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Дра ги Ар ги ров ски 

Со из бо рот на но ви те ра ко водс тва
во Со ју зот и во здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те се по чув ству ваа но ви пул -
си ра ња во оваа нај ма сов на нев ла ди -
на, не по ли тич ка и мул ти ет нич ка ор га -
ни за ци ја во на ша та зем ја. Ова бе ше
кон ста ти ра но и на авгу стов ска та сред -
ба со пре тсе да те лот на Вла да та на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ни ко ла Гру ев ски,
кој за ед но со ми ни сте рот за труд и со -
ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов ски и
со ми ни сте рот за здрав ство Ни ко ла
То до ров пре сто ју ва ше во СЗПМ. Сред -
ба та бе ше мно гу зна чај на за тоа што
прв пат во 66-го диш на та исто ри ја на
пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње на Ма -
ке до ни ја пре ми ер со двај ца истак на -
ти и нај бит ни ми ни стри за пен зи о нер -
ска та по пу ла ци ја го по се ти Со ју зот, при
што се во деа отво ре ни раз го во ри за
акту ел ни те пра ша ња по вр за ни со пен -
зи о нер ска та проб ле ма ти ка. 

По из бо рот на но во то ра ко водс тво
на 31 март 2011 го ди на прв пат се слу -
чи ја и по ве ќе бит ни ра бо ти по вр за ни
со пен зи о не ри те и пен зи о нер ски от
жи вот на кои е горд Со ју зот, но и јас
лич но. 

МЕ ЃУ СЕБ НА СО РА БО ТКА

Пред с* прв пат е вос по ста ве на
мно гу до бра со ра бо тка со Ми ни стерс -
тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка,
се ка ко бла го да ре ние на но ва та вла -
ди на по ли ти ка, но и на за ла га ња та и
под др шка та на ми ни сте рот Ри стов -
ски кој низ на ша та со ра бо тка по ка -
жа го ле ма по чит кон по пу ла ци ја та од
тре та та до ба.

Во 2011 го ди на све че но го од бе -
ле жав ме 65-го диш ни от ро ден ден на
пен зи о нер ска та ор га ни за ци ја во Ма -
ке до ни ја со све че на ака де ми ја, и тој
наш ју би леј прв пат бе ше под по кро ви -
телс тво на пре тсе да те лот на др жа ва -
та Ѓор ге Ива нов, кој се обра ти на пен -
зи о не ри те и со тоа ни на пра ви го ле -
ма чест. 

По тоа прв пат во на ши от вес ник
„Пен зи о нер плус“ во ве дов ме стра ни -
ца и на ал бан ски ја зик, а во вес ни кот
„Ко ха“ стра ни ца за пен зи о не ри те.
Исто та ка се об но ви и еми си ја та „Тре -
та до ба“ на МТВ, ка ко и „Пен зи о нер -
ски ви ди ци“ во вес ни кот „Но ва Ма ке -
до ни ја“. Се то тоа зна чи тел но при до не -
се и при до не су ва за точ но и бла го вре -
ме но ин фор ми ра ње на пен зи о не ри -
те, но и на по ши ро ка та јав ност за си -
те на ши актив но сти и проб ле ми, а со
тоа се ели ми ни раа не кои шпе ку ла ции
и не ви сти ни што имаа не га тив ни тен -
ден ции.

НОВ ЗА КОН

Во 2012 го ди на це лос но го под др -
жав ме до не су ва ње то на но ви от за кон
за пен зи ско-ин ва лид ско оси гу ру ва ње
и, по де се тго диш на па у за, ќе има ме
член на управ ни от од бор на Фон дот на
ПИОМ и мож ност да ја збо га ти ме со ра -
бо тка та со оваа на ша ин сти ту ци ја од
за е мен ин те рес. Во ед но, пре ку Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти -
ка под не сов ме ини ци ја ти вен текст на
пред лог-за кон за пен зи о нер ско ор га -
ни зи ра ње во РМ, чие до не су ва ње ќе
би де од огром но зна че ње. Со за ко нот
би тре ба ло да се обе ди нат ко рис ни ци -
те на ин ва лид ска пен зи ја во еден со јуз
и ќе се пот тик не се вкуп на та актив ност
на пен зи о не ри те во на ша та зем ја. Исто
та ка, со до не су ва ње на овој за кон во
це ли на ќе се уна пре дат со стој би те во
оваа об ласт во сог лас ност со европ ски -
те це ли и за да чи на оп штес тво то кон
ста ри те ли ца. 

Во овој пер и од, бла го да ре ние на
зго ле ме на та со ра бо тка со ло кал ни те
са мо у пра ви, отво ре ни се и не кол ку но -
ви клу бо ви на пен зи о не ри во Ко ча ни,
Кри во га шта ни, Со пот кај Ка ва дар ци,
Ае ро дром, Ѓор че Пе тров и дру ги гра до -
ви. Ве ќе има ме око лу 400 ва кви клу -
бо ви во на ша та зем ја, во кои не дел но
се дру жат, се до го ва ра ат за актив но сти
и го чи та ат „Пен зи о нер плус“ око лу
150.000 пен зи о не ри. 

Прв пат во ве дов ме и ак ци ја „Од Вас
за Вас“, во ко ја со средс тва та од чле -
на ри на та здру же ни ја та ор га ни зи ра ат
по ве ќе ху ма ни тар ни ак ции и дру же ња. 

Н* ра ду ва и фа ктот што во рам ки -
те на имп ле мен та ци ја та на На ци о нал -
на та стра те ги ја за ста ри ли ца, во 2012
го ди на во со ра бо тка со Цр ве ни от крст
прв пат се отво ри ја два но ви цен три за

дне вен пре стој на ста ри ли ца. Оваа
стра те ги ја на Вла да та, ко ја е под го тве -
на по европ ски нор ми, во це лост ја под -
др жав ме. Нуж но да поч не из град ба на
но ви пен зи о нер ски и стар ски до мо ви
со јав но-при ват но парт нерс тво и ме ѓу -
на род на по мош, би деј ќи за вре ме на
тран зи ци ја та не е из гра де но ни ту ед но
но во лег ло, а се гаш ни те 340 лег ла во
оп штес тве ни те до мо ви ни од да ле ку не
мо жат да ги за до во лат зго ле ме ни те по -
тре би. Ма ке до ни ја ста рее и, ка ко што
се ка де во све тот се зго ле му ва жи вот -
ни от век и во ду хот на европ ски те ин -
тен ции, по треб но е за вре ме на мла до -

ста да се гра дат до мо ви за ста ри ли ца
и да се соз да ва ат и дру ги ус ло ви за до -
сто инс тве на ста рост, а не да се че ка де -
сет го ди ни за да се до бие со ба во се -
гаш ни те до мо ви. 

СРЕД БИ НА ЗЕ ЛЕ НО

По по вод европ ска та го ди на на
актив но ста ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска
со ра бо тка и со ли дар ност, СЗПМ ор га -
ни зи ра и по ве ќе сред би на зе ле но, на
кои во Ора о ви ца кај Ра до виш и во До -
јран по око лу 5.000 пен зи о не ри, во Ко -
ча ни, на Еле нец кај Ма ке дон ска Ка ме -

ни ца, во Дош ни ца кај Де мир Ка пи ја и
дру ги има ше по над 2.000 ил ја ди чле -
но ви. Во Лес но во се оче ку ва да дој дат
над 8.000 пен зи о не ри. На оп штин ски -
те и осум те ре ги о нал ни спорт ски нат -
пре ва ри и на 17. Ре пуб лич ки пен зи о -
нер ски спорт ски игри, што бла го да ре -
ние на по кро ви телс тво то на пре ми е -
рот Ни ко ла Гру ев ски прв пат се одр жаа
во Скоп је, беа оп фа те ни око лу 25.000
пен зи о не ри. Зго ле ме ни се и по се ти те
на му зе и те, на жич ни ца та во Скоп је, на
клу бо ви те на пен зи о не ри те и слич но. 

