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Па тот по кој че ко ри Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до -
ни ја е из гра ден од актив но сти, ус пе си
и по стиг ну ва ња. Да, ток му та ка, а еве
и зо што.

Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри на Ма ке до ни ја, со 267.000 чле на
здру же ни во 53 здру же ни ја на пен зи о -
не ри ка ко прав ни ли ца, во из ми на ти те
10 го ди ни вр веј ќи по па тот на ус пе хот ги
по стиг на сво и те нај до бри ре зул та ти во
дол га та 72-го диш на исто ри ја. 

Со сво и те по стиг ну ва ња СЗПМ ус пеа
да ста не ре пре зен та ти вен парт нер на
Вла да та за пен зи о нер ска та проб ле ма -
ти ка, при што е вос по ста ве на ко рис на
со ра бо тка со Ми ни стерс тво то за труд и
со ци јал на по ли ти ка и со Ми ни стерс тво -
то за кул ту ра, со Фон дот на пен зи ско и
ин ва лид ско оси гу ру ва ње на Ма ке до ни -
ја и со Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва -
ње на Ма ке до ни ја, со ло кал на та власт и
со Цр ве ни от крст на Ма ке до ни ја, а вид -
ни по стиг ну ва ња се за бе ле же ни и на по -
ле то на ме ѓу ге не ра ци ска та со ра бо тка,
во во лон терс тво то, инк лу зи ја та и ху ма -
ни тар ни те актив но сти во гри жа та за ста -
ри и из не мо ште ни ли ца.

Ка ко не из бриш ли ви тра ги во исто -
ри ја та на Со ју зот се по стиг ну ва ња та на
кул ту рен и спорт ски план. За осум те го -
ди ни, учес тво то на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на ре ги о нал ни те ре вии на пес -
на, му зи ка и игри е зго ле ме но за пет па -
ти и со тоа е по стиг на то не за вид но ни во.
Па ра лел но со тоа за поч на и ре дов но то
одр жу ва ње на Ре пуб лич ка та ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри ко ја од Ми ни стерс -
тво то за кул ту ра осум па ти по ред се прог -
ла су ва за про ект од на ци о на лен ин те рес

на кул ту ра та во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
Ре ви и те да доа и сво е ви ден нов при до -
нес во до маш но и ме ѓу на род но афир -
ми ра ње на кул тур но то бо гат ство и тво -
реш тво на пен зи о не ри те. Де вет го ди ни
СЗПМ ус пеш но учес тву ва на пре стиж -
ни от Ме ѓу на ро ден фе сти вал за тре та жи -
вот на до ба во Љуб ља на - Ре пуб ли ка Сло -
ве ни ја. На овој фе сти вал во европ ски
раз ме ри и ка ра кте ри сти ки, пен зи о не -
ри те од Ма ке до ни ја со сво е то учес тво
го афир ми раа Со ју зот пре ку актив но сти -
те на де ле га ци и те и со ква ли тет ни те про -
гра ми на ан самб ли те на Здру же ни ја та
на пен зи о не ри те на Ку ма но во, Про би -
штип, Ко ча ни, Те то во, При леп, Ра до виш
и Кон че, Ма ке дон ска Ка ме ни ца, Би то -
ла, Де мир Хи сар, Ѓор че Пе тров, Штип,
Охрид и Де бр ца и Со ли дар ност Ае ро -
дром од Скоп је. 

За бе ле жи те лен ква ли тет и ма сов ност
се ос тва ре ни и на си те 23 ре ги о нал ни и
ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат -
пре ва ри. 

Во овој пер и од по себ но обе леж је до -
би ја пик ник-сред би те на пен зи о не ри те
со фи нан си ска по мош на СЗПМ. На не -
кои од нив, во Ора о ви ца, Лес но во и Еле -
нец при сус тву ваа и по не кол ку ил ја ди пен -
зи о не ри кои се дру жеа ши реј ќи го мул -
ти ет нич ки от со жи вот и ме ѓу себ но то по -
чи ту ва ње, за бо ра вај ќи на пар ти ски те и
вер ски те опре дел би, што е убав при мер
и пот тик за мла ди те ге не ра ции. При тоа,
осо бе но вни ма ние бе ше по све те но на
актив но сти за не гу ва ње и пот тик ну ва ње
на ме ѓу ге не ра ци ски те и мул ти ет нич ки -
те дру же ња и со ра бо тка на пен зи о не ри -
те од на ша та зем ја во сре ди ни те со стру -
кту ра на на се ле ни е то од раз лич на на ци -
о нал ност и ре ли ги ја. На ма сов ни те дру -
же ња, ка ко што се тра ди ци о нал ни те мул -
ти ет нич ки сред би во Те то во, Го сти вар и
Лип ко во, се по стиг ну ваа мно гу до бри ре -
зул та ти на со ра бо тка и со жи вот.

И не са мо тоа. Не кол ку го ди ни ус пеш -
но се ос тва ру ва ше и вла ди ни от про ект
за бесп лат на бањ ска ре кре а ци ја на пен -
зи о не ри те, а во Скоп је, Би то ла, При леп
и дру ги гра до ви е во ве ден бесп ла тен ло -
ка лен пре воз за си те ста ри ли ца.

Се усвои и ба ра ње пен зи о не ри те на
кои единс твен при ход им е пен зи ја та да
не се ре ги стри ра ат во УЈП. Кол ку е тоа

зна чај но по ка жу ва по да то кот де ка од
оваа об вр ска за на ред ни те шест го ди ни
ќе би дат ос ло бо де ни над 275.000 ко рис -
ни ци на пен зи ја. Пре о ста на ти от дел од
45.000, кои по крај пен зи ја та ос тва ру ва -
ат и до пол ни тел ни при ма ња, имаа об вр -
ска да се ре ги стри ра ат. 

Јав но се из јас нив ме и про тив ба ра -
ње то на ММФ за зго ле му ва ње на ста рос -
на та гра ни ца за ид ни те пен зи о не ри за 3
го ди ни, би деј ќи ус ло ви те за ра бо та кај
нас во по ве ќе об ла сти се да ле ку од раз -
ви е ни те зем ји. Под др шка за тоа се до би
и од Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на
по ли ти ка. Со пра во, би деј ќи тек стил ни -
те, гра деж ни те, зем јо дел ски те ра бот ни -
ци и дру ги ед вај из др жу ва ат да одат во
пен зи ја и со се гаш ни те ус ло ви на пен зи -
о ни ра ње. Под др шка се да де и за до не -
су ва ње за кон за со ци јал на си гур ност на
ста ри те ли ца, што е наш пред лог. Спо ред
про це ни те, ва ква пен зи ја во ви си на од
5.800 де на ри ќе до би јат око лу 6.000 ли -
ца кои ќе мо жат вед наш да се вклу чат во
пен зи о нер ски те актив но сти.

Ед на де це ни ја осо бен ус пех е по стиг -
нат во ин фор ми ра ње то на пен зи о не ри -
те и јав но ста за пен зи о нер ска та проб ле -
ма ти ка со из ле гу ва ње то на бесп лат ни от
вес ник на СЗПМ „Пен зи о нер плус“, на
при ло гот „Пен зи о нер ски ви ди ци“ во вес -
ни кот „Но ва Ма ке до ни ја“ и стра ни ца та
за пен зи о не ри на ал бан ски ја зик во „Ко -
ха“, а свој не сом нен при до нес има и веб-
стра ни ца та на Со ју зот. Во тоа сме при мер
за си те др жа ви во на ше то оп кру жу ва ње.

Од си те по стиг на ти ре зул та ти пен зи -
о не ри те се мно гу за до вол ни, што јав но
го иска жаа и на мно гу број ни те но во го -
диш ни сред би и дру же ња. По ра ди тоа со
пра во сум и горд и сре ќен.

