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На 4 мај 2019 го ди на, во ор га ни за ци ја на ЗП-
Ви ни ца се одр жа го ле ма пен зи о нер ска сред ба во
знак на од бе ле жу ва ње на То ми на не де ла, на стан
кој се ко ја го ди на се чес тву ва пр ва та не де ла по ве -
лиг ден ски те праз ни ци.

На овој ден Ви ни ца ши рум ги отво ри вра ти те на
го лем број пен зи о не ри од по ве ќе здру же ни ја и тоа:
Пех че во, Бе ро во, Ра до виш и Кон че, Штип, Бог дан -

ци, Ге вге ли ја, Ѓор че Пе тров, Га зи Ба ба од Скоп је и др.
Број ка та на при сут ни пен зи о не ри се иска чи на над
450, што е за по чит. За до волс тво бе ше да се ви ди
ка ко ре ка од пен зи о не ри се сле ва во Ви ни ца. Со

нас ме вка на ли це то се поз дра ву ваа со „хри стос во -
скре се“ за здрав је и бла го дат во се мејс тва та. Пен -
зи о не ри те на овој на стан ги поз дра ви ја пре тсе да -
тел ка та на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва и пре тсе да те лот
на здру же ни е то, Пе труш.

Со не тр пе ние се оче ку ва ше да за поч не за бав -
ни от дел на кој пен зи о нер ки те се нат пре ва ру ваа во
пер фор ман сот „На ју ба во укра се но ве лиг ден ско јај -
це“. Со осо бе на гор дост тие ги но сеа сво и те умет -
нич ки де ла укра се ни со цве ќи ња, по га чи на ред ни
со пре крас но укра се ни јај ца, твор би со рач но исп -
ле те ни укра си и вни ма тел но ги ре деа на ве лиг ден -
ска та ма са ко ја изг ле да ше им по зант но и со не тр пе -

ние оче ку ваа чие јај це ќе би де прог ла се но за нај у -
ба во. Од стра на на по себ на ко ми си ја беа прог ла се -
ни ре зул та ти те: пр во ме сто за нај у ба во укра се но јај -
це му при пад на на ЗП-Штип со пен зи о нер ка та Џа -
но ва Ма ри ја, вто ро ме сто за ЗП-Штип-ба би те на Ели -
ца Ѓор ги е ва и тре то ме сто за ЗП-Ге вге ли ја со пен зи -
о нер ка та Јан ка Узу но ва.

На ста нот То ми на не де ла овоз мо жи да се срет -
нат го лем број пен зи о не ри кои си раз ме ни ја мис -
ле ња, искус тва и жел би за по втор но ви ду ва ње.
Исто та ка ова бе ше мож ност и за ме ѓу себ но за -
поз на ва ње по не о дам на за вр ше ни те из бо ри во
здру же ни ја та на пен зи о не ри и во Со ју зот.       С.Т.

Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја има мно гу актив но сти
кои им го раз у ба ву ва ат жи во тот на лу ѓе -
то од тре та та до ба, но ре ви и те на пес на,
му зи ка и игри се ед ни од нај ма сов ни те
кои со не тр пе ние ги оче ку ва ат ре чи си си -
те ге не ра ции од 7 до 77 го ди ни. Ед ни те
за да им се ра ду ва ат на ус пе си те на сво -
и те ба би и де дов ци, а дру ги те за да им по -
ка жат на ге не ра ци и те што до а ѓа ат де ка
пес на та и оро то го подм ла ду ва ат ду хот, а
спор тот и фи зич ка та актив ност те ло то. 

Ре ви и те на пес на, му зи ка и игри се
одр жу ва ат ве ќе 17 го ди ни по ред. Нај пр -
во се одр жу ва ат ре ги о нал ни ре вии на
пес ни, му зи ка и игри, се ко ја го ди на во
друг град, од нос но до ма ќин е раз лич но
здру же ние на пен зи о не ри, член ка на
СЗПМ. Оваа го ди на до ма ќи ни се здру же -
ни ја та на пен зи о не ри: При леп, Те то во,
Здру же ни е то на во е ни пен зи о не ри, Цен -
тар, Све ти Ни ко ле, Ва лан до во, Ви ни ца и
Вев ча ни. Во При леп, Те то во, Здру же ние
на во е ни пен зи о не ри и во Цен тар ве ќе
се одр жаа, а до кра јот на мај ќе се одр -
жат и во дру ги те че ти ри гра да до ма ќи ни. 