Ус пеш но се одр жаа и ше сте ре ги о -
нал ни ре вии на пес ни, му зи ка и игри,
a ју би леј на та де сет та Ре пуб лич ка та ре -
ви ја ќe се одр жи на 25 сеп тем ври во
Уни вер зал на са ла во Скоп је, под по -
кро ви телс тво на ми ни стер ка та за кул -
ту ра Ели за бе та Кан че ска-Ми лев ска и
на гра до на чал ни кот на Скоп је Ко це Тра -
ја нов ски. Вкуп но на овие пен зи о нер -
ски кул тур ни ма ни фе ста ции учес тву ва -
ат око лу 5.000 чле на. Та ка, во 2012 го -
ди на во овие зна чај ни актив но сти во
кои пен зи о не ри те се дру жат, за ба ву ва -
ат, го ши рат при ја телс тво то, ги збо га ту -
ва ат кул тур ни от и спорт ски от дух се еви -
ден ти ра ни око лу 250.000 пен зи о не ри,
со што во про сек се по стиг на ти европ -
ски ре кор ди во ор га ни зи ра ње то на
актив но то ста ре е ње. Се ка ко, при јат но
е за до волс тво то ко га го диш но ќе се ус -
пее да се ани ми ра ат тол ка ва ма са лу -
ѓе од оваа во зраст, да се дру жат, да пе -
ат и да игра ат, да се ре кре и ра ат и над -
гра ду ва ат.

Се ка ко, пен зи о не ри те се за до вол -
ни од но ви те вла ди ни мер ки, осо бе но
од нај а ва та од 2013 го ди на за бесп лат -
но бол нич ко ле ку ва ње на око лу
175.000 ко рис ни ци на пен зи ја што
има ат по ма ли пен зии од про сеч на та.
Се оче ку ва да се ос тва рат и дру ги те на -
ши за лож би за ос ло бо ду ва ње од пла -
ќа ње на пар ти ци па ци ја за ле ку ва ње и
за ле карс тва на си те пен зи о не ри по -
ста ри од 65 го ди ни. Ние им да ва ме под -
др шка и на си те за фа ти и пред ло зи за
зго ле му ва ње на вра бо те но ста, осо бе -
но на мла ди те ка дри, би деј ќи на тој на -
чин ќе има и по ве ќе па ри за по до бру -
ва ње на стан дар дот и на пен зи о не ри -
те. Во ед но оче ку ва ме да се ис пол ни ве -
ту ва ње то за во нред но зго ле му ва ње на
пен зи и те, што е осо бе но зна чај но за
ко рис ни ци те со ни ски пен зи ски при -
ма ња.

Пен зи о не ри те се скром на по пу ла -
ци ја. Тие се со ли дар ни со си те гра ѓа ни
на на ше то оп штес тво. Впро чем, прин -
ци пот на со ли дар ност е при фа тен од пен -
зи о не ри те уште пред 100 го ди ни, но со
пра во се оче ку ва и на та му да се има
раз би ра ње за пен зи о не ри те и за нив -
ни те по тре би. Тие го зас лу жу ва ат тоа. 

Нуж но e да поч не из град ба 
на но ви пен зи о нер ски и 
стар ски до мо ви со јав но-
при ват но парт нерс тво и 

ме ѓу на род на по мош, би деј ќи
за вре ме на тран зи ци ја та не
е из гра де но ни ту ед но но во

лег ло, а се гаш ни те 340 лег ла
во оп штес тве ни те до мо ви ни

од да ле ку не мо жат да ги 
за до во лат зго ле ме ни те 

по тре би

НО ВИ ПУЛ СИ РА ЊА ВО СЗПМ

Со по го ле ма вра бо те ност на мла ди те 
по до бар стан дард и за пен зи о не ри те

Ма ке до ни ја ста рее и по треб но е за вре ме на мла до ста да се гра дат до мо ви 
за ста ри ли ца и да се соз да ва ат и дру ги ус ло ви за до сто инс тве на ста рост



М. Здра вков ска

Ле то то ги од бро ју ва пос лед ни те де -
но ви. Зад нас е ед но дол го топ ло ле то,
а зад чле но ви те на КУД „Ве се ли пен -
зи о не ри“ мно гу фе сти вал ски, кон церт -
ни и ре ви јал ни на ста пи, но и мно гу на -
гра ди.

Па тот по фе сти вал ски те на ста пи
го поч наа во Дел че во, на фе сти ва лот
„Оро се вие“, на кој учес тву ваа не -
кол ку КУД од источ на Ма ке до ни ја и
две од со сед на Бу га ри ја. Фе сти ва лот
има ше ре ви ја лен ка ра ктер, но бо га -
ти от из во рен фолк лор и рит мич ки те
ора од Про би штип ско не ги оста ви ја
рам но душ ни по се ти те ли те што раз -
ви ја го ле мо оро од Ов че по ли е то. Сле -
ду ва ше фе сти ва лот на из во рен фолк -
лор „Гај да“ во Иње во, Ра до ви шко, на
кој на ста пи ја 20 ан самб ли и фолк -
лор ни гру пи, а про би штип ски те „Ве -
се ли пен зи о не ри“ беа за бе ле жа ни
од струч но то жи ри и за ус пеш ни от на -
стап беа на гра де ни со вто ро ме сто.

Сле ду ва ше фе сти ва лот на из вор -
ни пес ни и ин стру мен ти, кој осо бе но

е прив ле чен за не гу ва чи те на из вор -
ни те пес ни и ин стру мен ти, а се ко ја
го ди на с* по го лем е бро јот и на учес -
ни ци те од дру ги те др жа ви, со што по -
при ми ме ѓу на ро ден ка ра ктер. На гај -
да ри те од КУД „Ве се ли пен зи о не ри“
им бе ше ука жа на чест да го отво рат
фе сти ва лот со ин стру мен тал на из вед -
ба на поз на та та пес на „Оти дов се ло
Дол не ни“, за што беа на гра де ни со
бу ре но ра коп ле ска ње. Ов де се по ка -
жаа ка ко ви стин ски вир ту о зи на гај -
да, за што не изо ста наа и на гра ди те.
Од При леп се вра ти ја со две пр ви на -
гра ди.

Ме ѓу на род ни от фе сти вал „Илин -
ден ски де но ви“ во Би то ла, на кој на -
ста пи ја 40 КУД, фолк лор ни ан самб -
ли, пе јач ки гру пи и дет ски фолк лор -
ни гру пи, во сво е то че ти рид нев но
при ка жу ва ње на нај у ба ви те тра ди -
ции, ко ре о гра фии, хор ски на пе ви и
дет ски игри, отсе ко гаш бил кру на на
на ши от фолк лор. Чест да би дат дел од
не го им бе ше ука жа на и на чле но ви -
те на КУД „Ве се ли пен зи о не ри“, кои
се прет ста ви ја со еден стар ве лиг ден -

ски оби чај. Не са мо што ја осво и ја
мно гу број на та пуб ли ка ту ку го пле ни -
ја и струч но то жи ри, за што беа прог -
ла се ни за нај ус пеш на гру па во пре -
зен ти ра ње на ма ке дон ски те тра ди -
ции. 

Од кон церт ни те на ста пи, би го изд -
во и ла на ста пот пред гру па вљу бе ни -
ци во на ша та му зи ка и тра ди ции од
Хо лан ди ја. Во ам би ен тал ни от про стор
на Лес нов ски от ма на стир тие се прет -
ста ви ја со ед но ча сов на про гра ма, за
на кра јот за ед но со го сти те да за пе ат
и да за и гра ат ма ке дон ски пес ни и ора.