По не кол ку го диш ни на сто ју ва ња и
под го то вки, во по че то кот на де кем ври
2018 го ди на до Ми ни стерс тво то за труд
и со ци јал на по ли ти ка го до ста вив ме пред -
лог-за ко нот за пен зи о нер ско ор га ни зи -
ра ње во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во кој
по себ но вни ма ние се по све ту ва на це -
ли те и за да чи те на здру же ни ја та и на со -
ју зи те за пре зе ма ње мер ки и актив но -
сти за уна пре ду ва ње на жи во тот во си те
об ла сти во тре та та до ба. За ко нот тре ба
да при до не се за на та мош но за јак ну ва -
ње на пен зи о нер ски те ор га ни за ции. Ра -

бот на та гру па под го тви нов ни ве ли ран
текст за пред лог-за ко нот, кој по разг ле ду -
ва ње на Прав но-еко ном ски от фо рум и
на ИО на СЗПМ бе ше да ден на јав на рас -
пра ва пред здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те -член ки на си те со ју зи. Со тоа, нај го -
лем број од членс тво то да де свој при до -
нес за под го тву ва ње на ко неч на та вер -
зи ја на пред лог-за ко нот, што ед ног лас но
ја усвои из врш ни от од бор на СЗПМ на
сед ни ца та на 27 но ем ври 2018 го ди на.
По ра ди го ле мо то зна че ње на за ко нот, за
320.000 пен зи о не ри во на ша та зем ја
оче ку ва ме под др шка од струч на та јав -
ност и од пра те ни ци те во за ко но дав ни -
от дом. 

Но има ме уште ба ра ња и по тре би
кои тре ба да се ре шат. Сме та ме де ка што
се од не су ва до те ков но то усог ла су ва ње
на пен зи и те два па ти го диш но во сог лас -
ност со по ра стот са мо на тро шо ци те на
жи во тот, по треб но е ед наш го диш но при -
ма ња та на ко рис ни ци те на по ни ски пен -
зии да се зго ле му ва ат за да не до а ѓа до
на та мош но зго ле му ва ње на ја зот по ме -
ѓу нај ви со ка та и нај ни ска та пен зи ја, имај -
ќи ја пред вид и со Устав га ран ти ра на та
со ци јал на си гур ност за си те. Тре ба да се
ана ли зи ра ат и на ру ше ни те со од но си ме -
ѓу пен зи и те на си те пен зи о не ри. 

Убе де ни сме де ка за соз да ва ње
одрж лив пен зи ски фонд е по тре бен по -
го лем по раст на еко но ми ја та со но ви ин -
ве сти ции и зго ле му ва ње на бро јот на вра -
бо те ни те, ка ко и на нив ни те пла ти. 

По себ но акту е лен проб лем е не до -
сти гот од лег ла за сме сту ва ње во др жав -
ни те пен зи о нер ски и ста реч ки до мо ви.
Тоа осо бе но го оче ку ва ат пен зи о не ри те
и ста ри те из не мо ште ни ли ца со по ни ски

при ма ња. Крај но вре ме е др жа ва та пре -
ку јав но-при ват но парт нерс тво да про -
нај де мож но сти за из град ба на пен зи о -
нер ски и ста реч ки до мо ви. 

Вос по ста ве на е ме ѓу на род на со ра -
бо тка со со ју зи те и здру же ни ја та на пен -
зи о не ри од Сло ве ни ја, Ср би ја, Хр ват ска,
Ал ба ни ја, Бу га ри ја и Ко со во, но во ид ни -
на таа тре ба да се ин тен зи ви ра и про ши -
ру ва.

Ин тен зив но тре ба да про дол жи и гри -
жа та за по до бар стан дард и ус ло ви за
ква ли те тен и до сто инс твен жи вот во тре -
та та до ба, за по до бра снаб де ност со ле -
ко ви и за за кон ско ос ло бо ду ва ње на си -
те по ста ри ли ца од 65 го ди ни од бол нич -
ка пар ти ци па ци ја.

Ве ќе три го ди ни СЗПМ ко ри сти но -
ви со вре ме ни про сто рии без на до мест,
со што зна чи тел но се на ма ле ни тро шо -
ци те на ра бо те ње то. Со ју зот средс тва та
ги тро ши на мен ски спо ред транс па рент -
но усво е на та про гра ма и фи нан си ски от
план од со бра ни е то, со ште де ње, со до -
ма ќин ско, еко но мич но и од го вор но ра -
бо те ње, за што се по твр да и по зи тив ни -
те за врш ни сме тки. Тоа овоз мо жи во
2017 го ди на од бу џе тот на СЗПМ на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те да се да дат
не по врат ни средс тва од 990.000 де на -
ри (16.100 евра) и тоа за отво ра ње клу -
бо ви на пен зи о не ри, на до ма ќи ни те на
пик ник-сред би те, на ре ги о нал ни те спорт -
ски нат пре ва ри, на ре ги о нал ни те ре вии
и дру го. Во 2018 го ди на тие средс тва из -
не су ва ат вкуп но 875.000 де на ри (14.300
евра), што е за поз дра ву ва ње.

Не кол ку збо ра и за из бо ри те кои во
здру же ни ја та на пен зи о не ри те се одр жу -
ва ат од 1 де кем ври 2018 г. до 15 фе вру -
а ри 2019 го ди на, а кон сти ту тив на та сед -
ни ца на СЗПМ ќе би де до кра јот на март
ко га за вр шу ва мо јот втор пре тсе да тел -
ски ман дат. Ка ко што ве ќе из ве стив, не -
ма да се кан ди ди рам за нов ман дат, би -
деј ќи са кам во ид ни на по ве ќе да се по -
све там на здрав је то, на но ви нарс тво то
и на мо ја та го ле ма љу бов пи шу ва ње то
кни ги, што ис це ло ќе ме ис пол ну ва ат.
Спо ред усво е ни те на со ки на со бра ни е -
то на СЗПМ, из бор ни те актив но сти тре -
ба да овоз мо жат ква ли те тен из бор без
пар ти ски и друг вид вли ја ни ја и при ти со -
ци. До се гаш ни те вкуп ни про грам ски и
ма те ри јал ни по стиг ну ва ња ќе би дат до -
бра пла тфор ма за на та мош ни те ус пе си
на но во то ра ко водс тво на Со ју зот. 

На кра јот, им по са ку вам Среќ на Но -
ва 2019 го ди на на се гаш ни те и ид ни пен -
зи о не ри и на си те чи та те ли на нај ста ри -
от дне вен вес ник „Но ва Ма ке до ни ја“. Да
сте жи ви, здра ви и са ка ни.

НОВОГОДИШНО ОБРАЌАЊЕ НА ДРАГИ АРГИРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЗПМ
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Здру же ни е то на пен зи о не ри те „Со -
ли дар ност-Ае ро дром“ на 25 де кем ври
2018 го ди на одр жа ре дов на сед ни ца,
на ко ја ед ног лас но беа усво е ни про гра -
ма та за ра бо та и фи нан си ски от план за
2019 го ди на. Со сед ни ца та ра ко во де -
ше пре тсе да те лот на со бра ни е то, То дор
То до ров ски, при што го поз дра ви пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
кој про из ле гу ва од овa здру же ние. 

Увод ни на по ме ни по два та зна чај -
ни до ку мен ти во име на из врш ни от од -

бор да де Ди ми три ја Бо га ти но ски, пре -
тсе да тел на здру же ни е то, кој ги истак на
до се гаш ни те ре зул та ти во ра бо та та и
наг ла си де ка тие се до бра ос но ва за по -
на та мош ни актив но сти.

Бо га ти но ски истак на де ка во 2019
го ди на, по крај за шти та и уна пре ду ва -
ње на пра ва та и ин те ре си те од об ла -
ста на пен зи ско-ин ва лид ско то и здрав -
стве но то оси гу ру ва ње, ќе се на сто ју ва
да се по до бри ква ли те тот на жи во тот на
пен зи о не ри те за актив но и здра во ста -

ре е ње. Тој ја наг ла си и по тре ба та од
вос по ста ву ва ње по до бра со ра бо тка со
ло кал на та са мо у пра ва, истак ну вај ќи
де ка ќе се на сто ју ва пен зи о нер ски те
актив но сти да би дат по ква ли тет ни и по -
со др жај ни.

