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Ме ѓу на род ни от фе сти вал „Тре та жи вот на до -
ба“ во Љуб ља на, Сло ве ни ја, кој се одр жу ва по по -
вод 1 Октом ври - Ме ѓу на род ни от ден на ста ри те
ли ца, е про ект на СЗПМ и ЕУ. Оваа го ди на де ле га -
ци ја та на СЗПМ бе ше пред во де на од Ди ми три ја
Бо га ти но ски, член на ИО и пре тсе да тел на ЗП-Со -
ли дар ност-Ае ро дром од Скоп је, Ѓор ѓи Трп че ски,
пре тсе да тел на ЗП-Охрид и Де бр ца, Или ја Гли го ров,
член на ко ми си ја та за ме ѓу на род на со ра бо тка на
СЗПМ и Ри сто Трај ко ски, член на ИО на СЗПМ. Две -
те збра ти ме ни здру же ни ја, ЗП-Охрид и Де бр ца и
ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром од Скоп је на овој фе -
сти вал го прет ста ву ваа СЗПМ пре ку нив ни те фолк -
лор ни ан самб ли. 

Фе сти ва лот за поч на со све че на ака де ми ја во
го ле ма та са ла на Цан ка ре ви от дом на ко ја при сус -
тву ваа де ле га ции на СЗП Ма ке до ни ја, Хр ват ска,
Ита ли ја, Ср би ја, Ав стри ја, до ма ќи нот Сло ве ни ја,
ка ко и прет став ни ци на дру ги асо ци ја ции на пен -
зи о нер ски ор га ни за ции и нев ла ди ни ор га ни за ции
од Европ ска та за ед ни ца. 

На отво ра ње то на све че на та ака де ми ја при -
год но обра ќа ње имаа пре ми е рот на Сло ве ни ја,
Мар јан Ша рец и пре тсе да те лот на Со ју зот на пен -
зи о не ри те на Сло ве ни ја (ЗДУС) Ја нез Суш ник, кои
збо ру ваа за до се гаш ни те по стиг ну ва ња во гри жа -
та на Сло ве ни ја за ли ца та од тре та та до ба, за нив -
ни от стан дард, здрав стве на та за шти та, здра ви от
жи вот, инк лу зи ја та, ме ѓу на род на та со ра бо тка и по -
тре ба та за по до бар жи вот на нај ста ри те, би деј ќи
при до не сот на пен зи о не ри те е од огром но зна че -
ње во ми на то то, де нес и во ид ни на. Во поз драв -
ни от го вор, пре тсе да те лот на пен зи о не ри те на Сло -
ве ни ја, Суш ник упа ти ср деч ни поз дра ви до пре -
тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски, до СЗПМ и до пен -
зи о не ри те на при ја тел ска Ма ке до ни ја, не са мо ка -
ко на при ја те ли ту ку и за по ве ќе го диш на та со ра -
бо тка ко ја ја оце ни ка ко мно гу ус пеш на и плод на.
На све че но ста, за дол го го диш на та и ус пеш на актив -
ност во пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње на Сло ве -
ни ја им беа вра че ни приз на ни ја, и тоа: за нај а -
ктив но здру же ние на ЗП-Ај дов шти на, за осо бен

при до нес во ме ѓу на род на та со ра бо тка, а приз на -
ние до би и по ра неш на та ам ба са дор ка на Сло ве -
ни ја во Ма ке до ни ја, Јо жи ца Пу хар, ка ко и Ва ња
Ко пач-Мрач, по ра неш на ми ни стер ка за со ци јал -
ни пра ша ња, се мејс тво и ед на кви мож но сти на
Сло ве ни ја.

На ша та де ле га ци ја има ше по себ на сред ба со
Јо жи ца Пу хар, пре тсе да тел ка на ко ми си ја та за ме -
ѓу на род на со ра бо тка на ЗДУС и член ка на Европ -
ска та пен зи о нер ска ор га ни за ци ја на ко ја при сус -
тву ваа прет став ни ци на при сут ни те со ју зи на фе -
сти ва лот. На сред ба та, Бо га ти но ски нај пр во ги
пре не се поз дра ви те од пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ро ски и на ку со го прет ста ви СЗПМ, а
по тоа збо ру ва ше и за ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром.
Бо га ти но ски упа ти по фал ни збо ро ви за од лич на -
та ор га ни за ци ја на фе сти ва лот ка ко и за не го во -
то зна че ње и не го ви те це ли и за да чи кои се од не -
су ва ат на лу ѓе то од тре та та жи вот на до ба. Чле нот
на де ле га ци ја та, пре тсе да те лот на ЗП-Охрид и Де -
бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, со осо бе но за до волс тво се
заб ла го да ри за учес тво то на оваа ма ни фе ста ци -
ја ко ја е од го ле мо зна че ње не са мо за охрид ско -
то здру же ние, ту ку и за афир ма ци ја на Охрид и
Ма ке до ни ја. Трп че ски го прет ста ви ЗП-Охрид и
Де бр ца ка ко ед но од по ус пеш ни те здру же ни ја во
рам ки те на СЗПМ. 

Ина ку, на сред ба та се рас пра ва ше по се дум
те мат ски об ла сти, по вр за ни со акту ел но то пен зи -
о нер ско жи ве е ње кај нас и во оп кру жу ва ње то.
Пре тсе да тел ка та Јо жи ца Пу хар, ко ја бе ше и мо де -
ра тор на сред ба та, на прет став ни ци те на со ју зи те
на пен зи о не ри - учес ни ци на фе сти ва лот, им пре -
не се по ве ќе искус тва, ка ко се ор га ни зи ра ни и ка -

кви пра ва има ат пен зи о не ри те во европ ски те др -
жа ви, кон кои тре ба и ние да се стре ми ме. 

Пре тсе да те лот на ЗДУС, Ја нез Суш ник, упа ти
бла го дар ност за учес тво то на де ле га ци и те на пен -
зи о не ри те на оваа ме ѓу на род на ма ни фе ста ци ја.
Ме ѓу дру го то, тој ре че де ка сé уште не мо же ме да
се ос ло бо ди ме од не кои по ра неш ни сте ги на дејс -
тву ва ње, но мо ра ме да се прис по со би ме на европ -
ски те нор ма тив ни пра ви ла, а ја спом на и не ми -
нов но ста за со ра бо тка со др жав ни те ин сти ту ции,
но над вор од по ли тич ки те кам пу си. На сред ба та
бе ше до не сен зак лу чок да се про ши ри со ра бо тка -
та на со ју зи те на пен зи о не ри те не са мо со со се ди -
те ту ку да се ани ми ра ат и да се вклу чат и со ју зи те
на пен зи о не ри те од по ра неш ни те ју гос ло вен ски
ре пуб ли ки, би деј ќи кол ку сме по ма сов ни тол ку по -
до бро и по е фи кас но ќе ги ре ша ва ме на ши те проб -
ле ми и по бр зо ќе се прис по со би ме на европ ски -
те нор ма ти ви на пен зи о не ри те. До ма ќи ни те пре -
зе доа об вр ска ва кво ба ра ње да се упа ти до си те
со ју зи на пен зи о не ри те на по ра неш ни те ју гос ло -
вен ски ре пуб ли ки. На кра јот од за ед нич ка та те мат -
ска сред ба на де ле га ци и те од спом на ти те др жа ви-
учес нич ки на фе сти ва лот, прет став ни ци те на СЗПМ,
Ди ми три ја Бо га ти но ски и Ѓор ѓи Трп че ски, на пре -
тсе да те лот на ЗДУС на Сло ве ни ја, Ја нез Суш ник,
му вра чи ја умет нич ки фо то гра фии со мо ти ви од
Охрид и од Скоп је, а на дру ги те де ле га ции при год -
ни по да ро ци и ви но од охрид ско то и скоп ско то под -
неб је. 