На 18 април 2019 го ди на во При леп,
на пр ва та го ди неш на ре ги о нал на му зич -
ка сред ба учес тву ваа по ве ќе од две сте
учес ни ци и здру же ни ја на пен зи о не ри од
При леп, Би то ла, Кру ше во и Де мир Хи сар.
На сред ба та при сус тву ваа: пре тсе да тел -
ка та на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, пре тсе -
да те лот на со бра ни е то на СЗПМ, м-р Или -
ја Ада мо ски, гра до на чал ни кот на При леп,
Или ја Јо ва но ски, пре тсе да те ли те на здру -
же ни ја та учес ни ци и дру ги го сти.

Во пре пол на та са ла на до мот на кул -
ту ра та „Мар ко Це пен ков“ при сут ни те
учес ни ци и го сти ги поз дра ви ја пре тсе да -
те лот на ЗП-При леп, Сла вко Трај ко ски, гра -
до на чал ни кот на При леп, д-р Или ја Јо ва -
но ски и пре тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан -
ка Трај ко ва. На ре ви ја та таа ука жа де ка
ва кви те сред би на лу ѓе то од тре та та до ба
се мош не ин те рес ни и зна чај ни за за чу -
ву ва ње на на род но то му зич ко тво реш -
тво од што ид ни те ге не ра ции ќе мо жат да
цр пат инс пи ра ции за но ви ме ло ди ски му -
зич ки твор би и да ја про дол жат ид ни на та
на ма ке дон ски от на ро ден и ста ро град -
ски ме лос, оби чаи, фолк лор и игри. Отка -
ко пре тсе да тел ка та Трај ко ва ја прог ла си
ре ви ја та за отво ре на, пис на гај да та, за -
сви ри ка ва лот, удри та па нот, се раз леа
му зи ка низ са ла та, на ли ца та на при сут -
ни те се по ја ви нас ме вка, се раз леа пес -
на та, се раз и гра оро то... По тоа бе ше из -
ве ден оби ча јот да ру ва ње на све кр ва та
во ис пол ну ва ње на до ма ќи ни те, КУД

„Пен ка Ко те ска“, кои беа на гра де ни со
гро мог ла сен ап ла уз. По нив се за ре ди ја
и пре о ста на ти те здру же ни ја со сво и те
пре зен та ции. 

На 19 април 2019 го ди на, на сце на -
та на го ле ма та са ла во Цен та рот за кул ту -
ра во Те то во, а во ор га ни за ци ја на СЗПМ,
се одр жа 17-та ре ги о нал на ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри на здру же ни ја та од вто -
ри от ре ги он, на ко ја бе ше пре зен ти ра но
кул тур но то нас ледс тво од об ла ста на фолк -
ло рот, му зи ка та, ста ро град ски те ора, из -
вор ни те на род ни пес ни, ста ри те но сии и
дру ги обе леж ја на лу ѓе то што жи ве ат на
овие про сто ри. Свои ин те рес ни на ста пи
имаа здру же ни ја та на пен зи о не ри од Бу -
тел, Ѓор че Пе тров, Кар пош, Та фта ли џе
ДДД и Шу то Ори за ри, си те од Скоп је, и
здру же ни е то од Те то во, кое бе ше до ма -
ќин на ре ви ја та. Нај пр во на учес ни ци те
и на го сти те им се обра ти ја Сто јан Со ко -
лов ски, пре тсе да тел на со бра ни е то на ЗП-
Те то во на ма ке дон ски и Сел вер Ме ме ти,
пре тсе да тел на ЗП-Те то во на ал бан ски ја -
зик. Тие го поз дра ви ја ра ко водс тво то на
СЗПМ на че ло со пре тсе да тел ка та на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, пот пре тсе да те -