Мош не ус пе шен бе ше на ста пот
на гру па та гај да ри на „Ди о ни со ви те
сла ви“ во Скоп је, ка ко и на сред ба та
на пен зи о не ри те во Пан те леј-Ко чан -
ско. По крај на ста пот на Де сет та та ју -
би леј на фолк лор на ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри, тие имаа уште не кол -
ку кон церт ни на ста пи на кои се по ка -
жаа ка ко ви стин ски чу ва ри на бо га -
то то фолк лор но тво реш тво од про би -
штип ски от крај. Со ва кви те на ста пи
го збо га ти ја фон дот на на гра ди и приз -
на ни ја.
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К.С. Ан до но ва

Се дум на е сет ти те Ре пуб лич ки пен -
зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри под
по кро ви телс тво на пре тсе да те лот на
Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ни -
ко ла Гру ев ски, се одр жаа во чест на
66-те го ди ни од пен зи о нер ско то ор га -
ни зи ра ње во Ма ке до ни ја и 21 го ди на
од не за вис на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Ре пуб лич ка та пен зи о нер ска спорт -
ска олим пи ја да прв пат се одр жа во
Скоп је во пре крас ни от ам би ент на
комп ле ксот на хо те лот „Њу стар“. Со
оваа ма сов на спорт ска ма ни фе ста ци -
ја про дол жу ва тра ди ци ја та на ор га ни -
зи ра на актив ност во рам ки те на пен -
зи о нер ска та ор га ни за ци ја за раз вој
на ре кре а тив но то спор ту ва ње и дру -
же ње ме ѓу пен зи о не ри те, ка ко нај до -
бар на чин да се по стиг нат по до бро
здрав је и по долг жи вот. 

Нај пр вин во име то на до ма ќи нот
на нат пре ва ри те при сут ни те ги поз -
дра ви ја: Ме то ди ја Но вков ски, пре тсе -
да тел на из врш ни от од бор на Здру же -
ни е то на пен зи о не ри те Ѓор че Пе тров,
и Со кол Ми тров ски, гра до на чал ни кот
на оп шти на та Ѓор че Пе тров.

На 24 август 2012 го ди на се одр -
жа сед ни ца на ИО на СЗПМ, на ко ја
се ди ску ти ра ше за прет стој ни те
актив но сти на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја
што ќе се од ви ва ат во сеп тем ври. На
сед ни ца та при сус тву ва ше и пот пре -
тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ,
Бес ник По це ста.

Пре тсе да те лот ги ин фор ми ра чле -
но ви те на ИО на СЗПМ за актив но -
сти те што се во тек, но и за актив но -
сти те во сеп тем ври што се во зна кот
на од бе ле жу ва ње на Де нот на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја - 20 сеп -
тем ври. Ме ѓу дру го то бе ше истак на -
то де ка во сеп тем ври ќе се одр жат
мно гу важ ни на ста ни, и тоа: 

На 1 сеп тем ври ќе се одр жи ре -
ги о нал на ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри во Ко ча ни, а на 2 сеп тем ври во
Би то ла. 

Одр жа на е сред ба со ми ни стер -
ка та за кул ту ра Ели за бе та Кан чев -
ска-Ми лев ска и ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов -
ски. 

На 26 август ќе се одр жи сред ба
со пре тсе да те лот на Вла да та на РМ,
Ни ко ла Гру ев ски, ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов -
ски и со ми ни сте рот за здрав ство Ни -
ко ла То до ров во про сто ри и те на
СЗПМ. Ова се слу чу ва прв пат во 66-
го диш но то по сто е ње на пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја пре ми е рот со

два нај важ ни ми ни стри за пен зи о -
не ри те да ос тва ри ва ква сред ба.

На 11 сеп тем ври ќе се одр жат 17-
те ре пуб лич ки пен зи о нер ски нат пре -
ва ри, на кои по кро ви тел ќе би де пре -
ми е рот на РМ, Ни ко ла Гру ев ски, а до -
ма ќин ќе би де ЗП „Ѓор че Пе тров“.
Нат пре ва ри те ќе се одр жат во пре у -
ба ви от комп лекс на хо те лот „Њу стар“
во Виз бе го во, Скоп је

На 25 сеп тем ври ќе се одр жи пр -
ва та ју би леј на ре ви ја на пес ни му -
зи ка и игри, а ге не ра лен по кро ви тел
ќе би де Ми ни стерс тво то за кул ту ра
со ми ни стер ка та Ели за бе та Кан чев -
ска-Ми лев ска. По кро ви тел ќе би де
и гра до на чал ни кот на Скоп је, Ко це

Тра ја нов ски. Сред ба та ќе се одр жи
во Уни вер зал на са ла во Скоп је, а до -
ма ќин ќе би де Град ски от со јуз на пен -
зи о не ри на гра дот Скоп је.

Исто та ка беа до не се ни и по ве -
ќе од лу ки, ме ѓу кои и да се над гра ди
веб-стра ни ца та на со ју зот и на неа
да се ста ват си те 50 бро ја на вес ни -
кот „Пен зи о нер плус“, а во ид ни на
да ги има на ред ни те бро е ви на вес -
ни кот. Ова е во чест на 50-от број на
вес ни кот и три го ди ни по сто е ње на
стра ни ца та. Од лу ка та бе ше ед ног лас -
но при фа те на. Вес ни кот ќе би де на
20 стра ни ци во бо ја и со зго ле мен
ти раж.

К.С.А. 

Вла да та се од не су ва со 
по чит кон пен зи о нер ска та
по пу ла ци ја и таа & е вр вен

при о ри тет на Вла да та, 
ре че пре ми е рот Гру ев ски 

СЕД НИ ЦА НА ИО НА СЗПМ ВО ПРЕ СРЕТ НА 20 СЕП ТЕМ ВРИ

Мно гу број ни актив но сти 
за Де нот на пен зи о не ри те

ЗА КУД „ВЕ СЕ ЛИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ“ ОД ПРО БИ ШТИП

М. Ди мов ски

При фа ќа ње то на Ми ни стерс тво то
за кул ту ра да би де по кро ви тел на де -
сет та та, ју би леј на Ре пуб лич ка ре ви ја
на пес ни, му зи ка и игри, ко ја ќе се одр -
жи на 25 сеп тем ври во Уни вер зал на -
та са ла во Скоп је, бе ше офи ци ја ли зи -
ра но на 23 август на сред ба та по ме ѓу
ми ни стер ка та за кул ту ра Ели за бе та
Кан че ска-Ми лев ска и пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, на ко ја
при сус тву ваа и ми ни сте рот за труд и
со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов ски,
пре тсе да те лот на Град ски от со јуз на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те, Кр сте
Ан ге лев ски, и се кре та рот на ИО на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва. 

На прес-кон фе рен ци ја та по тој по -
вод во из ја ва та за пе ча те ни те и еле -
ктрон ски те ме ди у ми ми ни стер ка та
Кан че ска-Ми лев ска истак на де ка се
ос тва ру ва за лож ба та на Вла да та на РМ
и Ми ни стерс тво то за кул ту ра со пре зе -
ма ње со од вет ни мер ки да го по до брат
ква ли те тот на жи во тот на пен зи о не ри -
те, а во об ла ста на кул ту ра та да овоз -
мо жат до стап ност до си те гра ѓа ни на
на ша та зем ја за таа да ста не и нив на
при ви ле ги ја. Ми ни стер ка та ре че де ка
ги под др жу ва мно гу број ни те ини ци ја -
ти ви и про е кти, осо бе но на пен зи о не -
ри те, за по а ктив но вклу чу ва ње во кул -
тур ни от и јав ни от жи вот на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја, а с* со цел да се збо га ти
кул тур на та по ну да во зем ја та. Де сет -
та та ју би леј на ре ви ја на пес ни, му зи -
ка и игри, спо ред неа, е при до нес на
по ста ра та ге не ра ци ја кон афир ми ра -

ње то на ма ке дон ско то из вор но тво -
реш тво и на си те ет нич ки за ед ни ци,
кои ја за чу ву ва ат на ша та бо га та ет но -
ко ре о граф ска тра ди ци ја и го не гу ва ат
из вор ни от ста ро град ски фолк лор.

Во сво ја та из ја ва ми ни сте рот за
труд и со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри -
стов ски се срд но ја под др жа од лу ка та
на ми ни стер ка та за по кро ви телс тво
на ре ви ја та и по ра ча ва кви от при мер
да го сле дат и дру ги те ми ни стерс тва.