Во рам ки те на фе сти ва лот „Тре та жи вот на до -
ба“, три де на се одр жу ва ше и Са ем на про из во ди,
ме ди цин ски пре па ра ти, ле карс тва, ор то пед ски по -
ма га ла, а има ше и со ве ту ва ња, еду ка ции, ме ре -

ње на кр вен при ти сок и ше ќер, ме ре ње на сте пен
на осте о по ро за, штан до ви со ста рин ски ра ко твор -
би изра бо те ни во дам неш ни вре ми ња и уште мно -
гу дру ги пре хран бе ни про из во ди за здра ва ис хра -
на, про па ган ден ма те ри јал за ту ри стич ки па ту ва -
ња, а сé по вр за но со ли ца та од тре та та до ба, по -
ме сте но на 60 штан да.

На фе сти ва лот на ста пи ја 120 му зич ки гру пи и
ан самб ли со 3.000 му зи ча ри и фолк ло ри сти ре чи -
си од це ли от свет. СЗПМ на фе сти ва лот „Тре та жи -
вот на до ба“ во Љуб ља на се прет ста ви во му зич ки -
от дел на фе сти вал ска та про гра ма со КУД „Со ли -
дар ност-Ае ро дром“ од Скоп је и КУД „Дал ги“ при
ЗП-Охрид и Де бр ца и тоа со три мно гу ус пеш ни за -
ед нич ки на ста пи, од кои еден на стап во го ле ма та
са ла на Цан ка ре ви от дом и по два кон цер ти на
отво ре на сце на во рам ки те на са е мот. КУД „Со ли -
дар ност-Ае ро дром“, со 20 игро ор ци и му зи ча ри
под ра ко водс тво на Ки ро Бо шко ски се прет ста ви
со дел од ри ту ал на ма ке дон ска свад ба, сплет на
пес ни и ора од По вар дар је то и сплет на оро вод ни
пес ни и игри. КУД „Дал ги“ при ЗП-Охрид и Де бр ца,
под ра ко водс тво на ко ре о гра фот и умет нич ки ра -
ко во ди тел Ри сто Трај ко ски, исто та ка има ше три
на ста пи со по ста но вки те „На Са ра и ште“ и „Бил ја -
на плат но бе ле ше“. На овие на ста пи на ши те фолк -
ло ри сти од Охрид и од Со ли дар ност-Ае ро дром беа
топ ло при ме ни од ил јад на та пуб ли ка, прос ле де ни
со ова ции и из ви ку ва ња Охрид, Охрид, Ма ке до ни -
ја, би деј ќи има ше пуб ли ка и од на ши со гра ѓа ни
кои жи ве ат и ра бо тат во Сло ве ни ја. На ста пот и на
два та ан самб ли бе ше прос ле ден и со ви де о бим.
Скоп ја ни те при ка жу ваа фо то гра фии од на ста пи на
нив но то КУД и од здру же ни е то, а, пак, при на ста -
пот на охри ѓа ни те се при ка жу ва ше кра тко ме тра -
жен филм од нај у ба ви те при род ни, кул тур ни и исто -
ри ски зна ме ни то сти на Охрид. 

Во знак на учес тво то и од лич ни от на стап на на -
ши те фолк ло ри сти на овој ме ѓу на ро ден фе сти вал,
на кој за прв пат учес тву ваа овие две здру же ни ја,
од пре тсе да те лот на ЗДУС, Ја нез Суш ник, им беа
вра че ни спе ци јал ни приз на ни ја.

По пре сто јот во Љуб ља на, а на за ми ну ва ње за
Ма ке до ни ја, бе ше на пра ве но кра тко па но рам ско
разг ле ду ва ње на Љуб ља на, Блед, По сто ин ска Ја -
ма, при мор ски те гра до ви Опа ти ја и Ри е ка и Кар -
ло вац. Па ту ва ње то и на ста пот на фе сти ва лот кај
фолк ло ри сти те и де ле га ци ја та од две те здру же ни -
ја ќе оста не во уба во и при јат но се ќа ва ње кое ре -
тко се до жи ву ва. За здрав стве на та со стој ба ко ја
ми на во нај до бар ред беа за дол же ни д-р Ди ми тар
Спа се ски и д-р Или ја Гли го ров. Се ка ко, при па ту -
ва ње то и по се та та на поз на чај ни те ту ри стич ки и
дру ги зна ме ни то сти не изо ста на и за ед нич ко то фо -
то гра фи ра ње.  Кр сте Спа се ски 

ФЕСТИВАЛ „ТРЕТА ЖИВОТНА ДОБА“ ВО ЉУБЉАНА

И оваа го ди на се слуш на ма ке дон ска пес на 
и се игра ше ма ке дон ско оро во Сло ве ни ја 

Ма ке дон ски те пен зи о не ри 
до сто инс тве но ги прет ста ви ја 
Скоп је и Охрид и кул тур но то 
бо гат ство на на ша та уба ва 

Ма ке до ни ја на Ме ѓу на род ни от 
фе сти вал за тре та жи вот на до ба 

во Љуб ља на
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Из врш ни от од бор на Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја (СЗПМ), на 9 октом -
ври 2018 го ди на одр жа про ши ре на сед ни ца на ко -
ја при сус тву ваа по крај чле но ви те и: Ми тре Сто ја нов -
ски, пре тсе да тел на над зор ни от од бор, Ѓор ги Трп че -
ски, пре тсе да тел на ИО на ЗП-Охрид и Де бр ца и Или -
ја Гли го ров - член на де ле га ци ја та на СЗПМ на Ме ѓу -
на род ни от фе сти вал на тре та до ба во Љуб ља на, Здра -
вко Пе тков ски, пре тсе да тел на ко ми си ја та за спорт
и ре кре а ци ја на СЗПМ, Пе ро Ан дре ев ски и дру ги
чле но ви на струч на та служ ба на СЗПМ.