Учес тву вај ќи во ди ску си ја та, пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, ги
пре не се оце ни те за мно гу до бри те на -
ста пи на 18-от Ме ѓу на ро ден фе сти вал
од Љуб ља на на ан самб ли те на збра ти -
ме ни те здру же ни ја „Со ли дар ност-Ае ро -

дром“ и „Охрид и Де бр ца“, кои до сто -
инс тве но ги прет ста ви ја СЗПМ и Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја. Тој и овој пат се за -
ло жи да се на пра ват на вре ме ни под -

го то вки и по до бар из бор на пен зи о не -
ри спор ти сти за учес тво на ре ги о нал -
ни те и ре пуб лич ки те нат пре ва ри во
2019 го ди на.                                                                   Д.К.

СЕД НИ ЦА НА СО БРА НИ Е ТО НА ЗП „СО ЛИ ДАР НОСТ-АЕ РО ДРОМ“ ВО СКОП ЈЕ

Тра ди ци о нал ни ус пе си за по чит
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Ка ко за крај на бо га та та со на ста -
пи и актив но сти 2018 го ди на, Здру -
же ни е то на пен зи о не ри Де мир Хи сар
има ше свој на стап со ма шка та игро -
ор на гру па, а во ед но и ја збо га ти про -
гра ма та на го диш ни от кон церт на ед -
но од нај а ктив ни те кул тур но-умет нич -
ки друш тва во др жа ва ва - КУД „Илин -
ден“. На по ка на од пре тсе да те лот на
КУД „Илин ден“, Зо ран Ко тев ски, де -
мир хи сар ски те игро ор ци при ка жаа
са мо еден мал дел од нив ни от бо гат
ре пер то ар на из вор ни ора, пес ни и
спле то ви од де мир хи сар ски от крај.
Го ле ма та кон церт на са ла во До мот на
кул ту ра та во Де мир Хи сар бе ше пре -
тес на да ги при ми си те љу би те ли на
ма ке дон ски от фолк лор кои таа ве чер
имаа мож ност да ужи ва ат во пре крас -
ни те ко ре о гра фии на пен зи о не ри те
игро ор ци кои со сво и те ора по ка жаа
и до ка жаа де ка жел ба та за пре зен ти -
ра ње на пре бо га то то ма ке дон ско
фолк лор но нас ледс тво не ги има од -
ми на то ни во тре та та до ба. На ба ра -
ње на про грам ски от ра ко во ди тел на
го диш ни от кон церт, пен зи о не ри те
оди граа ко ре о гра фии на поз на ти ма -

ке дон ски ора со кои исти те се има ат
прет ста ву ва но на мно гу на ста пи ка -
ко пред до маш на та пуб ли ка та ка и во
странс тво.

Во рам ки те на тур ни рот во мал фуд -
бал „Ва лен тин Сте фа нов ски“, кој тра -
ди ци о нал но се одр жу ва во Де мир Хи -
сар, во ре ви јал ни от дел фуд бал ски нат -
пре вар оди граа де мир хи сар ски те пен -
зи о не ри. Спорт ска та са ла „Јор дан Пи -
пер ка та“ бе ше пре тес на да ги при ми
си те љу би те ли на фуд бал ска та игра кои
при сус тву ваа на овој не се којд не вен
на стан. Име но, пред да поч не дол го о -
че ку ва ни от че твр тфи на лен нат пре вар
на тур ни рот, гро мог лас но поз дра ве ни
со ап ла уз на те ре нот истр чаа еки пи те
на Гор ни и Дол ни Де мир Хи сар - веч -
ни те лу ти ри ва ли. Еки пи те, со ста ве ни
од по ра неш ни фуд бал ски асо ви, иа ко
во по од ми на ти го ди ни, на те ре нот при -
ка жаа игра до стој на за по чит. Не кои
од нив за прв пат по мно гу го ди ни по -
втор но се срет наа на фуд бал ски от те -
рен. Уште од пр ви от сви реж на су ди -
ско то свир че се ви де де ка тех ни ка та,
бор бе но ста и спорт ски от дух не ма да
изо ста нат. Ре зул та тот во ре гу лар ни от

дел бе ше 2:2, ак ци и те и шан си те се
ре деа ка ко на филм ско плат но, а ста -
ти ви и преч ки има ше и на две те стра -
ни, се ка ко, прос ле де ни со бур ни ова -
ции од де мир хи сар ска та пуб ли ка. Во
пос лед ни те ми ну ти од нат пре ва рот
две те еки пи про пу шти ја из во нред ни
шан си за по стиг ну ва ње по го док. По
сви ре жот за крај на нат пре ва рот се
пре ми на на нај ин те рес но то за пуб ли -
ка та - пе на ли те. Во из ве ду ва ње то на
пе на ли те по до бра бе ше еки па та на
Гор ни Де мир Хи сар. 

Но не се ко гаш по бе ду ва по до бри -
от. Не ко гаш е по треб на и фуд бал ска
сре ќа. Се пак, де мир хи сар ска та пуб -
ли ка ужи ва ше во еден ду ел во кој во
пре ден план беа до бри те ак ции и атра -
ктив ни те по те зи. 

Исто та ка, во де кем ври со бра ни е -
то ја одр жа сво ја та ре дов на сед ни ца
на ко ја бе ше при фа тен из ве шта јот за
ра бо та та на здру же ни е то за пер и о дот
ја ну а ри - но ем ври, а беа усво е ни и
про гра ма та за ра бо та и фи нан си ски -
от план за 2019 год.

Зо ран Сте ва нов ски

На 25.12.2018 год., со бра ни е то на
ЗП-Ге вге ли ја ја одр жа сво ја та пос лед -
на сед ни ца во оваа го ди на. Сед ни ца -
та ја во де ше пре тсе да те лот на со бра -
ни е то, Ва се Дој чи нов. Нај пр во се да -
де ед но ми нут но мол че ње за трој ца та
по чи на ти од управ ни те ор га ни. По тоа
се отво ри ди ску си ја по пред лог-про -
гра ма та за 2019 го ди на. Ка ко и прет -
ход на та го ди на, и оваа го ди на се по -
ста ви пра ша ње то за из град ба на ста -
реч ки дом во Ге вге ли ја. Де ле га тот на
СЗПМ во сво ја та ди ску си ја наг ла си де -
ка тре ба да се до ста ви но во ба ра ње
до Фон дот на ПИОМ и до оп шти на та за
ре ша ва ње на ова пра ша ње, би деј ќи
нај до бра ло ка ци ја и нај до бри ус ло ви
има по крај топ ли те во ди во Не гор ски
Ба њи. По треб но е да се об но ви ини -
ци ја ти ва та за мар кич ка во ур ба ни стич -
ки от план. Пре тсе да те лот на со бра ни -
е то ди ску ти ра ше во вр ска со изра бо -
ту ва ње то со ци јал на кар та, за изра бо -
ту ва ње ли ста за со ци јал но за гро зе ни -
те, ка ко и за изра бо ту ва ње нов пра -
вил ник за до де лу ва ње на пен зи о нер -
ски ста но ви. Бе ше истак на та и по тре -
ба та за изра бо ту ва ње спо год ба за со -
ра бо тка со дру ги здру же ни ја. На кра -
јот се зак лу чи де ка про гра ма та ре ал -
но е прис по со бе на на средс тва та и ус -
ло ви те со по тре би те на пен зи о не ри те
и ед ног лас но се усвои со оп ти ми зам
де ка ќе се ос тва ри.