лот на ИО на СЗПМ, Мен тор Ќо ку, ка ко и
ра ко водс тва та и учес ни ци те на си те при -
сут ни здру же ни ја од вто ри от ре ги он. На
при сут ни те им се обра ти пре тсе да тел ка -
та на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ко ја ре че
де ка ва кви те ма ни фе ста ции ка ко тра ди -
ци ја тре ба да оп сто јат во рам ки те на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те и Со ју зот, за -
ра ди сво е то зна че ње за пен зи о не ри те,
но и за афир ма ци ја на на ше то кул тур но
бо гат ство. По неј зи но то обра ќа ње се за -
ре ди ја пес ни, ора, хор ски на пе ви на ма -
ке дон ски, на ал бан ски, на вла шки, а со
ром ски от чо чек бе ше за о кру жен мул ти -
ет нич ки от предз нак на оваа ре ви ја. Бла -
го дар ни ци на прет став ни ци те - учес ни ци
на ре ви ја та им вра чи пот пре тсе да те лот
на ИО на СЗПМ, Мен тор Ќо ку. 

На 10 мај во Скоп је се одр жа 17-та ре -
ги о нал на ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри,
а до ма ќин бе ше Здру же ни е то на во е ни
пен зи о не ри. На сце на та во са ла та на До -
мот на АРМ на ста пи ја здру же ни ја та од вто -
ри от ре ги он: ЗП-Ки се ла Во да, ЗП-Га зи Ба -
ба, ЗП-ОВР, ЗП-Илин ден и до ма ќи ни те,
Здру же ни е то на во е ни те пен зи о не ри. Го -
сти те и при сут ни те ги поз дра ви пре тсе да -

те лот на здру же ни е то-до ма ќин, Ѓор ѓи За -
рин ски, а од име то на Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја,
Мен тор Ќо ку, пот пре тсе да те лот на из врш -
ни от од бор на Со ју зот, кој збо ру ва ше за
актив но сти те на здру же ни е то и за зна че -
ње то на ре ви и те, со што исти те ги прог ла -
си за отво ре ни. Ре чи си си те здру же ни ја
од овој ре ги он на ста пи ја со ора кои ги раз -
и граа ср ца та на при сут ни те. Бе ше во о ду -
ше ву ва ње да се гле да ка ко лес но играа и
пе е ја лу ѓе то од тре та та до ба кои во про -
сек има ат над 70 го ди ни. 

На 13 мај во Скоп је се одр жа 17-та
ре ги о нал на ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри, а до ма ќин бе ше нај ста ро то здру же -
ние од гра дот и во Со ју зот, Здру же ни е то
на пен зи о не ри на оп шти на та Цен тар. И
оваа ре ви ја се одр жа во До мот на АРМ,
бла го да ре ние на раз би ра ње то и под др -
шка та на Ми ни стерс тво то за од бра на кое
са ла та и за оваа ре ви ја ја да де без на до -
мест и со кое Со ју зот има од лич на дол го -
го диш на со ра бо тка. На ре ви ја та на ста -
пи ја: ЗП-Ку ма но во, ЗП-Со ли дар ност-Ае -
ро дром, ЗП-Ча ир, ЗП-Кра то во, ЗП-Кри ва
Па лан ка и до ма ќи ни те, ЗП-Цен тар. 

Нај пр во го сти те и при сут ни те ги поз -
дра ви пре тсе да те лот на ЗП-Цен тар, Пав -
ле Спа сов, истак ну вај ќи де ка оваа го ди -
на здру же ни е то од бе ле жу ва 65 го ди ни од
сво е то по сто е ње. При сут ни те ги поз дра -
ви и гра до на чал ни кот на оп шти на та Цен -
тар, Са ша Бог да но виќ, кој со сво е то при -
сус тво им ука жа чест и по чит на пен зи о -
не ри те од не го ва та оп шти на.

Од име то на СЗПМ при сут ни те ги поз -
дра ви пре тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан ка
Трај ко ва, ко ја ја прог ла си ре ви ја та за отво -
ре на. По тоа се за ре ди ја на ста пи, се игра -
ше и се пе е ше на ма ке дон ски и на ал бан -
ски ја зик, се по ка жу ва ше она што е ка ра -
кте ри стич но за гра дот од кој што до а ѓа ат. 