Со про ши ре на та сед ни ца на из врш ни от од бор,
де вет на е сет та по ред во овој ман дат, ра ко во де ше
пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски, при што нај пр вин
беа разг ле да ни пред лог-фи нан си ски от из ве штај за
ос тва ре ни те при хо ди и из вр ше ни те рас хо ди за пер -
и о дот од 1.1 до 30.6. 2018 го ди на и из ве шта јот на
над зор ни от од бор за кој увод но ре зи ме да де пре -
тсе да те лот на над зор ни от од бор, Ми тре Сто ја нов -
ски. Исти от бе ше оце нет ка ко ква ли тет но изра бо -
тен, а ра бо те ње то на Со ју зот ка ко ра ци о нал но и до -
ма ќин ско и по крај зго ле ме ни те актив но сти. Из ве -
шта и те беа при фа те ни ед ног лас но. 

Из ве штај за одр жа ни те 23. Ре пуб лич ки спорт -
ски нат пре ва ри 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 и ре -
кре а ци ја на СЗПМ. Спо ред ис црп ни те и си сте ма ти -
зи ра ни по да то ци бе ше зак лу че но де ка ко ми си ја та,
ор га ни за ци о ни от од бор и до ма ќи нот ЗП-Ра до виш и
Кон че мно гу до бро си ја за вр ши ле ра бо та та, а ре -
зул тат на тоа е ус пеш на та ре а ли за ци ја на 23. Ре пуб -
лич ки спорт ски нат пре ва ри на кои обра ќа ње имаа
пре тсе да те лот на Вла да та на РМ, Зо ран За ев и ми -
ни стер ка та на МТСП, Ми ла Ца ро ска. 

Ин фор ма ци ја за учес тво то на СЗПМ на 18. Ме -
ѓу на ро ден фе сти вал на тре та жи вот на до ба во Љуб -
ља на, Сло ве ни ја, под не се Ди ми три ја Бо га ти но ски,
шеф на де ле га ци ја та на СЗПМ, член на ИО на Со ју -
зот и пре тсе да тел на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром, во
чиј со став беа и Ѓор ѓи Трп че ски, пре тсе да тел на ЗП-

Охрид и Де бр ца, Или ја Гли го ров, член на ко ми си ја -
та за ме ѓу на род на со ра бо тка на СЗПМ и Ри сто Трај -
ко ски, член на ИО на СЗПМ. Две те збра ти ме ни здру -
же ни ја, ЗП-Охрид и Де бр ца и ЗП-Со ли дар ност-Ае ро -
дром од Скоп је на овој фе сти вал го прет ста ву ваа
СЗПМ пре ку нив ни те фолк лор ни ан самб ли. Во сво -
е то из ла га ње Бо га ти но ски истак на де ка две те здру -
же ни ја до стој но ги прет ста ви ле ма ке дон ски те пен -
зи о не ри, гра до ви те Скоп је и Охрид и на ше то бо га то

кул тур но нас ледс тво. Во вр ска со пре сто јот во Љуб -
ља на ди ску ти ра ше и Ѓор ѓи Трп че ски, кој ги по фа ли
до сто инс тве ни от при ем од до ма ќи ни те и сил ни те ап -
ла у зи од пуб ли ка та и се заб ла го да ри на СЗПМ за да -
де на та мож ност да при сус тву ва ат на овој убав и зна -
ча ен ме ѓу на ро ден на стан.

На сед ни ца та на дне вен ред бе ше и усво ју ва ње
став за лаж ни те ве сти про тив СЗПМ од Мен до Ди -
мов ски во вес ни кот „Сло бо ден пе чат“, со кои му се

на не су ва ште та на уг ле дот на Со ју зот, би деј ќи се не -
ги ра ат си те по стиг на ти актив но сти и ре зул та ти. Во -
вед но емо тив но из ла га ње има ше пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. 

Со тим ска ра бо та на си те, и на ра ко водс тва та и
на се кој по е ди нец се по стиг на ти од лич ни ре зул та ти,
што е фа ктич ка не га ци ја на лаж ни те твр де ња и де -
зин фор ма ции без до ка зи из не се ни во ко лум ни те на
Мен до Ди мов ски во вес ни кот „Сло бо ден пе чат“. Чле -
но ви на ор га ни те и на те ла та на СЗПМ се це не ти и
до ка жа ни акти ви сти, чес ни дру га ри и по чи ту ва ни
при ја те ли, со кои за ед но ја ши рев ме по зи тив на та
енер ги ја ме ѓу членс тво то на на ша та нев ла ди на мул -
ти ет нич ка ор га ни за ци ја. Не го ви те не бу ло зи и лаж -
ни твр де ња со го вор на омра за тој нај пр вин мо жел
и тре ба ло да ги про ве ри на ор га ни те и те ла та на
СЗПМ на кои се ко гаш при сус тву вал, а ду ри по тоа да
ги из не се во јав но ста. Впро чем тоа е и ос нов но то
но ви нар ско пра ви ло што тој ка ко но ви нар тре ба ло
да го знае. На оние кои се си тат на бо ле сти на лу ѓе -
то не им е ме сто во ра ко вод ни те стру кту ри на на ша -
та ху ма на ор га ни за ци ја, а ши ре ње то лаж ни ве сти
со го вор на омра за е про тив оп што чо веч ки те и др -
жав ни ин те ре си, по ра ди што во зем ји те на Европ -
ска та Уни ја и за кон ски тоа е каз ни во – истак на Ар -
ги ров ски.

По тоа се раз ви кон стру ктив на ди ску си ја во ко ја
учес тву ваа ре чи си си те при сут ни на сед ни ца та. На
кра јот се до не се зак лу чок не го ви те тен ден ци оз ни и
лаж ни твр де ња да би дат отфр ле ни, со ин диг на ци ја
да би де раз ре шен и од член на ко ми си ја та за кул -
тур но-за ба вен жи вот, да се об ја ви де мант во вес ни -
кот „Сло бо ден пе чат“ и во „Пен зи о нер плус“ и ду ри
да се по диг не туж ба про тив Мен до Ди мов ски за на -
ру шу ва ње на уг ле дот на Со ју зот. Зак лу чо кот бе ше
усво ен од си те при сут ни со са мо еден глас про тив. 

На сед ни ца та беа до не се ни не кол ку од лу ки од
де ло кру гот на над леж но сти те на из врш ни от од бор.

К. С. Ан до но ва

19 СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Уште ед на по твр да за единс тво то и спло те но ста на членс тво то

На 21 сеп тем ври, на еден од нај -
го ле ми те хри сти јан ски праз ни ци „Ма -
ла Бо го ро ди ца“, а во рам ки те на од -
бе ле жу ва ње на Де нот на пен зи о не ри -
те, ЗП-Про би штип ја ор га ни зи ра тра -
ди ци о нал на та сред ба на зе ле но на ко -
ја беа по ка не ти те 43 здру же ни ја, но
на сред ба та во Лес но во до па ту ваа 37
со над 8.000 пен зи о не ри. По крај пен -
зи о не ри те, на овој праз ни чен ден во
Лес но во се нај доа и по ве ќе од 3.000
дру ги по се ти те ли кои имаа жел ба да
по ми нат еден не за бо ра вен ден. За ва -
ква та ма сов на по се та при до не соа и
по вол ни те вре мен ски ус ло ви, не од -
мин ли ва та при ро да, чи сти от пла нин -
ски воз дух, поз на то то го сто примс тво
и од лич на та ор га ни за ци ја на до ма ќи -
ни те на ЗП Про би штип.