Бе ше кон ста ти ра но де ка фи нан -
си ски от план за 2019 го ди на е под -
го твен на ре ал на ос но ва и е во склад
со мож но сти те на здру же ни е то. Има -
ше ди ску сии око лу на гра ду ва ње то на

спор ти сти те и учес ни ци те во пе јач ка -
та гру па за по го ле мо мо ти ви ра ње.
По ве ќе ди ску тан ти да доа свој при до -
нес за по до бру ва ње на ква ли те тот на
овој до ку мент. На сед ни ца та се разг -
ле да и фи нан си ско то ра бо те ње на
здру же ни е то од 1.1.2018 до
30.11.2018 го ди на. Кни го во ди тел ка -
та Мир ја на Ка ра ја но ва де тал но го из -
не се фи нан си ско то ра бо те ње во овој
пер и од. Се кон ста ти ра де ка при хо ди -
те и рас хо ди те се ре а ли зи ра ни во сог -
лас ност со фи нан си ски от план и де -
ка се ра бо те ло еко но мич но. Из ве -
шта јот на НО го по твр ди тоа ра бо те -
ње. Чле но ви те на со бра ни е то, со не -
кол ку ма ли за бе ле шки ед ног лас но ги
усво и ја овие до ку мен ти. Бе ше кон -
ста ти ра на по тре ба та од рас пи шу ва -
ње но ви ре дов ни из бо ри. Се до не се
од лу ка рас пи шу ва ње то на из бо ри те
во раз гра но ци те да за поч не од
15.1.2019 год. и да за вр ши до
1.3.2019 год. Се фор ми ра ше и из бор -
на ко ми си ја од три чле на. Бе ше утвр -
ден бро јот на чле но ви и кри те ри у ми -
те за пред ло же ни те кан ди да ти. Пред -
ло гот на Ка ра ја но ва да би дат за ста -
пе ни по ве ќе же ни во ра ко вод ни те ор -
га ни бе ше поз дра вен од си те при сут -
ни на сед ни ца та. Си те до ку мен ти беа
усво е ни и сед ни ца та ја за вр ши пре -
тсе да те лот на со бра ни е то, по са ку вај -
ќи им на си те до бро здрав је, сре ќа и
по ус пеш на го ди на. Но ва та го ди на,
око лу 350 пен зи о не ри од оп шти на та
ја прос ла ви ја на 29.12.2018 год., во
пре у ба ва ат мо сфе ра во ре сто ра нот
„Ро ман са“.                     Јан ка Узу но ва

Во про сто ри и те на ЗП-Штип, на
24.12.2018 го ди на се одр жа де сет та -
та сед ни ца на со бра ни е то, ка де што се
разг ле да и усвои днев ни от ред од 12
точ ки. Де ле га ти те осо бе но се за др жаа
на точ ка та за прет стој ни те из бо ри, на
про гра ма та за ра бо та и на бу џе тот.

Сед ни ца та ја во де ше пре тсе да те -
лот на ЗП-Штип, Ри сто Не тков. Тој да -
де образ ло же ние по про грам ски те це -
ли и за да чи, ка ко што се по мош на пен -
зи о не ри те, бањ ски ле ку ва ња, спорт -
ски и му зич ки нат пре ва ри на ре ги о -
нал но и на ре пуб лич ко ни во и дру го. 

- Бу џе тот е во рам ки те на на ши те
средс тва кои се пре теж но од чле на ри -
на и ки рии, а актив но сти те се усог ла -
се ни со средс тва та. По ме сту ва ње има
са мо во средс тва та кај суд ски те тро -
шо ци, по ра ди фи зич ка та дел ба и До -
мот во град ба.

- Ана ли зи рав ме ста вка по ста вка,
са кав ме да ви ди ме да ли по тре би те се
ре ал ни. Зак лу чив ме де ка за цр та ни те
це ли во про гра ма та се ка ко во 2018
го ди на, а бу џе тот од го ва ра на про грам -
ски те за да чи, со ма ло по ме сту ва ње
во не кои ста вки, та ка што се вкло пу -

ва ме во средс тва та со кои рас по ла га
ЗП-Штип – истак на Ѓо ше Ефти мов, пре -
тсе да тел на над зор ни от од бор.

Пре тсе да те лот на ко ми си ја та за по -
пис, Ки ро Ма џу на ров, наг ла си, де ка
по пи сот не е за вр шен и е во тек. 

На сед ни ца та има ше ин те рес за
До мот во град ба, за снаб ду ва ње со др -
ва и за прет стој ни те из бо ри во здру -
же ни е то. За ме ник-пре тсе да те лот на
ИО, Ко ста Ште ри ев, ме ѓу дру го то, ре -
че де ка раз гра но ци те тре ба да истак -
нат кан ди да ти за де ле га ти во со бра -
ни е то на здру же ни е то.

На кра јот, пре тсе да те лот Ри сто Не -
тков наг ла си де ка за поч ну ва ат из бо -
ри во ос нов ни те ор га ни за ции, а во
март ќе се из би ра ра ко водс тво на ЗП-
Штип. За До мот во град ба се за вр шу -
ва до ку мен та ци ја та за ле га ли за ци ја,
и ве ро јат но ќе се за вр ши во 2019 го -
ди на. Ин те ре сот за др ва мо мен тал но
мо же да се за до во ли со ре зер ви те на
здру же ни е то и мо же да се на ба ват са -
мо со пла ќа ње во го то во. По тоа, пре -
тсе да те лот Ри сто Не тков им се заб ла -
го да ри за со ра бо тка та и им по са ка
здрав је, сре ќа и по до бар стан дард во
Но ва та 2019 го ди на.

Цве та Спа си ко ва

Чле но ви те на Здру же ни е то на
пен зи о не ри те од Ра до виш и Кон че
на сво ја та де сет та сед ни ца, одр жа -
на на 24.12.2018 го ди на, ги усво и -
ја про гра ма та за ра бо та и фи нан си -
ски от план за 2019 го ди на.

Сед ни ца та ус пеш но ја во де ше
пре тсе да те лот Сла ве Ри стов, кој на
по че то кот наг ла си де ка во под го то -
вка та на про гра ма та за ра бо та се
вклу чи ја ско ро си те ор га ни и те ла.
Во во вед но то из ла га ње, пре тсе да -
те лот на здру же ни е то, Јор дан Ко ста -
ди нов, со за до волс тво збо ру ва ше
за по стиг на ти те ре зул та ти на си те
по ли ња и по са ка во на ред на та 2019
го ди на со уште по го ле мо ан га жи ра -
ње на си те и со до ма ќин ско ра бо те -

ње и по на та му да се уна пре ду ва и
про ши ру ва со др жи на та на ра бо та -
та.

За при ло же ни те до ку мен ти се во -
де ше мош не кон стру ктив на ди ску -
си ја во ко ја беа иска жа ни по ве ќе
ста во ви и мис ле ња. По кон стру ктив -
на та рас пра ва во ко ја учес тву ваа
Зор ка Ма тра па зо ва, Тра јан ка Ѓор -
ги е ва, Си ме он Спа сов, Бор ка Кр сте -
ва, Ла зар Ла за ров, Пе тар Јан ков,
Слав чо Ри стов, Ри сто Кр стев, Лил ја -
на Мла де нов ска и Ван чо Ни ко лов,
по ну де ни те до ку мен ти, од нос но про -
гра ма та за ра бо та и фи нан си ски от
план за 2019 го ди на беа ед ног лас -
но усво е ни.

Љи ља на Мла де нов ска

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Нај до бро то за крај на го ди на та

ЗП-ГЕВГЕЛИЈА
Усво е ни про гра ма та и 
фи нан си ски от план за 2019 го ди на

ЗП-ШТИП

Одр жа но ре дов но го диш но со бра ние 

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

До не се ни про гра ма та за ра бо та 
и фи нан си ски от план за 2019 го ди на
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Прос ла ви има ше ре чи си во си те здру -
же ни ја. Еве са мо не кол ку од нив: 

ЗП-Илин ден
Ус пеш но то за вр шу ва ње на 2018 го -

ди на ЗП-Илин ден го од бе ле жа на 22 де -
кем ври со пред но во го диш на сред ба во
ре сто ра нот „Ро зем берг“, во кој се со браа
над 320 пен зи о не ри и го сти кои во при -
јат но рас по ло же ние со пес на и оро се ве -
се леа и се дру жеа. Оваа сред ба ја уве ли -
чи со сво е то при сус тво де ле га ци ја пред -
во де на од пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, гра до на чал ни кот на оп -
шти на та Илин ден, Жи ка Сто ја нов ски со
сво и те со ра бот ни ци, пре тсе да те лот на
СЗП на Град Скоп је, Ме то ди ја Но вков ски,
де ле га ци ја од збра ти ме но то здру же ние
од Све ти Ни ко ле пред во де на од пре тсе -
да те лот Ни ко ла Ата на сов и прет став ни ци
од скоп ски те здру же ни ја.