Иска жу вај ќи го за до волс тво то за
ва ква та под др шка на две те ми ни стерс -
тва, пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, да де им пре сив на сли ка за
до жи ву ва ња та, за ра до сти те и сре ќа -
та на учес ни ци те на до се гаш ни те ре -
вии на пес ни, му зи ка и игри, за љу бо -
вта и по све те но ста кон овие на ста ни,
кои им ја вра ќа ат до вер ба та за нив ни -
те мож но сти, за нив на та ин вен тив ност
и под го тве ност за до ка жу ва ња и во по -

од ми на ти го ди ни.
- Ре ви и те тоа по себ но им го овоз -

мо жу ва ат, би деј ќи во таа бо га та фолк -
лор на риз ни ца тие на ста пу ва ат со из -
вор ни, оби чај ни и ста ро град ски пес -
ни со ора ка ра кте ри стич ни за нив ни -
те под неб ја, со раз ни ду вач ки ин стру -
мен ти, во раз ни ко ло рит ни но сии, со
ка ра кте ри сти ки и израз на мул ти кул -
тур на та при пад ност, со дру же ње и спло -
те ност на си те што за ед но пе ат и игра -
ат, и Ма ке до нец и Ал ба нец, и Тур чин и
Ром, и си те дру ги од си те на ци о нал но -
сти, кои со сво и те актив но сти го збо -
га ту ва ат жи во тот и го про дол жу ва ат
вре ме то на актив но то ста ре е ње - ре -
че, ме ѓу дру го то, пре тсе да те лот Ар ги -
ров ски.

По кро ви тел на ре ви ја та ќе би де и
гра до на чал ни кот на Скоп је, Ко це Тра -
ја нов ски, и бла го да ре ние на тоа Уни -
вер зал на та са ла е до би е на бесп лат но.

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА - ПОКРОВИТЕЛ НА 10-ТА, ЈУБИЛЕЈНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

К. С.Ан до но ва

Пре тсе да те лот на Вла да та на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ни ко ла Гру ев ски,
при дру жу ван од ми ни сте рот за труд и
со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов ски
и ми ни сте рот за здрав ство Ни ко ла То -
до ров, ос тва ри ра бот на сред ба во про -
сто ри и те на Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја со прет -
став ни ци на пен зи о не ри те. 

По са ку вај ќи им до бре дој де и изра -
зу вај ќи им го ле ма бла го дар ност за по -
се та та, пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, ги за поз на пре ми е рот
и ми ни стри те со најз на чај ни те актив -
но сти во из ми на ти те 15 ме се ци, од ко -
га е из бра но акту ел но то ра ко водс тво
на Со ју зот. 

Пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски истак -
на де ка Вла да та и по на та му ќе но си
ни за мер ки и стра те гии по вр за ни со
оваа по пу ла ци ја, с* со цел пен зи о не -
ри те и ста ри те ли ца во зем ја та да има -
ат по ква ли те тен и по со др жа ен жи вот.

При тоа со за до волс тво при фа ти во име
на Вла да та да би де по кро ви тел на 17-
те ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски
нат пре ва ри, кои прет ста ву ва ат спорт -
ска пен зи о нер ска олим пи ја да што се
одр жа прв пат во Скоп је на 11 сеп тем -
ври. 

Ми ни сте рот Ри стов ски збо ру ва ше
за по ве ќе мер ки што Вла да та во из ми -
на ти от пер и од ги спро ве де и пла ни ра
да ги спро ве де во след ни от пер и од, со
фо кус на ре а ли за ци ја на про е ктот за
бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја и ини -
ци ја ти ви те од стра на на пен зи о не ри -
те за но ви за кон ски ре ше ни ја. 

Ми ни сте рот То до ров збо ру ва ше
за но ва та мер ка за бесп лат но бол -
нич ко ле ку ва ње на си те пен зи о не ри
со пен зи ја по ма ла од про сеч на та пен -
зи ја во др жа ва та од 1 ја ну а ри 2013
го ди на. На сред ба та е до го во ре но во
октом ври да се одр жи со ста нок со си -
те пре тсе да те ли на здру же ни ја та и со
чле но ви те на со бра ни е то на СЗПМ,
на кој ќе би де об јас не та оваа мер ка
и ќе се разг ле да ат и дру ги пра ша ња
по вр за ни со здрав стве на та за шти та
на пен зи о не ри те. 

На пре сот што бе ше одр жан по за -
вр шу ва ње то на оваа зна чај на сред -
ба из ја ви да доа ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов -
ски и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски.

- За до вол ни сме од сред ба та. Ми -
ни стерс тво то за труд и со ци јал на по -
ли ти ка и по на та му ќе ја не гу ва до бра -
та со ра бо тка со СЗПМ. Ќе би дат пре -
зе ме ни со од вет ни мер ки за по до бру -
ва ње на стан дар дот на пен зи о не ри -

те, но и на си те гра ѓа ни во др жа ва та
- из ја ви ми ни сте рот Ри стев ски. 

Спо ред пре тсе да те лот на СЗПМ,
сред ба та би ла со иск лу чи тел но зна -
че ње би деј ќи, ка ко што из ја вил и пре -
ми е рот, пен зи о не ри те се еден од
најз на чај ни те сег мен ти на Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја.

- Ба рав ме за шти та на жи вот ни от
стан дард на пен зи о не ри те по ра ди по -
ра стот на це ни те на стру ја та, пар но -
то и дру го, раз го ва рав ме и за зго ле -
му ва ње то на пен зи и те, кое тре ба да
се слу чи во на ред ни те три го ди ни, а
ка ко со јуз по ба рав ме да има ме нов
за кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње во Ма ке до ни ја. На ша та ор га ни -
за ци ја, ко ја оп фа ќа око лу 245 ил ја ди
пен зи о не ри, ка ко и си те ста ри лу ѓе
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, не ба ра
мно гу. Пен зи о не ри те се скром ни и
со ли дар ни со си те во зем ја та, но тие
зас лу жу ва ат спо ко ен и до сто инс твен
жи вот - из ја ви пре тсе да те лот на
СЗПМ.

Мер ка та се од не су ва за 
си те со пен зи ја по ма ла од
про сеч на та во др жа ва та

ПЕН ЗИ О НЕР СКА СПОРТ СКА ОЛИМ ПИ ЈА ДА ВО СКОП ЈЕ 

ЗНАЧАЈНА СРЕДБА НА РАКОВОДСТВОТО НА СЗПМ СО ВЛАСТА

Од 1 ја ну а ри бесп лат но бол нич ко ле ку ва ње за пен зи о не ри те

Ле то ис пол не то со 
на ста пи и со на гра ди

Се вку пен по бед ник 
здру же ни е то од Охрид и Де бр ца

Пен зи о не ри те да ва ат го лем при до нес 
кон не гу ва ње то на фолк ло рот и тра ди ци и те

Ле то ис пол не то со 
на ста пи и со на гра ди

Пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски истак на де ка Вла да та се залага пен зи о не ри те во зем ја та да има ат по ква ли те тен и по со др жа ен жи вот

Ми ни стер ка та Кан че ска-Ми лев ска ги под др жу ва 
ини ци ја ти вите и про е ктите на пен зи о не ри те

На седницата се од лучи да се над гра ди веб-стра ни ца та на со ју зот

Се дум на е сет ти те Ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри се одржаа под 
по кро ви телс тво на пре тсе да те лот на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја  Ни ко ла Гру ев ски На спорт ски те нат пре ва ри учес тву ваа 395 пен зи о не ри од 38 здру же ни ја

На нат пре ва ру ва чи те и на го сти те
им се обра ти и пре тсе да те лот на СЗПМ
Дра ги Ар ги ров ски, изра зу вај ќи го ле -
ма бла го дар ност до си те за при сус тво -
то, дру га ру ва ње то и за ед ниш тво то. По -
тоа на при сут ни те им се обра ти Спи ро
Ри стов ски, ми ни стер за труд и со ци -
јал на по ли ти ка.

Све че но обра ќа ње на 17. Ре пуб лич -
ки пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри
има ше Ни ко ла Гру ев ски, пре тсе да тел
на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја,
при што уште ед наш истак на де ка Вла -
да та се од не су ва со по чит кон пен зи о -
нер ска та по пу ла ци ја и де ка пен зи о не -
ри те & се вр вен при о ри тет на Вла да та. 

На спорт ски те нат пре ва ри учес тву -
ваа 395 пен зи о не ри од 38 здру же ни -
ја, а се нат пре ва ру ваа во 11 дис цип -
ли ни, по е ди неч но и екип но.