Уште во ра ни те утрин ски ча со ви,
од си те стра ни на Ма ке до ни ја, ко ло на
од во зи ла со пен зи о не ри при стиг ну -
ваа во Лес но во, со единс тве на цел да
се дру жат со сво и те врс ни ци, но и да
го по се тат на да ле ку про чу е ни от ма на -
стир „Све ти Га врил Лес нов ски“ из гра -
ден во пр ва та по ло ви на на 14 век, кој
во сво е то по сто е ње оди грал важ на
уло га во кул ту ра та, умет но ста, обра зо -
ва ни е то и исто ри ја та на овој крај. По -
се ти те ли те се срет наа со ед на ре тка
уба ви на, ико но ста сот, кој спа ѓа ме ѓу
нај у ба ви те и нај вред ни те на Бал ка нот
и по ши ро ко, а љу без ни те мо на си им
рас ка жу ваа и за дру ги те вред но сти и
уло га та што ја имал ма на сти рот.

Со са мо то при стиг ну ва ње во Лес -
но во, дел од по се ти те ли те нај пр во го
по се ти ја ма на сти рот, а по тоа по ба раа
ме сто за сме сту ва ње во пре крас ни от

уре ден двор со раз но бој ни цве ќи ња,
до де ка, пак, не кои се сме сти ја во ма -
ла та бо ро ва шу ма. 

Во про сто ри и те на пре у ре де но то,
не ко гаш но учи ли ште, се одр жа тра ди -
ци о нал на та сред ба на пре тсе да те ли -
те и дру ги прет став ни ци на дој де ни те
здру же ни ја, а на ко ја се раз ме ни ја
искус тва за до се гаш ни те актив но сти
ка ко и за оние во на ред на та го ди на.
На при сут ни те на сред ба та прв им се
обра ти пре тсе да те лот на ЗП-Про би -
штип, Гру и ца Ма на си јев, кој им се заб -
ла го да ри за ма сов на та по се та и им
по са ка мно гу здрав је, при ја тен и не -
за бо ра вен пре стој во овој жи во пи сен
крај кој што го кра сат мно гу зна ме ни -
то сти. 

Од име то на оп шти на та им се обра -

ти гра до на чал ни кот на Про би штип,
Дра ган Ана ста сов, кој не го кри е ше
за до волс тво то што на овој убав ден се
на о ѓа ме ѓу по во зрас на та по пу ла ци ја,
ме ѓу пен зи о не ри те од по ве ќе гра до -
ви во Ма ке до ни ја. По са ку вај ќи им
мно гу здрав је и ус пеш на ме ѓу себ на
со ра бо тка, тој истак на де ка оп шти на
и по на та му ќе ги под др жу ва актив но -
сти те на здру же ни е то на пен зи о не ри -
те, наг ла су вај ќи де ка е пот пи шан и ме -
мо ран дум за со ра бо тка кој ус пеш но
се имп ле мен ти ра.

-По чи ту ва ни пен зи о не ри, ве поз -
дра ву вам и ви по са ку вам здрав је то
да ве слу жи уште мно гу го ди ни. Во о ду -
ше вен сум и при јат но сум из не на ден
од ва ше то ор га ни зи ра ње, ва ше то дру -
же ње и ва ши те ре зул та ти што ги по -

стиг ну ва те во де лот на ва ши те актив -
но сти во спор тот и кул ту ра та. Вие сте
нај у бав при мер за нас мла ди те ка ко
тре ба да се ор га ни зи ра ме и сте ви -
стин ски па то каз за нас ка ко да ги за -
чу ва ме на ши те кул тур ни вред но сти.
Пре ку ва кви те сред би вие ја за поз на -
ва те на ша та др жа ва и си го пра ви те
жи во тот по ин те ре сен. Уште ед наш ви
по са ку вам мно гу здрав је, мно гу актив -
но сти и уба ви пен зи о нер ски де но ви –
истак на Ана ста сов.

Од име то на СЗПМ на при сут ни те
им се обра ти Стан ка Трај ко ва, се кре -
тар ка на ИО при СЗПМ, ко ја истак на
де ка не е прв пат во Лес но во, но се ко -
ја сред ба со ова ма ло ме сто бу ди емо -
ции и но ви пре диз ви ци по втор но да
се дој де.

- Ви ги пре не су вам поз дра ви те и
нај у ба ви те жел би за ва ше здрав је и
без гриж ни пен зи о нер ски де но ви од
СЗПМ и од мое лич но име. Со ју зот се -
ко гаш ги по ма га здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те, од нос но чле но ви те на здру -
же ни ја та, ги при фа ќа пред ло зи те за
нив ни те но ви актив но сти и ги под др -
жу ва. Се на де вам де ка од де неш на та
сред ба ќе си за ми не те со но ви и уба -
ви впе ча то ци и до жи ву ва ња за кои ќе
им при ка жу ва те на ва ши те при ја те ли.
За да би де пре сто јот во Лес но во комп -
ле тен и не за бо ра вен, за до бро то рас -
по ло же ние на го сти те се по гри жи гру -
па та „Еу фо ри ја“. На сел ско то игра ли -
ште се игра ше и се пе е ше до доц ни те
поп лад нев ни ча со ви.

М. Здра вков ска

ЗП-ПРОБИШТИП

Во Лес но во дој доа над 8.000 пен зи о не ри
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Де ле га ци ја на Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те на гра дот
Скоп је, пред во де на од пре тсе да те -
лот Ме то ди ја Но вков ски, на 24, 25 и
26 сеп тем ври 2018 го ди на бе ше во
Со фи ја, Ре пуб ли ка Бу га ри ја, ка ко
пла ни ра на актив ност за ме ѓу на род -
на со ра бо тка со Со ју зот на пен зи о -
не ри те на гра дот Со фи ја.

Про гра ма та за ме ѓу на род на со -
ра бо тка со пен зи о не ри те од глав ни -
те гра до ви е дол го го диш на и пред ви -
ду ва сред би по ме ѓу де ле га ции од ед -
на или по ве ќе др жа ви. Цел та е пре -
ку кон сул та ции, до го ва ра ња и раз -
ме на на искус тва, ра ко водс тва та во
сог лас ност со сво ја та над леж ност
кон ти ну и ра но да при до не су ва ат за
по до бру ва ње и уна пре ду ва ње на
пра ва та на пен зи о не ри те во по ве ќе
об ла сти на нив но то жи ве е ње. До се -
га прет став ни ци од СЗП на гра дот
Скоп је имаа сред би со ор га ни за ции
на пен зи о не ри од Бел град, Ти ра на,
Са ра е во, а оваа го ди на и од Со фи ја.
За оче ку ва ње е де ка ќе се ос тва рат
сред би и со пен зи о нер ски те ор га ни -
за ции од дру ги те глав ни гра до ви на
со сед ни те др жа ви.