Го сти те ги поз дра ви и им по са ка до -
бре дој де пре тсе да те лот на здру же ни е то-
до ма ќин, Бла го ја Ата на сов ски, кој им ги
че сти та ше но во го диш ни те праз ни ци, по -
са ку вај ќи им уште мно гу го ди ни ва ка со -
бра ни да сла ват.

Со по се бен ин те рес и со ап ла уз бе ше
прос ле ден и поз дра вен го во рот на пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
кој, по крај дру го то, истак на де ка ЗП-Илин -
ден се ко гаш ор га ни зи ра уба во дру же ње,
но овој пат е уште по у ба во за ра ди пре -
крас ни от ам би ент.

- Ва кви те прос ла ви на нај во зрас на -
та по пу ла ци ја прет ста ву ва ат по се бен при -
до нес кон ква ли те тен, акти вен и ис пол -
нет жи вот на пен зи о не ри те, ка де што дру -

же ње то и пес на та ги збли жу ва ат и им бу -
дат спо ме ни од мла до ста - со овие збо ро -
ви им се обра ти пре тсе да те лот Ар ги ров -
ски на при сут ни те на прос ла ва та, че сти -
тај ќи им ги но во го диш ни те и бо жиќ ни те
праз ни ци.

Од име то на ло кал на та са мо у пра ва
пен зи о не ри те ги поз дра ви гра до на чал -
ни кот Жи ка Сто ја нов ски, че сти тај ќи им
ги прет стој ни те праз ни ци.

Са кам искре но да ви че сти там на си -
те ус пе си ко и што ги по стиг на вте во оваа
го ди на и во прет ход ни от пер и од. За ва -
ши те по стиг на ти ре зул та ти има са мо по -
зи тив ни ви ду ва ња од си те гра ѓа ни на оп -
шти на та и по ши ро ко - ре че гра до на чал -
ни кот Сто ја нов ски.

Пен зи о не ри те ви стин ски ужи ваа во
ора та и пес ни те ка ко мож ност за за ед нич -
ко дру же ње. На за до волс тво на си те ве сел -
ба та и дру же ње то тра е ја по ве ќе ча со ви.

ЗП-Га зи Ба ба 
Здру же ни е то на пен зи о не ри Га зи Ба -

ба и оваа го ди на ка ко и мно гу дру ги до -
се га за сво и те чле но ви и при ја те ли ор га -
ни зи ра ше прос ла ва по по вод за ми ну ва -
ње то на ста ра та и до а ѓа ње то на но ва та
го ди на, ко ја ка ко ма ни фе ста ци ја ве ќе ста -
на тра ди ци ја во здру же ни е то. Во ре сто -
ра нот „Да ли ја“, во мно гу при јат на ат мо -
сфе ра по втор но се срет наа и се дру жеа
над 330 пен зи о не ри, чле но ви на здру же -
ни е то и го сти кои учес тву ваа на за ед нич -
ка та пред но во го диш на сред ба на 28 де -
кем ври 2018 го ди на. Со му зи ка и пес на
ги су ми раа ми на то го диш ни те ус пе си. На
сред ба та се поз дра ву ваа ста ри те при ја -

те ли, но се гра деа и но ви при ја телс тва ме -
ѓу пен зи о не ри те.

При сут ни те прв ги поз дра ви и им по -
са ка до бре дој де пре тсе да те лот на ЗП-Га -
зи Ба ба, Ѓор ге Ан до нов, кој им ги че сти -
та ше но во го диш ни те и прет стој ни те бо -
жиќ ни праз ни ци и им по са ка до бро здрав -
је и долг жи вот.

– По чи ту ва ни пен зи о не ри, во овие
прет праз нич ни мо мен ти, ко га про дол жу -
ва ме ед на дол го го диш на тра ди ци ја, да ги
оста ви ме проб ле ми те, да се дру жи ме со
оро и пес на и да си по са ка ме среќ ни но -
во го диш ни и бо жиќ ни праз ни ци. Бла го -
да ре ние на ан га жи ра но ста на се кој по е -
ди нец во из ми на та та го ди на по стиг нав -
ме вид ни ре зул та ти на си те по ли ња. Гор -
ди сме на по стиг на ти те ре зул та ти, но тие
по крај тоа што се пот тик, се и на ша об вр -
ска за уште по до бри - ре че Ан до нов.

Ср ца та на при сут ни те на сред ба та во
еден миг за тре пе ри ја ко га 91-го диш ни -
от пен зи о нер, член на ЗП-Га зи Ба ба, Јо -
ван Ан ге лев ски, нас ме ан и ве сел по ве -
де оро и из др жа да го изи гра до крај. Со
зву ци те на уба ва та и при јат на му зи ка пен -
зи о нер ска та за ба ва пре рас на во не за -
бо рав но дру же ње. Пен зи о не ри те се за -
ба ву ваа, пе е ја и играа, кој кол ку са ка ше,
но и кол ку мо же ше. 

ЗП-Ра до виш и Кон че 
По по вод но во го диш ни те и бо жиќ ни -

те праз ни ци, на 29.12.2018 го ди на, во
ре сто ра нот „Шам пи он“ се дру жеа по ве -
ќе од 600 пен зи о не ри од Здру же ни ја та
на пен зи о не ри од Не го ти но, Штип, Све -
ти Ни ко ле, Ве лес и до ма ќи ни те од Здру -

же ни е то на пен зи о не ри те од Ра до виш и
Кон че.

Од име то на Акти вот на пен зи о нер ки -
те при сут ни те ги поз дра ви Лил ја на Мла -
де нов ска, а во сво е то при год но обра ќа -
ње, пре тсе да те лот на здру же ни е то, Јор -
дан Ко ста ди нов на кра тко збо ру ва ше за
57-го диш ни от раз вој на Здру же ни е то на
пен зи о не ри те од Ра до виш и Кон че ка ко
и за ре зул та ти те по стиг на ти во ми на та та
го ди на. Сред ба та бе ше иско ри сте на и за
до де лу ва ње на бла го дар ни ци на со ра бот -
ни ци те, а исто та ка беа до де ле ни на гра -
ди и по фал ни ци на нај до бри те спор ти сти
и фолк ло ри сти од ЗП-Ра до виш и Кон че. 

За ме ник-гра до на чал ни кот на оп шти -
на та Кон че, во при год но то обра ќа ње на
пен зи о не ри те им по са ка сре ќа и до бро
здрав је, при што да де ве ту ва ње де ка оп -
шти на та Кон че и по на та му ќе се за ла га
и ќе ги по ма га пен зи о не ри те во нив ни те
актив но сти.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, во сво е то при год но обра ќа ње ја
по фа ли ра бо та та на ЗП-Ра до виш и Кон -
че, на при сут ни те им ги че сти та ше но во -

го диш ни те и бо жиќ ни те праз ни ци и им
по са ка сре ќа, здрав је и долг жи вот, а по -
тоа ја прог ла си но во го диш на та прос ла -
ва за отво ре на.