Со нај до бри ре зул та ти за се вку пен
по бед ник на 17. Ре пуб лич ки пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри бе ше
прог ла се но здру же ни е то на пен зи о не -
ри од Охрид и Де бр ца, кое го до би пре -
од ни от пе хар. 

Спорт ска та пен зи о нер ска олим пи -
ја да „Скоп је 2012“, на ко ја при сус тву -
ваа 1.150 учес ни ци и го сти, за вр ши
во дру гар ска и ве се ла ат мо сфе ра, ка -
ко на стан што дол го ќе се па ме ти и пре -
ра ска жу ва ме ѓу пен зи о не ри те.



М. Здра вков ска

Ле то то ги од бро ју ва пос лед ни те де -
но ви. Зад нас е ед но дол го топ ло ле то,
а зад чле но ви те на КУД „Ве се ли пен -
зи о не ри“ мно гу фе сти вал ски, кон церт -
ни и ре ви јал ни на ста пи, но и мно гу на -
гра ди.

Па тот по фе сти вал ски те на ста пи
го поч наа во Дел че во, на фе сти ва лот
„Оро се вие“, на кој учес тву ваа не -
кол ку КУД од источ на Ма ке до ни ја и
две од со сед на Бу га ри ја. Фе сти ва лот
има ше ре ви ја лен ка ра ктер, но бо га -
ти от из во рен фолк лор и рит мич ки те
ора од Про би штип ско не ги оста ви ја
рам но душ ни по се ти те ли те што раз -
ви ја го ле мо оро од Ов че по ли е то. Сле -
ду ва ше фе сти ва лот на из во рен фолк -
лор „Гај да“ во Иње во, Ра до ви шко, на
кој на ста пи ја 20 ан самб ли и фолк -
лор ни гру пи, а про би штип ски те „Ве -
се ли пен зи о не ри“ беа за бе ле жа ни
од струч но то жи ри и за ус пеш ни от на -
стап беа на гра де ни со вто ро ме сто.

Сле ду ва ше фе сти ва лот на из вор -
ни пес ни и ин стру мен ти, кој осо бе но

е прив ле чен за не гу ва чи те на из вор -
ни те пес ни и ин стру мен ти, а се ко ја
го ди на с* по го лем е бро јот и на учес -
ни ци те од дру ги те др жа ви, со што по -
при ми ме ѓу на ро ден ка ра ктер. На гај -
да ри те од КУД „Ве се ли пен зи о не ри“
им бе ше ука жа на чест да го отво рат
фе сти ва лот со ин стру мен тал на из вед -
ба на поз на та та пес на „Оти дов се ло
Дол не ни“, за што беа на гра де ни со
бу ре но ра коп ле ска ње. Ов де се по ка -
жаа ка ко ви стин ски вир ту о зи на гај -
да, за што не изо ста наа и на гра ди те.
Од При леп се вра ти ја со две пр ви на -
гра ди.

Ме ѓу на род ни от фе сти вал „Илин -
ден ски де но ви“ во Би то ла, на кој на -
ста пи ја 40 КУД, фолк лор ни ан самб -
ли, пе јач ки гру пи и дет ски фолк лор -
ни гру пи, во сво е то че ти рид нев но
при ка жу ва ње на нај у ба ви те тра ди -
ции, ко ре о гра фии, хор ски на пе ви и
дет ски игри, отсе ко гаш бил кру на на
на ши от фолк лор. Чест да би дат дел од
не го им бе ше ука жа на и на чле но ви -
те на КУД „Ве се ли пен зи о не ри“, кои
се прет ста ви ја со еден стар ве лиг ден -

ски оби чај. Не са мо што ја осво и ја
мно гу број на та пуб ли ка ту ку го пле ни -
ја и струч но то жи ри, за што беа прог -
ла се ни за нај ус пеш на гру па во пре -
зен ти ра ње на ма ке дон ски те тра ди -
ции. 

Од кон церт ни те на ста пи, би го изд -
во и ла на ста пот пред гру па вљу бе ни -
ци во на ша та му зи ка и тра ди ции од
Хо лан ди ја. Во ам би ен тал ни от про стор
на Лес нов ски от ма на стир тие се прет -
ста ви ја со ед но ча сов на про гра ма, за
на кра јот за ед но со го сти те да за пе ат
и да за и гра ат ма ке дон ски пес ни и ора.

Мош не ус пе шен бе ше на ста пот
на гру па та гај да ри на „Ди о ни со ви те
сла ви“ во Скоп је, ка ко и на сред ба та
на пен зи о не ри те во Пан те леј-Ко чан -
ско. По крај на ста пот на Де сет та та ју -
би леј на фолк лор на ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри, тие имаа уште не кол -
ку кон церт ни на ста пи на кои се по ка -
жаа ка ко ви стин ски чу ва ри на бо га -
то то фолк лор но тво реш тво од про би -
штип ски от крај. Со ва кви те на ста пи
го збо га ти ја фон дот на на гра ди и приз -
на ни ја.

vidici ^etvrtok, 13-9-20122 vidici ^etvrtok, 13-9-20123

К.С. Ан до но ва

Се дум на е сет ти те Ре пуб лич ки пен -
зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри под
по кро ви телс тво на пре тсе да те лот на
Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ни -
ко ла Гру ев ски, се одр жаа во чест на
66-те го ди ни од пен зи о нер ско то ор га -
ни зи ра ње во Ма ке до ни ја и 21 го ди на
од не за вис на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Ре пуб лич ка та пен зи о нер ска спорт -
ска олим пи ја да прв пат се одр жа во
Скоп је во пре крас ни от ам би ент на
комп ле ксот на хо те лот „Њу стар“. Со
оваа ма сов на спорт ска ма ни фе ста ци -
ја про дол жу ва тра ди ци ја та на ор га ни -
зи ра на актив ност во рам ки те на пен -
зи о нер ска та ор га ни за ци ја за раз вој
на ре кре а тив но то спор ту ва ње и дру -
же ње ме ѓу пен зи о не ри те, ка ко нај до -
бар на чин да се по стиг нат по до бро
здрав је и по долг жи вот. 

Нај пр вин во име то на до ма ќи нот
на нат пре ва ри те при сут ни те ги поз -
дра ви ја: Ме то ди ја Но вков ски, пре тсе -
да тел на из врш ни от од бор на Здру же -
ни е то на пен зи о не ри те Ѓор че Пе тров,
и Со кол Ми тров ски, гра до на чал ни кот
на оп шти на та Ѓор че Пе тров.

На 24 август 2012 го ди на се одр -
жа сед ни ца на ИО на СЗПМ, на ко ја
се ди ску ти ра ше за прет стој ни те
актив но сти на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја
што ќе се од ви ва ат во сеп тем ври. На
сед ни ца та при сус тву ва ше и пот пре -
тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ,
Бес ник По це ста.

Пре тсе да те лот ги ин фор ми ра чле -
но ви те на ИО на СЗПМ за актив но -
сти те што се во тек, но и за актив но -
сти те во сеп тем ври што се во зна кот
на од бе ле жу ва ње на Де нот на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја - 20 сеп -
тем ври. Ме ѓу дру го то бе ше истак на -
то де ка во сеп тем ври ќе се одр жат
мно гу важ ни на ста ни, и тоа: 

На 1 сеп тем ври ќе се одр жи ре -
ги о нал на ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри во Ко ча ни, а на 2 сеп тем ври во
Би то ла. 

Одр жа на е сред ба со ми ни стер -
ка та за кул ту ра Ели за бе та Кан чев -
ска-Ми лев ска и ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов -
ски. 

На 26 август ќе се одр жи сред ба
со пре тсе да те лот на Вла да та на РМ,
Ни ко ла Гру ев ски, ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов -
ски и со ми ни сте рот за здрав ство Ни -
ко ла То до ров во про сто ри и те на
СЗПМ. Ова се слу чу ва прв пат во 66-
го диш но то по сто е ње на пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја пре ми е рот со

два нај важ ни ми ни стри за пен зи о -
не ри те да ос тва ри ва ква сред ба.