Пла нот за сред ба та во Со фи ја бе -
ше ре а ли зи ран во це ли на. Нај пр во
де ле га ци ја та има ше сред ба со д-р
Сте фан Гру ев, пре тсе да тел на Град -

ски от со вет за Со фи ја при Со ју зот на
пен зи о не ри те-2004, и со На деж да
Ка са бо ва, пот пре тсе да тел ка. На
сред ба та се раз го ва ра ше за ор га ни -
за ци ска та по ста ве ност, за со стој ба -
та со пен зи и те и за мно гу дру ги пра -
ва на пен зи о не ри те во две те зем ји.
Се раз ме ни ја искус тва и мис ле ња за
на чи нот на за ста пу ва ње пред ин сти -
ту ци и те и дру ги ор га ни кои учес тву -

ва ат во по ли ти ка та и актив но сти те
за по до бар жи вот на пен зи о не ри те.
По себ но беа на бе ле жа ни актив но -
сти те од кул тур но-за бав ни от жи вот и
од спорт ско то по ле, ка ко и гри жа та
за пен зи о не ри те со на ру ше но здрав -
је и на оние со ма ли пен зии. Спо ред
про гра ма та, до ма ќи ни те ор га ни зи -
раа не кол ку сред би со прет став ни -
ци од ин сти ту ции и ор га ни за ции на

кои се во деа раз го во ри и се раз ме -
ну ваа искус тва и пре по ра ки за да се
при до не се за по до бру ва ње на пен -
зи о нер ски от ста тус и во ед на та и во
дру га та др жа ва. Во Глав на та ди рек -
ци ја на Со фи ја за „Пре вен ци ја, ин -
те гра ци ја, спорт и ту ри зам“ ко ја, па -
тем, најм но гу при до не су ва за пен -
зи о не ри те, сред ба та бе ше со за ем -
но ин фор ми ра ње за пра ва та на пен -

зи о не ри те и нив но уна пре ду ва ње.
Пен зи о не ри те во Бу га ри ја мно гу
слич но ка ко и пен зи о не ри те во Ма -
ке до ни ја ре а ли зи ра ат мно гу ек скур -
зии низ зем ја та и во странс тво, па
за тоа на сред ба та во се ди ште то на
Бу гар ски от ту ри стич ки со јуз најм но -
гу се раз го ва ра ше на оваа те ма. До -
ма ќи ни те наг ла се но ги пре зен ти раа
актив но сти те кои ја одр жу ва ат ви -
тал но ста и дол го веч но ста на пен зи -
о не ри те. Ка ко поз на чај на се од бе -
ле жу ва сред ба та со гру па пен зи о не -
ри во Клу бот на ин ва ли ди те и пен -
зи о не ри те во ре о нот На деж да. Та -
му де ле га ци ја та бе ше пре че ка на
спо ред тра ди ци ја та со леб и сол и
ки тка цве ќе „за здрав је“. По кра тко -
то прет ста ву ва ње на две те ор га ни -
за ции, го сти те им да доа на до ма ќи -
ни те кни ги, бил те ни, вес ни ци и прос -
пе кти од СЗПМ, од Скоп је и од Ма -
ке до ни ја. Сред ба та по ми на во за -
ем но за поз на ва ње, дру га ру ва ње и
до бро рас по ло же ние со пе е ње ма -
ке дон ски на род ни пес ни. Не за бо -
рав на е и по се та та на Кул тур но-ин -
фор ма тив ни от цен тар на Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја во Со фи ја, ка де што
ди ре кто рот Са шко На сев ја за поз -
на де ле га ци ја та со ми си ја та и актив -
но сти те на оваа ин сти ту ци ја.

Или ја Гли го ров

МЕ ЃУ НА РОД НА СОРАБОТКА

По се та на СЗП на гра дот Скоп је на со фи ски те пен зи о не ри 

Овој хри сти јан ски праз ник, Акти вот
на пен зи о нер ки при ЗП-Га зи Ба ба тра -
ди ци о нал но го од бе ле жу ва ка ко свој. И
во из бо рот не ма слу чај ност, би деј ќи же -
ни те се сим бол и на ве ра та и на на деж -
та и на љу бо вта, и бла го да ре ние на тоа
тие се столб на се мејс тво то, но тие вер -
ба та, на деж та и љу бо вта ги вне су ва ат и
во с  она што го ра бо тат. Та ка е и во
нив ни те мно гу број ни актив но сти во ЗП-
Га зи Ба ба, па за тоа и ја има ат це ла та под -
др шка од здру же ни е то. 

Оваа го ди на дру же ње то по овој по вод
бе ше не кол ку де на по ра но од об је ктив ни
при чи ни и окол но сти. Та ка, во ре сто ра нот
„Да ли ја“ се со браа око лу 270 пен зи о нер -
ки и пен зи о не ри од Ку ма но во, Стру ми ца,
Охрид, Ра до виш, Ко ча ни, Би то ла, При леп,
Ки че во, Ре сен и од скоп ски те здру же ни -
ја Кар пош, Илин ден, Ки се ла Во да, Во е -
ни те пен зи о не ри и од здру же ни е то до ма -
ќин. Пен зи о не ри те и го сти те прв ги поз -
дра ви пре тсе да те лот на здру же ни е то, Ѓор -
ге Ан до нов, кој че сти тај ќи им го праз ни -
кот наг ла си де ка ва кви те сред би зна чи -
тел но при до не су ва ат за раз ме на на искус -
тва ме ѓу пен зи о не ри те, но и ги раз у ба ву -
ва ат нив ни те пен зи о нер ски де но ви.

Де нес на оваа сред ба ќе се дру жи ме
со пес на, му зи ка и оро. За до волс тво е да
се по чув ству ва ра до ста од за ед нич ко то
дру же ње кај си те нас. Ва кви те сред би се

стре меж за зац вр сту ва ње на со ра бо тка -
та, но и за по ква ли те тен и по со др жа ен
жи вот на пен зи о не ри те - ре че пре тсе да -
те лот Ан до нов.

Со жел би за убав и ве сел пен зи о нер -
ски жи вот пен зи о не ри те ги поз дра ви и
пре тсе да тел ка та на Акти вот на пен зи о не -
ри при ЗП-Га зи Ба ба, Маг да ле на Спи ров -
ска, ко ја истак на де ка Акти вот, со го лем
број ус пеш но ре а ли зи ра ни про грам ски
за да чи, се вбро ју ва ме ѓу нај а ктив ни те во
СЗПМ.

Има ме од лич на со ра бо тка со Акти ви -
те на пен зи о нер ки од дру ги те здру же ни -
ја со кои има ме по сто ја ни кон та кти и ос -
тва ру ва ме за ед нич ки актив но сти. Осо -
бе но ра ду ва фа ктот што од го ди на на го -
ди на се зго ле му ва бро јот на пен зи о не ри
кои до а ѓа ат на оваа сред ба – истак на
Спи ров ска. 