ЗП-Штип 
На 23.12.2018 го ди на, во хо те лот „Оа -

за“, 343 пен зи о не ри при сус тву ваа на
пред но во го диш на та за ба ва со при год но
ме ни за пен зи о нер ски от џеб. При сус тву -
ваа прет став ни ци од ло кал на та са мо у -
пра ва, го сти од ЗП-Све ти Ни ко ле и дру ги.
При сут ни те ги поз дра ви пре тсе да те лот на
ЗП-Штип, Ри сте Не тков, кој им по са ка до -
бро здрав је, сре ќа и долг жи вот ис пол нет
со ус пе си, бла го дат во се мејс тва та и во
до мот. Прет став нич ка та на ЛС, Ве ри ца
Ко жин ко ва, во сво е то обра ќа ње ги пре -
не се поз дра ви те од гра до на чал ни кот Бла -
гој Боч вар ски за до бро здрав је и среќ ни
де но ви во Но ва та 2019 го ди на со жел ба
за по ви сок стан дард. Пен зи о нер ки те до -
те ра ни во све че на то а ле та се пре пу шти -
ја на уба ва та му зи ка на „Ле га то бенд“ и
си по са каа ус пе си на се кое по ле. 

ВП. ЛМ. ЦС

На 23.12.2018 го ди на, во раз гра но кот „Ја не Сан дан ски“
се одр жа прос ла ва по по вод 9 го ди ни од отво ра ње то на Клу бот
на раз гра но кот. На прос ла ва та при сус тву ваа и чле но ви од си -
те раз гра но ци од ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром-Скоп је.

Пре тсе да тел ка та на раз гра но кот „Ја не Сан дан ски“, Ви о ле -
та Ку се ва, рас по ло же на и среќ на за ра ди по во дот, со од бра ни
збо ро ви и мал го вор им се обра ти на при сут ни те, при што нај -
пр во ги поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром-
Скоп је, Ди ми три ја Бо га ти но ски и пре тсе да те лот на со бра ни е -
то, То дор То до ров ски. Поз драв бе ше упа тен и кон си те пре тсе -
да те ли на раз гра но ци те и на сек ци и те, ка ко и кон пре о ста на ти
пен зи о не ри. Таа, исто та ка, упа ти бла го дар ност до из врш ни от
од бор на здру же ни е то за фи нан си ска та под др шка да се ре а ли -
зи ра прос ла ва та и до вред ни те ра це на пен зи о нер ки те кои ја
при го тви ја уба ва та тр пе за за нив на та ро ден ден ска прос ла ва. 

По тоа на при сут ни те им се обра ти Ди ми три ја Бо га ти но ски. 
- Со до бро то ра бо те ње на здру же ни е то, по од во ју ва ње то на

здру же ни е то од ЗП-Ки се ла Во да, ус пеш но се ку пе ни два клу ба
со сопс тве ни фи нан сии на здру же ни е то. Еден од нив е овој клуб
кој го прос ла ву ва де вет ти от ро ден ден. Ви по са ку вам на си те
уште по го ле ми ус пе си во си те раз гра но ци – ре че Бо га ти но ски,
при тоа по тен ци рај ќи го сво е то за до волс тво што ЗП-Со ли дар -
ност-Ае ро дром-Скоп је е ед но од нај а ктив ни те здру же ни ја во
Скоп је, но и во Ма ке до ни ја. На кра јот на си те им по са ка да се
здра ви и жи ви, да би дат веч но мла ди и да им се при дру жу ва ат
но ви пен зи о не ри.

Мал го вор одр жа и пре тсе да те лот на со бра ни е то на здру -
же ни е то, То дор То до ров ски.

Со сло га и со до бра со ра бо тка се ко гаш мо же ме да има ме
ус пе си и се на де вам де ка и во 2019 го ди на ќе има уште по го -
ле ми актив но сти во здру же ни е то. Ви ја че сти там Но ва та 2019
го ди на и бо жиќ ни те праз ни ци – истак на То до ров ски.

За да би де прос ла ва та уште по за бав на се по гри жи ја пен -
зи о не ри те од му зич ка та и од игро ор на та сек ци ја со пес на и оро.
Си те беа за до вол ни од друж ба та, со по зи тив на мис ла и жел ба
за уште мно гу го диш ни ци на си те раз гра но ци. 

Сан да Иг нов ска

Но во го диш ни прос ла ви

Прос ла ва во клу бот во раз гра но кот „Ја не Сан дан ски“ Го сту ва ње во до мот за ста ри ли ца „За фир Сај то“

На 25.12.2018 го ди на, Друш тво то на
пи са те ли од Ку ма но во, за ед но со ор ке -
ста рот и со ло-пе ја чи те при КУД „Ѓо ко Си -
мо нов ски“, кое е во со став на пен зи о -
нер ско то здру же ние, му го сту ва ше на до -
мот за ста ри ли ца „За фир Сај то“ во Ку ма -
но во. На по че то кот на сред ба та на при -
сут ни те им се обра ти пре тсе да тел ка та Бо -
жа на Пе ро Трај ков ска, ко ја ре че де ка уба -
ви на та на на ше то се којд не вие е да зна -
еш да са каш, да доз во лиш да би деш са -
кан, да се ос ло бо диш од гри жи те и да му
се ра ду ваш на жи во тот.

Де нес со вас ќе се дру жат по е ти од 7
до 77 го ди ни, ќе со би ра ме ра дост, ќе мно -
жи ме до бри на, ќе де ли ме нас ме вки, ќе
са ка ме бе скрај но. Да се срет не ме со љу -

бо вта, здрав је то, сре ќа та и ми рот и по -
сто ја но да се со нас, би деј ќи не сме пре -
ста ре ни да има ме но ви со ни шта. Со вас
де нес со лир ски бои ќе че ко ри ме во на -
ше то дру же ње со по е зи ја и му зи ка – ре -
че Трај ков ска.

По тоа се ре деа пес ни за љу бов, за љу -
бов кон та тко ви на та, за уба ви ни те на при -
ро да та со раз ни по ра ки за со жи вот и со
пре по ра ка до Друш тво то на пи са те ли од
Ку ма но во по че сто да се дру жи со згри же -
ни те ли ца во До мот и да им ги раз не жу ва
ср ца та. На крај, по е ти те им ги че сти таа
но во го диш ни те и бо жиќ ни те праз ни ци.
На ли ца та на си те има ше нас ме вка!

Б.П.Т.

ЗП СОЛИДАРНОСТ - АЕРОДРОМ ЗП-КУМАНОВО
ШтипГази Баба Радовиш
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Stranicite gi ureduvaat:
Ка ли на С. Ан до но ва 
од SZPM 

Aleksandar Dimkovski  
и Јадранка Ковјаниќ
od „Nova Makedonija“

Нај го ле мо то и најз на чај но оп штин -
ско приз на ние за жи вот но де ло, на гра -
да та „Све ти Кли мент Охрид ски - Па тро -
нот на Охрид“, ми на та та го ди на зас лу же -
но оти де во ра це те на Ви дое Ви ди че ски,
кој не са мо што е нај во зрас ни от жив
охрид ски тво рец, тој е и најп лод ни от и
нај на гра ду ва ни от охрид ски автор, ед на -
кво ус пе шен пи шу вај ќи по е зи ја и про -
за. Тој со сво и те проз ни де ла оста ва зад
се бе си лен пе чат ка ко не од мин лив автор
и хро ни чар на гра дот Охрид пре ку пи ша -
на та реч, свр за на со 20-ти и 21 век, во
кој тој има пол ни 88 го ди ни и сè уште
тво ри.

Ви ди че ски ми на та та го ди на ја до би
и на гра да та „Кни жев но жез ло“, што
Друш тво то на пи са те ли те на Ма ке до ни -
ја ја до де лу ва за по ет ски опус со ви со ки
естет ски вред но сти.