На 11 сеп тем ври ќе се одр жат 17-
те ре пуб лич ки пен зи о нер ски нат пре -
ва ри, на кои по кро ви тел ќе би де пре -
ми е рот на РМ, Ни ко ла Гру ев ски, а до -
ма ќин ќе би де ЗП „Ѓор че Пе тров“.
Нат пре ва ри те ќе се одр жат во пре у -
ба ви от комп лекс на хо те лот „Њу стар“
во Виз бе го во, Скоп је

На 25 сеп тем ври ќе се одр жи пр -
ва та ју би леј на ре ви ја на пес ни му -
зи ка и игри, а ге не ра лен по кро ви тел
ќе би де Ми ни стерс тво то за кул ту ра
со ми ни стер ка та Ели за бе та Кан чев -
ска-Ми лев ска. По кро ви тел ќе би де
и гра до на чал ни кот на Скоп је, Ко це

Тра ја нов ски. Сред ба та ќе се одр жи
во Уни вер зал на са ла во Скоп је, а до -
ма ќин ќе би де Град ски от со јуз на пен -
зи о не ри на гра дот Скоп је.

Исто та ка беа до не се ни и по ве -
ќе од лу ки, ме ѓу кои и да се над гра ди
веб-стра ни ца та на со ју зот и на неа
да се ста ват си те 50 бро ја на вес ни -
кот „Пен зи о нер плус“, а во ид ни на
да ги има на ред ни те бро е ви на вес -
ни кот. Ова е во чест на 50-от број на
вес ни кот и три го ди ни по сто е ње на
стра ни ца та. Од лу ка та бе ше ед ног лас -
но при фа те на. Вес ни кот ќе би де на
20 стра ни ци во бо ја и со зго ле мен
ти раж.

К.С.А. 

Вла да та се од не су ва со 
по чит кон пен зи о нер ска та
по пу ла ци ја и таа & е вр вен

при о ри тет на Вла да та, 
ре че пре ми е рот Гру ев ски 

СЕД НИ ЦА НА ИО НА СЗПМ ВО ПРЕ СРЕТ НА 20 СЕП ТЕМ ВРИ

Мно гу број ни актив но сти 
за Де нот на пен зи о не ри те

ЗА КУД „ВЕ СЕ ЛИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ“ ОД ПРО БИ ШТИП

М. Ди мов ски

При фа ќа ње то на Ми ни стерс тво то
за кул ту ра да би де по кро ви тел на де -
сет та та, ју би леј на Ре пуб лич ка ре ви ја
на пес ни, му зи ка и игри, ко ја ќе се одр -
жи на 25 сеп тем ври во Уни вер зал на -
та са ла во Скоп је, бе ше офи ци ја ли зи -
ра но на 23 август на сред ба та по ме ѓу
ми ни стер ка та за кул ту ра Ели за бе та
Кан че ска-Ми лев ска и пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, на ко ја
при сус тву ваа и ми ни сте рот за труд и
со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов ски,
пре тсе да те лот на Град ски от со јуз на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те, Кр сте
Ан ге лев ски, и се кре та рот на ИО на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва. 

На прес-кон фе рен ци ја та по тој по -
вод во из ја ва та за пе ча те ни те и еле -
ктрон ски те ме ди у ми ми ни стер ка та
Кан че ска-Ми лев ска истак на де ка се
ос тва ру ва за лож ба та на Вла да та на РМ
и Ми ни стерс тво то за кул ту ра со пре зе -
ма ње со од вет ни мер ки да го по до брат
ква ли те тот на жи во тот на пен зи о не ри -
те, а во об ла ста на кул ту ра та да овоз -
мо жат до стап ност до си те гра ѓа ни на
на ша та зем ја за таа да ста не и нив на
при ви ле ги ја. Ми ни стер ка та ре че де ка
ги под др жу ва мно гу број ни те ини ци ја -
ти ви и про е кти, осо бе но на пен зи о не -
ри те, за по а ктив но вклу чу ва ње во кул -
тур ни от и јав ни от жи вот на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја, а с* со цел да се збо га ти
кул тур на та по ну да во зем ја та. Де сет -
та та ју би леј на ре ви ја на пес ни, му зи -
ка и игри, спо ред неа, е при до нес на
по ста ра та ге не ра ци ја кон афир ми ра -

ње то на ма ке дон ско то из вор но тво -
реш тво и на си те ет нич ки за ед ни ци,
кои ја за чу ву ва ат на ша та бо га та ет но -
ко ре о граф ска тра ди ци ја и го не гу ва ат
из вор ни от ста ро град ски фолк лор.

Во сво ја та из ја ва ми ни сте рот за
труд и со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри -
стов ски се срд но ја под др жа од лу ка та
на ми ни стер ка та за по кро ви телс тво
на ре ви ја та и по ра ча ва кви от при мер
да го сле дат и дру ги те ми ни стерс тва.

Иска жу вај ќи го за до волс тво то за
ва ква та под др шка на две те ми ни стерс -
тва, пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, да де им пре сив на сли ка за
до жи ву ва ња та, за ра до сти те и сре ќа -
та на учес ни ци те на до се гаш ни те ре -
вии на пес ни, му зи ка и игри, за љу бо -
вта и по све те но ста кон овие на ста ни,
кои им ја вра ќа ат до вер ба та за нив ни -
те мож но сти, за нив на та ин вен тив ност
и под го тве ност за до ка жу ва ња и во по -

од ми на ти го ди ни.
- Ре ви и те тоа по себ но им го овоз -

мо жу ва ат, би деј ќи во таа бо га та фолк -
лор на риз ни ца тие на ста пу ва ат со из -
вор ни, оби чај ни и ста ро град ски пес -
ни со ора ка ра кте ри стич ни за нив ни -
те под неб ја, со раз ни ду вач ки ин стру -
мен ти, во раз ни ко ло рит ни но сии, со
ка ра кте ри сти ки и израз на мул ти кул -
тур на та при пад ност, со дру же ње и спло -
те ност на си те што за ед но пе ат и игра -
ат, и Ма ке до нец и Ал ба нец, и Тур чин и
Ром, и си те дру ги од си те на ци о нал но -
сти, кои со сво и те актив но сти го збо -
га ту ва ат жи во тот и го про дол жу ва ат
вре ме то на актив но то ста ре е ње - ре -
че, ме ѓу дру го то, пре тсе да те лот Ар ги -
ров ски.

По кро ви тел на ре ви ја та ќе би де и
гра до на чал ни кот на Скоп је, Ко це Тра -
ја нов ски, и бла го да ре ние на тоа Уни -
вер зал на та са ла е до би е на бесп лат но.

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА - ПОКРОВИТЕЛ НА 10-ТА, ЈУБИЛЕЈНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

К. С.Ан до но ва

Пре тсе да те лот на Вла да та на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ни ко ла Гру ев ски,
при дру жу ван од ми ни сте рот за труд и
со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов ски
и ми ни сте рот за здрав ство Ни ко ла То -
до ров, ос тва ри ра бот на сред ба во про -
сто ри и те на Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја со прет -
став ни ци на пен зи о не ри те. 

По са ку вај ќи им до бре дој де и изра -
зу вај ќи им го ле ма бла го дар ност за по -
се та та, пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, ги за поз на пре ми е рот
и ми ни стри те со најз на чај ни те актив -
но сти во из ми на ти те 15 ме се ци, од ко -
га е из бра но акту ел но то ра ко водс тво
на Со ју зот. 

Пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски истак -
на де ка Вла да та и по на та му ќе но си
ни за мер ки и стра те гии по вр за ни со
оваа по пу ла ци ја, с* со цел пен зи о не -
ри те и ста ри те ли ца во зем ја та да има -
ат по ква ли те тен и по со др жа ен жи вот.

При тоа со за до волс тво при фа ти во име
на Вла да та да би де по кро ви тел на 17-
те ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски
нат пре ва ри, кои прет ста ву ва ат спорт -
ска пен зи о нер ска олим пи ја да што се
одр жа прв пат во Скоп је на 11 сеп тем -
ври. 

Ми ни сте рот Ри стов ски збо ру ва ше
за по ве ќе мер ки што Вла да та во из ми -
на ти от пер и од ги спро ве де и пла ни ра
да ги спро ве де во след ни от пер и од, со
фо кус на ре а ли за ци ја на про е ктот за
бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја и ини -
ци ја ти ви те од стра на на пен зи о не ри -
те за но ви за кон ски ре ше ни ја. 