На 15 мај 2019 го ди на ќе се одр жи
17-та ре ги о нал на ре ви ја на здру же ни ја -
та од ше сти от ре ги он, а ќе на ста пат здру -
же ни ја та на пен зи о не ри од: Ге вге ли ја, Ве -
лес, Не го ти но, Ка ва дар ци, Бог дан ци, До -
јран, Де мир Ка пи ја и од Ва лан до во, кое
е до ма ќин на ре ви ја та од овој ре ги он.

На 17 мај 2019 го ди на ќе се одр жи
17-та ре ги о нал на ре ви ја на здру же ни ја -
та од пр ви от ре ги он, а ќе на ста пат здру -
же ни ја та на пен зи о не ри од: Ко ча ни, Ма -
ке дон ска Ка ме ни ца, Дел че во, Бе ро во,
Пех че во и од Ви ни ца, ко ја е до ма ќин на
ре ви ја та од овој ре ги он.

На 18 мај 2019 го ди на ќе се одр жи
17-та ре ги о нал на ре ви ја на пес ни, му зи -
ка и игри на здру же ни ја та од пет ти от ре -
ги он, а ќе на ста пат здру же ни ја та на пен -
зи о не ри од: Стру ми ца, Про би штип, Штип,
Зле то во, Ра до виш и Кон че, Но во Се ло,
Ло зо во и од Све ти Ни ко ле, кое е до ма ќин
на ре ви ја та од овој ре ги он и кое ве ќе го
за ки ти ло гра дот со пре у ба ви пла ка ти кои
го нај а ву ва ат одр жу ва ње то на оваа зна -
чај на фолк лор на ма ни фе ста ци ја.

На 20 мај 2019 го ди на ќе се одр жи 17-
та ре ги о нал на ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри на здру же ни ја та од ос ми от ре ги он, а
ќе на ста пат здру же ни ја та на пен зи о не ри
од: Охрид и Де бр ца, Го сти вар, Ки че во, Ма -
ке дон ски Брод, Стру га, Де бар и Цен тар Жу -
па, Ла бу ни ште и од Вев ча ни, кое е до ма -
ќин на ре ви ја та од овој ре ги он.

Нај до бри те од си те осум ре ги о ни ќе
на ста пат на 9-та Ре пуб лич ка ре ви ја, ко ја
ќе се одр жи на 7 ју ни 2019 го ди на во Скоп -
је, во До мот на АРМ.

Од 21 мај 2019 го ди на ќе за поч не
одр жу ва ње то на ре ги о нал ни те спорт ски
нат пре ва ри кои ќе тра ат до кра јот на ју -
ни, а ма ни фе ста ци ја та „Спорт ска олим -
пи ја да 2019“ ќе се одр жи во по че то кот
на сеп тем ври.                          К.С.Андонова

ВО ТЕК СЕ НАЈМАСОВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА СЗПМ

Пен зи о нер ски те фолк лор ни ре вии има ат мул ти ет нич ки предз нак

ЗП-ВИНИЦА

То ми на не де ла

ЗП Тетово - албанска група

ЗП - Прилеп

ЗП Центар

звп



vidici Четврток, 16.5.20192

Пе јач ка та гру па „Ло за“, ко ја ра -
бо ти во рам ки те на ЗП-Ка ва дар ци,
сво ја та актив ност ја кру ни са со из да -
ва ње ал бум со нас лов,,На го сти во
Ка ва дар ци“. Са ми от нас лов до вол но
збо ру ва де ка ста ну ва збор за ед на
ус пеш на при каз на со ни за од пес ни
ка ра кте ри стич ни за гра дот на гроз -

је то и на ви но то. Овие пес ни прет ста -
ву ва ат ви стин ско бо гат ство за се гаш -
ни те и за ид ни те ге не ра ции, пес ни
кои на овој на чин ќе би дат со чу ва ни
од за бо рав и ќе би дат тра ен бе лег на
ед но вре ме. Ина ку, оваа актив на пе -
јач ка гру па ра бо ти од сре ди на та на
2003 го ди на, а е ос но ва на на ини ци -