Не го ви от дру гар уште од сту дент ски -
те де но ви во Скоп је, по доц на и ко ле га
по по е зи ја та - ака де мик Ма те ја Ма тев -
ски, за вле гу ва ње то на Ви ди че ски во
све тот на пи са те ли те во ед на при го да ќе
ре че де ка во сре ди на та на пе де сет ти те
го ди ни, ко га ма ке дон ска та рас ка жу вач -
ка про за го пра ве ше сво јот ег зал ти ран
про дор во мо дер ни от бе ле три стич ки
израз, на стра ни ци те на „Мла да ли те ра -
ту ра“, „Стре меж“ и „Млад бо рец“ се по -
ја ви Ви дое Ви ди че ски со грст кра тки рас -
ка зи, што со сво јот рас ка жу вач ки усет
ука жаа и ја по твр ди ја не сом не на та и
автен тич на дар ба на еден млад пи са тел
што ток му во тие го ди ни го про ве ру ва -
ше и афир ми ра ше сво е то љу бо пит ство
и ос тва ри не кол ку ус пеш ни кни ги. Ви ди -
че ски е со вре мен ма ке дон ски пи са тел,
по ет, рас ка жу вач, драм ски автор, пи са -
тел за де ца и мла дин ци и пред сè ед на
ти вка и не се којд нев на ме ди те ран ска
да ров на по ја ва, ја ве ние и за ве три на, во
ма ке дон ска та пи са тел ска асо ци ја ци ја:
жи ва и скром на ан ти ка и реп ли ка, де ец
чи ја звуч на и го вор на ре че ни ца про те -
ку ва ка ко од не кој му дрец или храм. На -

ви дум мис ли тел, го вор ник, ора тор и тво -
рец-окулт ник и јас но ви дец, со сво ја сло -
же на ем пи ри ски звуч на и го вор на рес -
пе кта бил на оно ма то пе ја што ја за пи шу -
ва и све ду ва мно гу скром но, спон та но,
до сто инс тве но и це лис ход но ги гра ди
сво и те ју на ци и про ро ци.

За се бе Ви ди че ски ќе ре че де ка сво -
ја та те о ре ма за по сто е ње то на авто рот
во ли те ра ту ра та - чи ниш ја све ду ва и из -
гра ду ва низ мо ду ла ци ја та и пре о браз -
ба та де ка пи са те лот не се ра ѓа пре ку ноќ,
слу чај но - на про тив тво реч ки от ви ор и
воз нес прет ста ву ва ат нај ви со ка и нај -
сил на ду хов на кул ми на ци ја и врв во иска -
чу ва ње то и из ви шу ва ње то по ви со ки те
ѕво не сти и стак ле ни ска ли ла.

Охрид до бро го знае и па ме ти се кој
ан гаж ман на Ви ди че ски на кул ту рен и
оп штес твен план. Во не го ва та ку ќа во
ста ра та охрид ска чар ши ја, не по сред но
до нај поз на ти от при ро ден спо ме ник -
охрид ски от Чи нар, ми на ле сто ти ци и сто -
ти ци поз на ти кни жев ни ци и кул тур ни деј -

ци од Ма ке до ни ја и све тот, а и де нес е
глав но то свр та ли ште на ма ке дон ска та
и свет ска та кни жев на фе ла.

Сво јот ра бо тен век Ви ди че ски го за -
поч нал ка ко учи тел во се ло то Ко сел, за -
ед но со не го ва та жи вот на со пат нич ка
На тка Ми ше ва. Са мо две го ди ни по учи -
телс тву ва ње то ста ну ва но ви нар, по ет,
иде о лог на по ве ќе кул тур ни ма ни фе ста -
ции во Охрид.

Во 1955 го ди на го ос но вал Исто ри -
ски от ар хив во Охрид. Две го ди ни по доц -
на ста ну ва до пис ник на Ра дио Скоп је, а
иста та го ди на го ос но ва Ра дио Охрид. 

Ви ди че ски е еден од ини ци ја то ри те
за ос но ва ње то на му зич ко-сцен ска та
ма ни фе ста ци ја „Охрид ско ле то“. Иде ја -
та за фе сти ва лот се ро ди ла во не вр зан
раз го вор во то гаш ни от охрид ски ре сто -
ран „Лет ни ца“. Оваа ма ни фе ста ци ја би -
ла за мис ле на ка ко лет на кул тур на ма ни -
фе ста ци ја со 50 от сто кла сич на му зи ка,
30 от сто драм ска про гра ма и 20 от сто
ли ков ни из лож би и по ет ски на ста пи на
пи са те ли и по е ти со свои лич ни твор би.

Ви ди че ски има не из бриш ли ви тра -
ги и во фор ми ра ње то на по ет ска та ма -
ни фе ста ци ја „Пр ли че ви бе се ди“, ко ја по -
стои од 1959 го ди на. На не гов пред лог,
до мот на кул ту ра та „Мо ша Пи ја де“ се
пре и ме ну ва во „Гри гор Пр ли чев“. На све -
че на та ака де ми ја на ста пи ле: Бла же Ко -
не ски, Ди ми тар Ми трев, Ха ра лам пие
По ле на ко виќ, Ни ко ла Бо ша ле, Ве ра Стој -
че ска-Ан тиќ и мно гу дру ги поз на ти од то -
гаш на та најп лод на пи са тел ска фе ла во
ре пуб ли ка ва.

Ви дое Ви ди че ски е чо ве кот кој учес -
тву вал и во соз да ва ње то на Стру шки те
ве че ри на по е зи ја та и на ред дру ги ин -
сти ту ции во Охрид. Со сто ти ци те свои де -
ла и по стап ки зас лу жу ва во сво и те ра це
да го има и нај го ле мо то и нај вред но оп -
штин ско приз на ние, на гра да та за жи -
вот но де ло - „Св. Кли мент Охрид ски“.

К. Спа се ски 

Тра ди ци о нал но, се ко ја го ди на пред но во го диш ни те и бо жиќ ни те праз ни ци Акти -
вот на пен зи о нер ки при ЗП-При леп го по се ту ва Здру же ни е то на ро ди те ли на де ца
бол ни од це ре брал на па ра ли за. Пре тсе да тел ка та на Акти вот, Сне жа на Ди ме ска, за -
ед но со не кол ку пен зи о нер ки под го тви ја но во го диш ни по да ро ци и ги вра чи ја во здру -
же ни е то.

Ние во здру же ни е то има ме око лу се дум де се ти на ро ди те ли-чле но ви чии де ца се
за бо ле ни од оваа те шка бо лест. По да ро ци те и по се ти те за праз ни ци те на ви сти на им
зна чат мно гу на де ца та, а со тоа и на ро ди те ли те кои се и чле но ви на ова здру же ние.
Го ди на ва ус ло ви те за ра бо та со отво ра ње то на но ви от Цен тар за дне вен пре стој на
бол ни де ца од це ре брал на па ра ли за мно гу се по до бри ја и се којд нев но во овој цен -
тар се згри же ни по ве ќе де ца - ни ре че пре тсе да тел ка та на ова здру же ние, Ми ле ва
Пе чи ја ре ска.

Пен зи о нер ки те, исто та ка, со скром ни но во го диш ни па ке ти и го ди на ва ги по се -
ти ја шти те ни ци те во до мот за ста ри ли ца „Ки ро Кр сте ски – Плат ник“, ка де што пред
нив бе ше из ве де на и
кул тур но-за бав на про -
гра ма од КУД „Пен ка
Ко те ска“. 

Прос ла ва за пре чек
на Но ва го ди на има ше
и во не кол ку раз гра но -
ци при ЗП-При леп и тоа
во „Триз ла 2“, „Го це Дел -
чев“, „Рид“ и дру ги, ка -
де што при сус тву ваа по -
ве ќе од ил ја да пен зи о -
не ри.                                  К.Р.