Ми ни сте рот То до ров збо ру ва ше
за но ва та мер ка за бесп лат но бол -
нич ко ле ку ва ње на си те пен зи о не ри
со пен зи ја по ма ла од про сеч на та пен -
зи ја во др жа ва та од 1 ја ну а ри 2013
го ди на. На сред ба та е до го во ре но во
октом ври да се одр жи со ста нок со си -
те пре тсе да те ли на здру же ни ја та и со
чле но ви те на со бра ни е то на СЗПМ,
на кој ќе би де об јас не та оваа мер ка
и ќе се разг ле да ат и дру ги пра ша ња
по вр за ни со здрав стве на та за шти та
на пен зи о не ри те. 

На пре сот што бе ше одр жан по за -
вр шу ва ње то на оваа зна чај на сред -
ба из ја ви да доа ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов -
ски и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски.

- За до вол ни сме од сред ба та. Ми -
ни стерс тво то за труд и со ци јал на по -
ли ти ка и по на та му ќе ја не гу ва до бра -
та со ра бо тка со СЗПМ. Ќе би дат пре -
зе ме ни со од вет ни мер ки за по до бру -
ва ње на стан дар дот на пен зи о не ри -

те, но и на си те гра ѓа ни во др жа ва та
- из ја ви ми ни сте рот Ри стев ски. 

Спо ред пре тсе да те лот на СЗПМ,
сред ба та би ла со иск лу чи тел но зна -
че ње би деј ќи, ка ко што из ја вил и пре -
ми е рот, пен зи о не ри те се еден од
најз на чај ни те сег мен ти на Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја.

- Ба рав ме за шти та на жи вот ни от
стан дард на пен зи о не ри те по ра ди по -
ра стот на це ни те на стру ја та, пар но -
то и дру го, раз го ва рав ме и за зго ле -
му ва ње то на пен зи и те, кое тре ба да
се слу чи во на ред ни те три го ди ни, а
ка ко со јуз по ба рав ме да има ме нов
за кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње во Ма ке до ни ја. На ша та ор га ни -
за ци ја, ко ја оп фа ќа око лу 245 ил ја ди
пен зи о не ри, ка ко и си те ста ри лу ѓе
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, не ба ра
мно гу. Пен зи о не ри те се скром ни и
со ли дар ни со си те во зем ја та, но тие
зас лу жу ва ат спо ко ен и до сто инс твен
жи вот - из ја ви пре тсе да те лот на
СЗПМ.

Мер ка та се од не су ва за 
си те со пен зи ја по ма ла од
про сеч на та во др жа ва та

ПЕН ЗИ О НЕР СКА СПОРТ СКА ОЛИМ ПИ ЈА ДА ВО СКОП ЈЕ 

ЗНАЧАЈНА СРЕДБА НА РАКОВОДСТВОТО НА СЗПМ СО ВЛАСТА

Од 1 ја ну а ри бесп лат но бол нич ко ле ку ва ње за пен зи о не ри те

Ле то ис пол не то со 
на ста пи и со на гра ди

Се вку пен по бед ник 
здру же ни е то од Охрид и Де бр ца

Пен зи о не ри те да ва ат го лем при до нес 
кон не гу ва ње то на фолк ло рот и тра ди ци и те

Ле то ис пол не то со 
на ста пи и со на гра ди

Пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски истак на де ка Вла да та се залага пен зи о не ри те во зем ја та да има ат по ква ли те тен и по со др жа ен жи вот

Ми ни стер ка та Кан че ска-Ми лев ска ги под др жу ва 
ини ци ја ти вите и про е ктите на пен зи о не ри те

На седницата се од лучи да се над гра ди веб-стра ни ца та на со ју зот

Се дум на е сет ти те Ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри се одржаа под 
по кро ви телс тво на пре тсе да те лот на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја  Ни ко ла Гру ев ски На спорт ски те нат пре ва ри учес тву ваа 395 пен зи о не ри од 38 здру же ни ја

На нат пре ва ру ва чи те и на го сти те
им се обра ти и пре тсе да те лот на СЗПМ
Дра ги Ар ги ров ски, изра зу вај ќи го ле -
ма бла го дар ност до си те за при сус тво -
то, дру га ру ва ње то и за ед ниш тво то. По -
тоа на при сут ни те им се обра ти Спи ро
Ри стов ски, ми ни стер за труд и со ци -
јал на по ли ти ка.

Све че но обра ќа ње на 17. Ре пуб лич -
ки пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри
има ше Ни ко ла Гру ев ски, пре тсе да тел
на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја,
при што уште ед наш истак на де ка Вла -
да та се од не су ва со по чит кон пен зи о -
нер ска та по пу ла ци ја и де ка пен зи о не -
ри те & се вр вен при о ри тет на Вла да та. 

На спорт ски те нат пре ва ри учес тву -
ваа 395 пен зи о не ри од 38 здру же ни -
ја, а се нат пре ва ру ваа во 11 дис цип -
ли ни, по е ди неч но и екип но.

Со нај до бри ре зул та ти за се вку пен
по бед ник на 17. Ре пуб лич ки пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри бе ше
прог ла се но здру же ни е то на пен зи о не -
ри од Охрид и Де бр ца, кое го до би пре -
од ни от пе хар. 

Спорт ска та пен зи о нер ска олим пи -
ја да „Скоп је 2012“, на ко ја при сус тву -
ваа 1.150 учес ни ци и го сти, за вр ши
во дру гар ска и ве се ла ат мо сфе ра, ка -
ко на стан што дол го ќе се па ме ти и пре -
ра ска жу ва ме ѓу пен зи о не ри те.



К.Спа се ски

Де ле га ци ја на ЗП-Охрид и Де бар -
ца бе ше во по се та на Здру же ни е то на
пен зи о не ри од Вра ње, Ре пуб ли ка Ср -
би ја. Го сту ва ње то во Вра ње бе ше по
по вод Де нот на пен зи о не ри те на Ср -
би ја, 19 август. На прос ла ва та има ше
и де ле га ции од ЗП-Ку ма но во и ЗП-Би -
то ла. 

Од име то на де ле га ци ја та на Охрид
што бе ше при сут на на прос ла ва та од
пчињ ски от ре ги он, праз ни кот на срп -
ски те пен зи о не ри им го че сти та пре -
тсе да те лот на из врш ни от од бор, Ѓор ѓи
Трп че ски, a од име то на ЗП-Ку ма но во
пре тсе да те лот Спир ко Ни ко лов ски. Во
таа при го да Трп че ски ја об ја ви и од лу -
ка та на из врш ни от од бор спо ред ко ја
пре тсе да те лот на ЗП-Вра ње и на пчињ -
ски от ре ги он, Зо ран Але ксиќ, е прог -
ла сен за по че сен член на охрид ско то
здру же ние на пен зи о не ри те и при тоа
му вра чи сли ка на све ти Кли мент
Охрид ски изра бо те на во рез ба. Исто -
вре ме но му бе ше вра че но приз на ние
и на пот пре тсе да те лот Ми рос лав Трај -
ко виќ, ка ко и Бла го дар ни ца на фолк -
лор на та сек ци ја на ЗП-Вра ње. На сред -
ба та при сус тву ваа око лу 400 пен зи о -
не ри од ре ги о нот и 60 пен зи о не ри од
Ма ке до ни ја. 

Пе јач ка та гру па „Рас пе а ни охри -
ѓа ни“ на ста пи со сво ја про гра ма ис -
пол ну вај ќи сплет охрид ски ста ро град -
ски пес ни и ора, со што ги оду ше ви
при сут ни те. 

За вре ме на двод нев на та по се та
на Вра ње, ме ѓу прет став ни ци те на
здру же ни ја та беа во де ни кон стру ктив -
ни и плод ни раз го во ри за до се гаш на -
та и ид на та со ра бо тка. Пре сто јот во
Вра ње бе ше иско ри стен и за по се та
на кул тур но-исто ри ски те спо ме ни ци
на гра дот, а на вра ќа ње то и по се та на
ма на стир ски от комп лекс „Про хор
Пчињ ски“, ме мо ри јал ни от му зеј „Пе -
лин це“ и цр ква та „Све ти Ѓор ѓи ја“ во
се ло то Ста ро На го ри ча ни, кај Ку ма но -
во. 