На при сут ни те на прос ла ва та им се
обра ти и Стан ка Трај ко ва, се кре тар ка на
ИО на СЗПМ, ко ја во сво е то обра ќа ње
нај на пред ги поз дра ви при сут ни те и им
по са ка сре ќа, здрав је и долг жи вот, и по -
ра ча де ка до а ѓа вре ме то на же ни те.

– Воз диг ну ва ње то на кул тур но то жи -
ве е ње, ис пол ну ва ње то со ко рис ни актив -
но сти е осо бе но зна чај но за пен зи о нер -
ска та по пу ла ци ја ко ја со сво јот ми нат труд
и по стиг ну ва ња та го зас лу жу ва ат тоа –
ре че, по крај дру го то, Трај ко ва.

ЗП-ГАЗИ БАБА

Се сла ве ше праз ни кот 
Ве ра, На да, Љу бов

ЗП-КАВАДАРЦИ

Пен зи о не ри те нај а ктив ни во лет ни от пер и од

Лет ни от пер и од и топ ло то вре ме осо бе но ни го дат, па
и ние пен зи о не ри те, сло бод но ќе ка жам, мо же би сме и
нај а ктив ни ток му во овој пер и од. И не са мо што сме актив -
ни, ту ку по стиг ну ва ме и до бри ре зул та ти, ни ре че пре тсе -
да те лот на ЗП-Ка ва дар ци, Ри сто Ан ѓу шев. 

На 23. Ре ги о нал ни спорт ски нат пре ва ри ка де што до -
ма ќин бе ше ЗП-Де мир Ка пи ја, еки па та на ЗП-Ка ва дар ци
бе ше нај до бра. Це ла та ра бо та и вло же ни от труд ги да доа
оче ку ва ни те ре зул та ти. Бла го да рен сум на на ши те пен зи -
о не ри што актив но се под го тву ва ат и учес тву ва ат во спорт -
ски те игри, а по фал ба зас лу жу ва и нив на та по жр тву ва ност.
Здру же ни е то има ко ми си ја за спорт ко ја од лич но функ ци -
о ни ра, па пре ку иста та прет ход но се обез бе ду ва ат и ус ло -
ви за под го то вка на пен зи о не ри те кои учес тву ва ат на спорт -
ски те игри. По фал би и за пре тсе да те лот на ко ми си ја та, Трај -
ко Та сев и за пен зи о ни ра ни от про фе сор по фи зич ко вос -
пи ту ва ње Бла же Пе тров кои ра бо тат со на ши те пен зи о не -
ри. До бри бев ме и на Ре пуб лич ка та спорт ска олим пи ја да
во Ра до виш на 2 сеп тем ври, ка де што осво ив ме еден зла -
тен ме дал во до ми но (Ѓор ѓи Та лев) и еден сре брен ме дал
во скок од ме сто (Јон че Апо сто лов). Со осво е ни 52 бо да се
ран ги рав ме на сед мо то ме сто од вкуп но 43 здру же ни ја.
Спорт ски нат пре ва ри ор га ни зи ра ме со здру же ни ја со кои
има ме со ра бо тка, но и со ин сти ту ции од гра дот. 

ЗП-Ка ва дар ци со по ве ќе чле но ви учес тву ва ше и на Ре -
ги о нал на та ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри во Ге вге ли ја, а
со си лен ап ла уз беа поз дра ве ни пе јач ка та и игро ор на та
гру па на Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес на, му зи ка и игри во
Скоп је. Го сту вав ме во Ку ма но во на Ме ѓу на род ни от фе сти -
вал на хо ро ви, ка де што учес тву ваа хо ро ви на здру же ни -
ја од Ср би ја, Бу га ри ја и од Ма ке до ни ја. Здру же ни е то учес -
тву ва ше и на Ме ѓу на род на та смо тра на фолк ло рот во Ле -
ско вац, Ср би ја, за ед но со здру же ни ја од Ср би ја, Хр ват ска,
Бу га ри ја и од Ма ке до ни ја.

Пен зи о не ри те од Ка ва дар ци учес тву ва ат и на ре чи си
си те сред би на зе ле но кои се ор га ни зи ра ат во на ша та
зем ја ка ко што се тра ди ци о нал ни от пик ник во До јран, во
Пан те леј кај Ко ча ни, а не о дам на бев ме и во пре у ба во то
Лес но во.

На ше то здру же ние ор га ни зи ра и пре да ва ња на те ми
кои се ин те рес ни за пен зи о не ри те. 

Ор га ни зи ра ме и ек скур зии во зем ја та и во странс тво.
Сме би ле во Пра га, Ам стер дам, Ви е на, Ле ско вац, Вр њач -
ка Ба ња, Ро ма ни ја, Хр ват ска и во Бос на и Хер це го ви на.
По крај си те овие па ту ва ња, здру же ни е то за сво и те чле но -
ви-пен зи о не ри ор га ни зи ра и ле ту ва ње, од нос но од мор во
Ал ба ни ја, Охрид и во До јран.

Не ма ме мно гу вре ме за че ка ње. Ние сме во тре та та
до ба и мо ра ме вре ме то што ни оста ну ва да го иско ри -

сти ме ма кси мал но и на нај у бав на чин, да се ре ла кси ра -
ме и да го по ми не ме жи во тот што ни пре о ста ну ва што е
мож но по у ба во - истак на пре тсе да те лот на ЗП-Ка ва дар -
ци, Ри сто Ан ѓу шев, горд на по стиг на ти те ус пе си на сво е -

то здру же ние.       К. С. А
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ЗП-ШТИП

По по вод Де нот на пен зи о не ри те,
20 Сеп тем ври, на 19.09.2018 го ди на
во биб ли о те ка та „Го це Дел чев“ во
Штип бе ше про мо ви ран ро ма нот
„Ирис на фор ту на та“ од Цве та Спа си -
ко ва. На про мо ци ја та при сус тву ваа
род ни ни, љу би те ли на уба во пи ша ни -
от збор, пен зи о не ри и при ја те ли твор -
ци од Скоп је, Ко ча ни, Стру ми ца и
Штип. Мо де ра то ри те на на ста нот, Со -
ња Ма не ва и Вил ма Јо ва но ва се по -
гри жи ја за уба ва та про мо ци ја, а ди ре -
ктор ка та на биб ли о те ка та, Бла га Спи -
ри до но ва, ги поз дра ви при сут ни те, на
пен зи о не ри те им го че сти та ше праз -
ни кот, а на автор ка та и по са ка ус пе си
во тво реш тво то. На ста нот го отво ри
ИГ „Лен ка Пин го ва“ со из вор ни пес -
ни, со што ја збо га ти про гра ма та. По -
е те са та Ли ди ја Луч ко-Је ре миќ, со сво -

ја та умеш на пре зен та ци ја и ми лоз ву -
чен глас им ја доб ли жи на при сут ни те
со др жи на та на ро ма нот.

Про мо тор и ре цен зент бе ше проф.
Иван Ко тев.