ја ти ва на ко ми си ја та за кул тур но-за -
ба вен жи вот и на Фру ска Ко ста ди нов -
ска ка ко неј зи на пре тсе да тел ка. Уште
иста та го ди на гру па та на ста пи на пр -
ва та Ре пуб лич ка ре ви ја на пес ни, му -
зи ка и игри во Про би штип, за по тоа
да учес тву ва ат на си те ре ги о нал ни и
ре пуб лич ки ре вии во ор га ни за ци ја
на СЗПМ. Прв ра ко во ди тел на гру па -
та е Ѓор ѓи Јо ва нов, му зич ки пе да гог
во пен зи ја. Гру па та на ста пу ва на по -
ве ќе при ред би и ма ни фе ста ции низ
др жа ва та.

Нај го ле ми те ус пе си ги по стиг ну ва
со до а ѓа ње то на Ри сто Ан ѓу шев ка ко
пре тсе да тел на ЗП-Ка ва дар ци. Со не -
го во то до а ѓа ње во 2012 го ди на се из -
вр ши ре ор га ни зи ра ње и со гру па та
за поч ну ва ат да ра бо тат про фе со ри -
те Сте во Вол чев и Пе шо Бо шков, ка -
ко и во кал ни от со лист Ан гел То тов.
Освен ре дов ни те на ста пи на ре вии и
при ред би, гру па та е учес ник и на ме -
ѓу на род ни от фе сти вал на пес ни во Ку -
ма но во, а има одр жа но и це ло ве че -
рен кон церт во Ле ско вац, Ср би ја. Осо -
бе на по пу лар ност до жи веа на го сту -
ва ње то на ТВ-Ал фа ка ко и на ло кал -
ни те те ле ви зии. Ре зул тат на на пор но -
то ра бо те ње на си те чле но ви на гру -
па та „Ло за“ е из да ва ње то на овој ал -
бум со 16 ма ке дон ски ста ро град ски
пес ни. Де но ви ве, по по вод про мо ци -
ја та на це де то, гру па та има ше ус пе -
шен на стап на ТВ-Си тел во еми си ја -
та „Ме рак ме а на“.

Л. Или е ва

Во ЗП-Штип чле ну ва ат 8.356 ста рос -
ни и се меј ни пен зи о не ри, со тен ден ци ја
на зго ле му ва ње на оваа број ка, за што
на се ле ни е то ста рее. Здру же ни е то ми на -
та та го ди на ја за вр ши со мно гу актив но -
сти и ре зул та ти, со стре меж за вклу чу ва -
ње на сèпо го лем број пен зи о не ри во си -
те актив но сти. Но во то ра ко водс тво на
пен зи о не ри те во Штип, со пре тсе да те лот
Ри сто Не тков, кој во пен зи ја за ми нал во
2011 го ди на од МВР ка ко ма ги стер по
прав ни на у ки, во 2015 го ди на ста на се -
кре тар во здру же ни е то, а на во нред ни те
из бо ри за пре тсе да тел во 2018 го ди на
бе ше из бран за пре тсе да тел. На ре дов -
ни те из бо ри спро ве де ни на 03.01.2019
го ди на е из бра но но во ра ко водс тво на
ЗП-Штип, а за пре тсе да тел по втор но му
бе ше да де на до вер ба та на Ри сто Не тков.

Кои актив но сти ќе ги пре зе ме те за
по до бру ва ње на пен зи о нер ско то жи ве -
е ње и фи нан си ско то ра бо те ње?

По крај те ков ни те ра бо ти, по себ но ќе
по све там вни ма ние на за тво ра ње на суд -
ски те спо ро ви и на ре дов но то снаб ду ва -
ње на пен зи о не ри те со огрев но др во. Суд -
ска та по стап ка со из град ба та на до мот е
за вр ше на, се га оче ку ва ме одо бре ние од
Вла да та. Мис лам де ка про е ктот ќе се ре -
а ли зи ра, би деј ќи има го ле мо по ба ру ва -
ње за до му ва ње од на ши те пен зи о не ри.
За жал, мно гу те суд ски по стап ки од не соа
до ста средс тва за та кси и за ад во кат, но
се пак ма те ри јал но то и фи нан си ско то ра -
бо те ње е ста бил но, а та ка тре ба и да про -
дол жи. 