ЗА ПИС ЗА ЕД НО ЧО ВЕ КУ ВА ЊЕ
vidici ^etvrtok, 13-9-20124

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na 
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija

Stranicite gi ureduvaat: 
Kalina Slivovska Andonova i  Mendo Dimovski od SZPM i

Aleksandar Dimkovski i Marjan Delevski od „Nova Makedonija“

Пе ро Ми лен ко ски

Ки ре и На та ли ја Ми хај лов ска
(по ра но На чев ска) пред осум го -
ди ни ја на пу шти ле град ска та вре -
ва и пен зи о нер ски те де но ви ги ми -
ну ва ат во жи во пис но то скоп ско се -
ло Бу ла ча ни. Ги поз на вам со де це -
нии. Овие кро тки лу ѓе, дла бо ко нав -
ле зе ни во ос ма та де це ни ја од жи -
во тот, за ме не се оли це тво ре ние

на до бри ро ди те ли. Во жи во тот ми на ле низ мно гу сци ли
и ха риб ди, но се ко гаш оста ну ва ле со гор до кре на ти гла -
ви и чист образ. И, што е нај важ но, со на деж и цвр ста ре -
ше ност да се от стои по се кој удар на суд би на та. А таа не
се ко гаш им би ла нак ло не та. Во ти вки те ве че ри на спо -
кој и мир, тие се се ќа ва ат на по че то ци те од сво јот „кр -
пен жи вот“. Се за поз на ле во да леч на та 1975 го ди на,
отка ко оста на ле са ми, се кој без сво јот бра чен со пат ник.
Тој, та тко на две ќер ки и еден син, таа мај ка на два си -
на, зна чи тел но по во зрас ни од не го ви те де ца. И та ка, на -
бр гу ста на ле та тко и мај ка на пет де ца.

- Ко га го поч нав ме за ед нич ки от жи вот со Ки ро, не го -
ви те де ца беа ма ло лет ни. Им беа по треб ни топ ли на и љу -
бов, гри жа. За тоа мо и те мај чин ски об вр ски наг ло се зго -
ле ми ја. Ста нав мај ка на пет де ца. За си те се гри жев ед -
на кво. Не ма ше мое, не го во, си те беа на ши. Та ка ги рас -
тев ме, шко лу вав ме, вра бо ту вав ме и удо му вав ме. Пет
свад би, пет ве сел би, а по тоа кр ште вки, ро ден де ни... Де -
нес се ра ду ва ме на нив на та ра бо та, на ус пе хот во жи во -
тот, со нив ги де ли ме нив ни те гри жи и проб ле ми - ве ли
На та ли ја, же на со бо га то жи вот но и ра бот но искус тво (ос -
но вач на ту ри стич ка та аген ци ја „Млаз Бог дан ци“, ка де
што се пен зи о ни ра ла). 

Мо же дол го да рас ка жу ва за ми на то то, за с*, са мо со

нас ме вка за мо лу ва да не на сто ју вам
да ги ка жу ва ими ња та на вну чи ња и
прав ну чи ња, за што се мно гу. 

Раз мис лу ва ње то на На та ли ја и
оце ни те за де но ви те ми на ти и се гаш -
ни ги спо де лу ва и Ки ро. 

- За ед нич ки от жи вот со На тка ни
по мог на да   се спро тив ста ви ме на
суд би на та. Не доз во лив ме де нот да
ни ста не ноќ. Со брав ме си ли да нај -
де ме но ва смис ла во жи во тот. Љу бо -

вта кон на ши те де ца н* хра бре ше и ис пол ну ва ше со на -
деж и са мо до вер ба. Сфа тив ме де ка, освен со спо ме ни -
те од ми на то то, тре ба да се жи вее и со свр те ност кон ид -
ни на та. Во тоа ус пе ав ме це лос но. За ед но сме ве ќе ре -
чи си че ти ри де це нии. Дол го вре ме жи ве ев ме во на ша -
та ку ќа во Ча ир, а се га сме ов де, во мо е во род но Бу ла -
ча ни. Но не сме са ми: со нас че сто се на ши те де ца, вну -
чи ња и прав ну чи ња за да ни го раз у ба ват де нот - до пол -
ну ва Ки ро Ми хај лов ски, пен зи о нер, по ра не шен истак -
нат про све тен и оп штес тве но-по ли тич ки ра бот ник во
скоп ски те оп шти ни, а по доц на и во Со бра ни е то на СР
Ма ке до ни ја, ка ко на ро ден пра те ник.

Раз го во рот со Ки ро и На тка се од ви ва ти вко, ка ко ти -
вки от жу бор на сел ска та ре ка, до лу под нив на та ку ќа.
Сон це то се под го тву ва за по чин ка, а јас за вра ќа ње во
гра дот. Пред тоа го за мо лу вам мо јот до ма ќин за уште ед -
на про ше тка низ се ло то. Да ви дам уште ед наш ка ко изг -
ле да (на се кое рит че ма а ла), да им се по ра ду вам на де -
ца та раз и гра ни во учи лиш ни от двор... По а ѓа ме. Ки ро и
јас. А се пак, чи нам со ме не е Ил ко на Ста ле По пов. А До -
ста (На та ли ја) оста на до ма. Не што да по тсу ре ди, до ра -
бо ти. А мо же би ќе заѕ во ни и не кој те ле фон од гра дот. Се -
кое ало, пре поз нат ли во и ми ло, за ба ба та и де до то е сред -
ба со најб ли ски те.

„Ил ко и До ста“ од Бу ла ча ни

За вре ме на двод нев на та 
по се та на Вра ње, ме ѓу 

прет став ни ци те на
здру же ни ја та беа во де ни
кон стру ктив ни и плод ни 

раз го во ри за до се гаш на та 
и ид на та со ра бо тка

Ки ре и На та ли ја 
Ми хај лов ска 

(по ра но На чев ска)
пред осум го ди ни 

ја на пу шти ле 
град ска та вре ва 

ФОТО
ВЕСТ

По кни га та „Спо ме ни за веч ност“, из да де на во 2001 го ди -
на, мо но гра фи ја та „Ку ма но во низ ве ко ви“ е вто ро де ло на но -
ви на рот Ван чо Ми хај лов ски. Тоа е ед на пре крас на хро но ло шка
сто ри ја за род ни от град Ку ма но во, про тка е на со мно жес тво под -
нас ло ви што се чи та ат во еден здив. Ко га е во пра ша ње род но -
то Ку ма но во ка ко лајт мо тив на кни га та, емо ци и те ја по тис ну ва -
ат ре ал на та сли ка за се оп што то по и ма ње на ед на ге не ра ци ја,
но стал ги ја та, за ми на ти те до бри вре ми ња, вер ба та за перс пе -
ктив на ид ни на што ја ну ди ку ма нов ско то се којд нев је.

Че ти ри е се ти на та под нас ло ви на ин вен ти вен на чин го по -
твр ду ва ат нес по ред ли во то зна че ње и вред но ста на овој нес пор -
но пи шан до ку мент, кој без дру го ќе ста не дел од се ко ја до маш -
на ко лек ци ја и биб ли о те ка. Ко ри стеј ќи ја мо ќта на изра зот и
стил ски от при стап за кон цеп ци ја, авто рот му да ва при о ри тет на
суб је ктот ку ма но вец, на сре ди на та со мош не бо га то исто ри ско
ми на то, на ес на фот на кал др ми са ни те тес ни со ка ци, поз на ти -
те ста ри град ски се мејс тва, оби ча и те и збид ну ва ња та што Ку -
ма но во го од во ју ва ат од пре о ста на ти те гра до ви и го иска чу ва -
ат ви со ко на пи е де ста лот.                                                                             Ц.И.

„Ку ма но во низ ве ко ви“ од но ви на рот Ван чо Ми хај лов ски

Охрид ски те пен зи о не ри 
во по се та на Вра ње, Ср би ја 

Во жи во тот ми на ле низ мно гу сци ли и ха риб ди, но се ко гаш оста ну ва ле со гор до кре на ти гла ви: Ки ре и На та ли ја Ми хај лов ски
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