Чест ми е да про мо ви рам кни га од
ве ќе афир ми ра на та по е те са и пи са -
тел ка Цве та Спа си ко ва. Ова е шес на -
е сет та кни га, а неј зин прв ро ман, ка -
де што веч на та те ма љу бо вта е опи ша -
на со си те ра до сти и та ги, на деж и раз -
о ча ру ва ње. Автор ка та е мај стор на
уба ви от збор, таа ве што нé во ди низ
збид ну ва ња та во ро ма нот, во гра дот
под Иса рот, во ет но ка фу ле то, во биб -
ли о те ка та, во мес но ста Бри о ни, во Су -
ит лак, Кум ла кот и Но во Се ло, а го за -
тво ра ма гич ни от круг во ин ду стри ски -
от дел на гра дот. Во ро ма нот автор ка -
та ве што втка ју ва по го вор ки и не што

авто би о граф ско, а вмет ну ва и фолк -
лор ни еле мен ти со што ја за си лу ва при -
каз на та. Ро ма нот, по крај не кол ку те
пог лав ја, прет ста ву ва цвр ста це ли на
со при ем чив стил. Пи са тел ка та Спа си -
ко ва на пра ви ла де ло за по чит, кое се
чи та во еден здив. Автор ка та Цве та
Спа си ко ва наг ла си де ка ро ма нот е
комп лекс на ма те ри ја ко ја ба ра вре -
ме на со зре ва ње за да би де со си те
ни ша ни. Таа се заб ла го да ри на по мо -
шта од здру же ни е то, а за ме ник-пре -
тсе да те лот на ИО на ЗП-Штип, Ко ста
Ште ри ев го наг ла си го ле ми от при до -
нес на автор ка та Цве та Спа си ко ва ка -
ко до пис ник на „Пен зи о нер ски ви ди -
ци“ и на вес ни кот „Пен зи о нер плус“
кој прос ла ви де сет ле та по сто е ње. 

Ц. С.

На пр ви сеп тем ври во Ге вге ли ја се
одр жа ма ни фе ста ци ја та „Смо кви ја да
2018“. Оваа ма ни фе ста ци ја тра ди ци о -
нал но се одр жа по два на е сет ти пат и е
под по кро ви телс тво на оп шти на та Ге -
вге ли ја. Нај пр во на пло шта дот „Са ва
Ми хај лов“ ма ни фе ста ци ја та за отво ре -
на ја прог ла си гра до на чал ни кот Са шо
Поц ков, по са ку вај ќи оваа тра ди ци ја да
про дол жи и во европ ска Ге вге ли ја. Оваа
го ди на „Смо кви ја да“ има ше нов кон -
цепт. Се кој нат пре ва ру вач сла тко то го
при го тву ва ше во сво јот дом и ед на тег -
ла до ста ви до ко ми си ја та. Ор га ни за тор
ка ко и прет ход на та го ди на бе ше здру -
же ни е то на гра ѓа ни „Те ра“, чи ја пре тсе -
да тел ка е Ани Ко ста ди но ва. Од при ја -
ве ни те 20 нат пре ва ру ва чи, по го лем
број беа пен зи о не ри кои со сво е то
искус тво го при го тви ја нај у ба во то сла -
тко од смо кви. Оваа го ди на и на гра ду -
ва ње то има ше нов кон цепт. За нај до -
бри те три учес ни ци има ше па рич на на -
гра да. Пр ва та на гра да од пет на е сет ил -
ја ди де на ри ја до би нат пре ва ру вач ка -
та Ме ри Олум че ва. На ма ни фе ста ци ја -
та има ше и бо га та му зич ка про гра ма
на ко ја на ста пи ја гру па та „Љу бој на“ и

ан самб лот на пес ни и ора „Бој ми ја“ од
Ге вге ли ја. За ба ва та про дол жи до доц -
ни те ве чер ни ча со ви и овој ви кенд бе -
ше нај за бав ни от ви кенд во го ди на та за
ге вге ли ча ни и за мно гу број ни те го сти. 

Пен зи о не ри те од Ге вге ли ја освен
што беа дел од „Смо кви ја да 2018“, од -
бе ле жаа и дру ги за бав ни на ста ни. На
18 сеп тем ври беа до ма ќи ни на ма ни -
фе ста ци ја та „Пен зи о не ри те пе ат 2018“,
ка де што беа при сут ни пе јач ки гру пи од
9 гра да во ре ги о нот. Ге вге ли ча ни ка ко
до бри до ма ќи ни на ста пи ја пр ви со пес -
на та „Тр ба тр би Ге вге ли ско“, а по тоа се -
кре та рот на ЗП-Ге вге ли ја, Дра ган Дил -
бе ров, поз дра ву вај ќи ги при сут ни те со
кра ток го вор ја прог ла си ма ни фе ста ци -
ја та за отво ре на. Си те здру же ни ја се
прет ста ви ја во нај до бро мож но из да -
ние. Дру же ње то про дол жи во мо те лот
„Вар дар“. 

Исто та ка, ЗП-Ге вге ли ја го од бе ле жа
и 20 Сеп тем ври, Де нот на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја. Со му зи ка и пес ни
мно гу пен зи о не ри од оп шти на та сла -
веа и се дру жеа во Не гор ски Ба њи во
при јат на ат мо сфе ра.

Јан ка Узу но ва

Град ска та биб ли о те ка „Пе тре М. Ан -
дре ев ски“ ра бо ти во рам ки те на до мот
на кул ту ра та „Илин ден“ во Де мир Хи сар.
Биб ли о те ка та рас по ла га со 150 ква драт -
ни ме три ко ри сен про стор и со кни же вен
фонд од 60.000 нас ло ви. Во уба во сре -
де ни те про сто рии на биб ли о те ка та нéпре -
че ка љу без ни от, се ко гаш нас ме ан и рас -
по ло жен за раз го вор биб ли о те кар, а во -
ед но и пи са тел и по ет, Зла тко Бо шев ски.
Тој нé ин фор ми ра ше де ка во биб ли о те -
ка та има 30 чле на, пен зи о не ри од си те
на се ле ни ме ста од оп шти на та Де мир Хи -
сар, кои се актив ни чи та те ли.

- Биб ли о те ка та ги по се ду ва си те обе -
леж ја на ја вен ин фор ма ти вен сер вис на
гра ѓа ни те, а за нас пен зи о не ри те таа прет -
ста ву ва сво е вид но кул тур но и ду хов но до -
бро кое го по твр ду ва оп шти от на ци о на -
лен бе лег на ци ви ли за ци ски от од нос кон
пис ме но ста, кул ту ра та и кни га та ка ко сво -
е ви ден фе но мен. Нај го лем број од кни -
ги те, кои јас ги чи там, се од об ла ста на
пси хо ло ги ја та и пе да го ги ја та, а од вре ме-
на вре ме са кам да про чи там и не кој ро -
ман од ру ски те кла си ци - ни ве ли пен зи -
о нер ка та Би ља на Трај ков ска.