Да ли сте за до вол ни од по стиг на то то
во 2018 го ди на?

Мо жам да ка жам де ка сум за до во -
лен. По до бре на е со ра бо тка та со ин сти -
ту ци и те, со ЛС, со гра до на чал ни кот Бла -
гој Боч вар ски, со МВР, АРМ, те а та рот, биб -
ли о те ка та, со ло кал ни те ин сти ту ции со кои
ор га ни зи ра ме пре да ва ња, по се та на кул -
тур ни на ста ни и дру го. Ко ми си и те ги ан -
га жи ра ме за ре а ли за ци ја на про гра ма -
та. Та ка, ко ми си ја та за еко но ми ја и стан -

дард по де ли 35 ху ма ни тар ни па ке ти, а во
со ра бо тка со Цр вен крст по де ле ни се уште
50 па ке ти. Беа ор га ни зи ра ни пре да ва -
ња и прег ле ди, ме ре ње кр вен при ти сок,
хо ле сте рол и ше ќер во кр вта. Ко ми си ја -
та за кул тур но-за ба вен жи вот ор га ни зи -
ра ше ек скур зии и дру же ња. Учес тву вав -
ме на „Блак це то на ба ба“ во Ве лес, „Зел -
ни кот на ба ба“ во Про би штип, „Све ти Три -
фун“ во Ка ва дар ци, бе ше ор га ни зи ра на
прос ла ва на Но ва го ди на, на Де нот на же -
на та учес тву ваа 300 пен зи о не ри. Ко ми -
си ја та за спорт ги ор га ни зи ра ше спор ти -
сти те за ре ги о нал ни те и ре пуб лич ки те
спорт ски нат пре ва ри, а има ше и ло кал -
ни тур ни ри во шах, таб ла, до ми но во Штип
и во Све ти Ни ко ле. За овие спорт ски нат -
пре ва ри има ше го лем ин те рес. 

Што пла ни ра те во ид ни на?
Има ме мно гу идеи за ре а ли за ци ја.

Си те зна е ме де ка здру же ни е то ег зи сти -
ра од пен зи о нер ски от де нар, па за тоа се
тру ди ме да ги рас по ре ди ме на нај до бар
на чин за да се вра тат кај пен зи о не ри те
пре ку со ци ја ла та, спор тот, кул ту ра та, се -
ка де ка де што има по тре ба. 

Ц. Спа си ко ва

Здру же ни е то на гра ѓа ни ин -
ва ли ди на тру дот и ко рис ни ци
на ин ва лид ска пен зи ја од Бу -
тел, по по вод го ле ми от хри сти -
јан ски праз ник Ве лиг ден ор га -
ни зи ра ху ма ни тар на ак ци ја за
сво и те чле но ви за да им по мог -
нат на оние на кои по мо шта им
е не оп ход на. Тра ди ци ја та и
оваа го ди на не изо ста на. Пред
праз ни кот, на 45 свои чле но ви
со при ма ња по ни ски од 10.000
де на ри им по де ли ја ху ма ни тар -
на по мош на ба ве на од чле на -
ри на та на пен зи о не ри те, по ед -
на таб ла јај ца и пет ки ло гра ми браш -
но, на кои и ва ква та скром на по мош
им е до бре дој де на, за и тие што по до -
сто инс тве но да ги од бе ле жат ве лиг ден -
ски те праз ни ци. Со ва кви те ху ма ни -
тар ни ак ции се пот тик ну ва ат и дру ги
гра ѓа ни и ин сти ту ции да ја по ка жат сво -
ја та гри жа, да од де лат вре ме и средс -
тва кон оваа ран ли ва ка те го ри ја гра -
ѓа ни, се кој во рам ки те на сво и те мож -
но сти. Во те кот на го ди на та, ка ко што
нèин фор ми раа во здру же ни е то, пред -
ви де но е со го диш на та про гра ма да се
ор га ни зи ра ат не кол ку ху ма ни тар ни ак -
ции за ли ца та кои има ат ни ски при ма -
ња и за бол ни те чле но ви-пен зи о не ри.