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Ви дое Ви ди че ски до бит ник на нај ви со ка та 
на гра да на Охрид - „Све ти Кли мент Охрид ски“ 

ЗП-ПРИЛЕП
Пен зи о нер ки те за де ца та 
бол ни од це ре брал на па ра ли за

На 21.12.2018 го ди на, во са ла та на
СЗПМ, се одр жа пр ва та пред но во го диш -
на ша хов ска си мул тан ка со ин тер на ци о -
нал ни от мај стор Ди ми тар Или ев ски. Во
име на ор га ни за то рот, Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те на гра дот Скоп -
је, го во ре ше пре тсе да те лот Ме то ди ја Но -
вков ски, кој им се заб ла го да ри на по кро -
ви те лот, пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, а го поз дра ви и при сус тво то
на Сал тир Ка ров ски, пот пре тсе да тел на
ИО на СЗПМ, ме на џе рот на про е ктот д-р
Или ја Гли го ров, ме ѓу на род ни от су ди ја Сло -
бо дан Ми хај лов ски-Мас ло ва риќ, ка ко и
на дру ги те го сти и учес ни ци. Си мул тан ка -
та за отво ре на ја прог ла си по кро ви те лот
Дра ги Ар ги ров ски. 

- Дра ги учес ни ци, во ма ке дон ски от
шах си мул тан ки те има ат го ле ма тра ди -
ци ја. Да се по тсе ти ме де ка во глав ни от
град на Ма ке до ни ја си мул тан ки игра ле
по ве ќе истак на ти ша хи сти, ме ѓу кои и
свет ски от пр вак, Ру си нот Ана то лиј Кар -
пов, кој во Скоп је го сту ва ше во 1976 и во
1996 го ди на. Во ми на ти те го ди ни си мул -
тан ки игра ле и дол го го диш ни от свет ски
пр вак од Ру си ја Ми ха ил Бо тви ник, поз на -
ти те Укра ин ци Ефтим Ге лер и Але ксан дар
Бе љав ски, бу гар ски от ве ле мај стор Ки рил
Ге ор ги ев и дру ги - истак на Ар ги ров ски

Од ма ке дон ски те ша хи сти, го лем број
си мул тан ки има оди гра но поз на ти от ин -
тер на ци о на лен мај стор Ди ми тар Или ев -

ски, истак нат пен зи о нер ски акти вист. За
не го СЗПМ ја спон зо ри ра кни га та „Ди ми -
тар Или ев ски, ле ген да та на ма ке дон ски -
от шах“ од авто ри те Не над Ба тко ски, Ди -
ми тар Или ев ски и Љу бо мир Ха џи Ма нев.
Отка ко на по ме на де ка си мул тан ки те при -
до не су ва ат за зго ле му ва ње на по пу ла ри -
за ци ја та на игра та на 64 ша хов ски по ли -
ња, пре тсе да те лот Ар ги ров ски им ја че -
сти та но ва та 2019 го ди на.

На сред ба та учес тву ваа 18 ша хи сти
(од кои 6 же ни) од 12 скоп ски здру же ни -
ја. Ин тер на ци о нал ни от мај стор Ди ми тар
Или ев ски сла ве ше со 13,5 спре ма 4,5
по е ни, за бе ле жа 10 по бе ди, со 7 про тив -
ни ци игра ше ре ми и има ше са мо еден
по раз. Единс тве на по бе да на си мул тан -
ка та ос тва ри пен зи о не рот Ду шко Сур лов -
ски од ЗП-Илин ден, до де ка по ло ви на по -
ен ус пе а ја да осво јат Ефтим Ми шов ски
од Здру же ни е то на во е ни пен зи о не ри,
Пав ле Ри стов ски од ЗП-Бу тел, Пав ли на
Ка ра е ва од ЗП-Цен тар, Ва сил ка То па ло -
ска од ЗП-Ки се ла Во да, Ста ној ко Тра ја но -
виќ од ЗП-Та фта ли џе, Во ис лав Сми лев -
ски од ЗП-Га зи Ба ба и Ри сто Кам чев ски
од ЗП-Цен тар.  

По за вр шу ва ње то на ша хов ски те пар -
тии, Ме то ди ја Но вков ски на си те нат пре -
ва ру ва чи им до де ли бла го дар ни ци за
учес тво то, со на деж де ка оваа пр ва пред -
но во го диш на си мул тан ка ќе ста не тра ди -
ци о нал на.                                                           И. Г.

Ус пеш на ша хов ска си мул тан ка 
на СЗП на гра дот Скоп је

Автор ка та на „Ср ме ни те воз ди шки на
љу бо вта”, Дра ги ца Пан ди лов ска, по е зи -
ја пи шу ва ла од нај ра но то дет ство за што
има до би е но и по ве ќе на гра ди, а има до -
би е но и три на е сет но ем ври ска на гра да
за нај до бар рас каз ка ко уче нич ка. Со об -
ја ву ва ње кни ги за поч на ла во 1998 го ди -
на, за де не ска, ка ко пен зи о нер ка, це лос -
но да èсе по све ти на оваа сво ја љу бов и
дар ба. Плод на тоа е оваа кни га.  

Во оваа збир ка по е зи ја има 46 пес -
ни на ма ке дон ски и аро ман ски ја зик. Во
нив автор ка та не са мо што ни го прет ста -
ву ва сво е то де ло ту ку по пет ти пат се оби -
ду ва да нèизра ду ва, да ни ги по да ри уба -
во то, ду хов но то и воз ви ше но то. Пан ди -
лов ска со оваа кни га, со сво јот си лен кре -
а ти вен дух, ни ја отво ра су шти на та на сво -
е то по ет ско жи ве е ње и тво ре ње. Неј зи -
ни те че ти ри об ја ве ни кни ги и ова неј зи -
но нај но во де ло се неј зи ни те чув ства и
изб ли ци на љу бов, до сто инс тво и по чит
кон уба во то што пле ни и воз ви шу ва. Тие
не се са мо по тсе ту ва ње на ед но вре ме
или оби чен хро но ло шки за пис, ту ку се и
израз на топ ли на и љу бов ко ја про из ле гу -
ва од по до тво ре на та пор та на неј зи но то
ср це, за да ѕир не во све тот на уба во то и
да по ка же де ка по е зи ја та е ра дост, топ -

ли на, неж ност што га ли и раз не жу ва. И
ка ко што ќе за бе ле жи ре цен зен тка та на
ова де ло, поз на та та пи са тел ка, пре ве ду -
вач ка и сли кар ка Ван ѓа Ми хај ло ва-Штер -
јо ва, ду хов на та сло бо да на автор ка та е
жел ба та пре ку по ра ки те на пес ни те да ни
ка же де ка на деж та за ид ни на та е ос но ва
за по сто е ње то на чо веш тво то и де ка на -
деж та е бес мрт ност, за што без на деж не -
ма жи вот. И автор ка та и ре цен зен тка та
Штер јо ва на кра јот ни по ра чу ва ат да ве -
ру ва ме во љу бо вта.Ве ру вам во љу бо вта,

Во нас,
Во на ше то утре,
Со оп ти ми зам, со пе си ми зам,
Со ра дост, со та га,
Со срам, без срам,
Со бол ка, со страст. 
Но, ве ру вам!
Ве ру вај те и вие...
Таа е сре ќа, ра дост. 
Таа е Зна ме
Што со ве ко ви се вее и се смее.Кни -

ги те на оваа мно гу на гра ду ва на пи са тел -
ка, про фе сор ка и но ви нар ка  Дра ги ца Пан -
ди лов ска не се про да ва ат ту ку автор ка та
ги по да ру ва во ху ма ни тар ни  це ли, би деј -
ќи неј зи но то мо то на пи шу ва ње е љу бо -
вта, во неј зи но име тво ри и по да ру ва.

По е те са та Пан ди лов ска и во ид ни те
свои твор би ќе ги расп ле ту ва нај воз ви -
ше ни те мо ти ви на уба ви на та на ре че на
љу бов во ко ја таа ве ру ва, да  ве ру ва ме и
ние. Да ги при фа ти ме неј зи ни те уба ви по -
ра ки: да се са ка ме се бе си, но и дру ги те,
да им по ма га ме на тие на кои им тре ба
по мош, за што са мо љу бо вта е таа што
спло ту ва и нèпра ви среќ ни.

Ц. Или е ва

НО ВА КНИ ГА НА ДРА ГИ ЦА ПАН ДИ ЛОВ СКА

„Ср ме ни те воз ди шки на љу бо вта”