Разг ле ду вај ќи ги но ви те нас ло ви по -
ме ѓу ра фто ви те со кни ги ја срет нав ме и
75- го диш на та Спа са Пе трев ска ка ко од -
би ра кни га за чи та ње.

- Во овие пен зи о нер ски го ди ни чи там
актив но и се којд нев но. До се га имам про -
чи та но по ве ќе од 300 ро ма ни за кои уред -
но бе ле жам ко га, што и од кој автор сум
про чи та ла. Еве, на при мер, сум про чи та -
ла 16 кни ги од Ве ра Бу жа ро ва, си те де ла
од Ра до ван Цве тков ски, До бре То до ров -
ски и Зла тко Бо шев ски. Чи там кла си ци,
но и но ви авто ри. Де не ска го од брав ро -
ма нот „Та тко“ од Ка ли на Сли вов ска-Ан -
до но ва. Од стран ски те авто ри најм но гу
са кам да ги чи там де ла та на Је ле на Ба -
чиќ-Алим пиќ и кри ми на ли стич ки те ро ма -
ни од Ага та Кри сти - ни ве ли нај до бра та
чи та тел ка на кни ги во град ска та биб ли о -
те ка во Де мир Хи сар.

Се кој пе ток, 69-го диш ни от Здра вко
Ог не нов ски од да леч но то пла нин ско се -
ло Ви ро во до а ѓа во биб ли о те ка та да из -
нај ми кни га за чи та ње.

- Чи там кни ги отка ко знам за се бе. По
пр ва та про чи та на кни га во тре то од де ле -
ние „Сказ на за де те то Ви лем“ од Ви дое

Под го рец. Не ма не де ла да не про чи там
не ко ја кни га. Чи там сéшто ќе ми дој де до
ра ка или ќе ми „пад не во очи“ во биб ли -
о те ка та, а најм но гу ги са кам исто ри ски -
те кни ги - ни ве ли Здра вко.

Се то ова по ка жу ва де ка по крај дру -
го то, пен зи о не ри те сво и те де но ви ги ис -
пол ну ва ат и со чи та ње кни ги. Од еви ден -
ци ја та на биб ли о те ка та се гле да де ка де -
мир хи сар ски те пен зи о не ри најм но гу ги
чи та ат де ла та од род но крај ни те пи са те -
ли: Пе тре М. Ан дре ев ски, Бо жин Пав лов -
ски, Ра де Си љан, До бре То до ров ски и др.

- На ши те пен зи о не ри по ве ќе са ка -
ат да чи та ат про за откол ку по е зи ја, а мно -
гу ин те рес ни за чи та ње им се и исто ри -
ски те кни ги. Нај дис цип ли ни ра ни се око -
лу на вре ме но то вра ќа ње на кни ги те.
Тие не са мо што се актив ни чи та те ли, ту -
ку го лем број од нив се при сут ни и на си -
те про мо ции и из лож би на кни ги што ги
ор га ни зи ра ма тич на та биб ли о те ка - ни
ве ли Зла тко.

Со дру ги збо ро ви, во биб ли о те ка та
се за до вол ни од пен зи о нер ски от чи та -
тел ски ау ди то ри ум за кој што се на де ва -
ат де ка во ид ни на ќе се зго ле му ва, па ра -
лел но со зго ле му ва ње то на по стој ни те
про стор ни ка па ци те ти и фон дот на но ви
кни ги, кој на ско ро ќе би де збо га тен и со
но ви нас ло ви.          Зо ран Сте ва нов ски

По по вод Де нот на пен зи о не ри те 
про мо ви ран ро ман од Цве та Спа си ко ва

ЗП-ГЕВГЕЛИЈА

Сеп тем ври полн со актив но сти 

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Пен зи о не ри те нај до бри чи та те ли

Чи та ње то е ка ко со ну ва ње
со отво ре ни очи, Оскар Вајлд

ЗП-КУМАНОВО

Пен зи о не ри те тан цу ваа сал са
Про е ктот нас ло вен ка ко „Са мо -

до вер ба и со ци јал на инк лу зи ја на
ста ри те ли ца -  пре дус лов за до сто -
инс тве но ста ре е ње“, што за поч на
да се ре а ли зи ра кон кра јот на ми на -
та та го ди на за ед нич ки по ме ѓу здру -
же ни ја та „Ју сти ци ја“ и ЗП-Ку ма но во,
фи нан си ски е под др жан од ЕУ, од Ав -
стри ски от цр вен крст и Ав стри ска та
аген ци ја за раз вој, со на ци о нал ни -
те имп ле мен та то ри Цр вен крст на
Ма ке до ни ја, здру же ни е то „Ху ма ност“
и мре жа та „Ин лу зи ва М“ за вр ши со
одр жу ва ње на осум еду ка тив но кре -
а тив ни ра бо тил ни ци. Пос лед на та, ос -
ма ра бо тил ни ца, бе ше ре а ли зи ра на
на 22 август го ди на ва во про сто ри -
и те на ЗП-Ку ма но во под нас лов: „Да
учи ме и да се за ба ву ва ме со ла ти -
но а ме ри кан ски танц сал са“. Еду ка -
тор бе ше Мар та Ар сов ска од тан цо -
во то сту дио „Вајб“ од Скоп је. Таа пре -
ку му зич ка пре зен та ци ја
на при сут ни те им ги об јас -
ни ос нов ни те дви же ња,
ри та мот и сти лот на игра -
та. Со ог лед на тоа што овој
танц по тек ну ва од Ку ба, за
не го ва им про ви за ци ја е
по треб но игра во двој ки,
спе ци фич на ра бо та на но -
зе, ра це, дви же ње на те -
ло то, вр те ње, изо ла ции на
те ло, акро ба ти ка и дру го,
еду ка то рот Ар сов ска сво -
и те зна е ња ус пеа да им ги
пре зен ти ра на де сет двој -

ки. По дво ча сов на та пре зен та ци ја,
ку ма нов ски те пен зи о не ри из ле гоа
за до вол ни што имаа не се којд нев на
мож ност да ги на у чат ос нов ни те че -
ко ри од овој поз нат ла ти но а ме ри -
кан ски танц. Глав но нив ни те ко мен -
та ри се дви жеа во на со ка на оп што
при фа ќа ње на ва кви ра бо тил ни ци,
од кои мо же да се стек нат раз ни кре -
а тив ни ве шти ни и зна е ња, со жел ба
тие да мо же да про дол жат во ид ни -
на или ка ко што бе ше ка жа но: „Изра -
зу ва ме бла го дар ност до „Ју сти ци ја“
и до ку ма нов ско то здру же ние на пен -
зи о не ри, кои нé изв ле коа од до ма и
нéвклу чи ја во про ект во кој се за ба -
ву вав ме“.

Сé на сé, овој про ект што се ре а -
ли зи ра ше во из ми на ти те осум ме се -
ци ги оправ да оче ку ва ња та на си те
и си те беа за до вол ни. 

Јас ми на То до ров ска


