ни во Скоп је, но и на
Ме ѓу на род ни от фе сти вал на хо ро ви
на 9-ти ју ни во Ку ма но во. 

За истак ну ва ње е и ор га ни зи ра на -
та ек скур зи ја на над 160 пен зи о не ри
во Пе лин це и по се та та на ма на сти рот
„Про хор Пчињ ски“, а по пат но и на гра -
дот Ку ма но во. Мош не зна чај но за од -
бе ле жу ва ње е и до де лу ва ње то на ед -
но крат на та па рич на по мош на чле но -
ви те на ЗП-При леп. Де но ви ве, ко ми -
си ја та за здрав ство при ова здру же -
ние разг ле да сто ти на ба ра ња за ед но -
крат на по мош и одо бри до де лу ва ње
на еден ми ли он де на ри од пла ни ра -
ни те фи нан си ски средс тва за оваа на -
ме на.                                                         К.Р.

ЗП-ПРИЛЕП

Актив но сти те се ре а ли зи ра ат без проб ле ми

ЗП-ДЕ МИР ХИ САР

Јан ко умет ни кот
„Умет но ста е дес на ра ка на при ро да та. При ро да та ги соз да -

ва су штес тва та, а умет но ста лу ѓе то“, Фри дрих Ши лер

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Трио „Рас пе а ни ба би“

ЗП-ТАФТАЛИЏЕ

Еду ка ци ја, ху мор и дру же ње 