Се то ова е при чи на по ве ќе ба рем
по вре ме но да по мис ли ме и да на пра -
ви ме не што за оние на кои им тре ба
по да де на ра ка за бу де ње на деж де ка

не се са ми, де ка не кој мис ли на нив.
Ба рем за миг да ја вра ти ме нас ме вка -
та на нив ни те ли ца. Оваа ху ма ни тар -
на ак ци ја ја пра ви ме со чи сто ср це,
са кај ќи да им по мог не ме на лу ѓе то кои
на ви сти на има ат ег зи стен ци јал ни
проб ле ми и кои те шко пре жи ву ва ат,
за и тие што е мож но по до бро да ги по -
ми нат ве лиг ден ски те праз ни ци - истак -
на Ве ли бор Ри стиќ, пре тсе да тел на ЗИТ
КИП - Бу тел, до да вај ќи де ка лу ѓе то кои
има ат, тре ба да им по мог нат на лу ѓе -
то на кои им тре ба по мош. Ри стиќ ре -
че де ка актив но ста има ла иск лу чи во
ху ма ни та рен ка ра ктер и нај а ви де ка
и во ид ни на здру же ни е то, во рам ки те
на мож но сти те, ќе им по ма га на со ци -
јал но за гро зе ни те чле но ви.

Ва сил Па чем ски

ЗП-ЧАИР

Од бе ле жа на Не де ла та на со ли дар ност

ЗП-КАВАДАРЦИ

Пе јач ка та гру па „Ло за“ 
сни ми це де со 16 род но крај ни пес ни

ЗП-ШТИП

Но во то ра ко водс тво со 
но ви пре диз ви ци и ус пе си

ЗИТ КИП - БУТЕЛ

Ху ма ни тар на по мош за Ве лиг ден

Во рам ки те на со ци јал но-ху ма ни -
тар на та деј ност, а по по вод свет ска -
та Не де ла на со ли дар ност, од 15 до
21 април 2019 го ди на, под мо то то
„Ва ши от при лог – зна чај на по мош“,
Цр ве ни от крст ор га ни зи ра ше ху ма -
ни тар на со бир на ак ци ја. Цел та на
оваа Не де ла на со ли дар ност е пре ку
имп ле мен та ци ја на ху ма ни тар ни
актив но сти да се по бу ди чув ство на
ху ма ност и со ли дар ност кај гра ѓа ни -
те, по себ но кај мла да та ге не ра ци ја
за ме ѓу себ на по мош и под др шка, но
и да се обез бе ди со од вет на по мош
за нај ран ли ви те ка те го рии на на се -
ле ние. По тој по вод, Акти вот на пен -
зи о нер ки при ЗП-Ча ир ор га ни зи ра -
ше актив ност за вклу чу ва ње во од -
бе ле жу ва ње на Не де ла та на со ли дар -

ност. Во оваа ак ци ја, се ко ја пен зи о -
нер ка, член ка на Акти вот, спо ред сво -
и те мож но сти, актив но учес тву ва ше
во ак ци ја та и обез бе ди по мош на ар -
тик ли, ка ко што се грав, ориз, ше ќер,
ма ка ро ни, мас ло за ја де ње и дру го,
кои беа на ме не ти за со ци јал но за -
гро зе ни ли ца, ста ри ли ца и за ли ца
со по себ ни по тре би. 

- Оваа го ди на актив но бев ме вклу -
че ни во по ве ќе ху ма ни тар ни ак ции,
ка де што по мог нав ме на по ве ќе со -
ци јал но за гро зе ни пен зи о не ри. И
овој пат ја под др жав ме оваа ху ма ни -
тар на ак ци ја и до ни рав ме спо ред на -
ши те мож но сти. По за вр шу ва ње то на
оваа ак ци ја, на тре ти от ден од го ле -
ми от хри сти јан ски праз ник Ве лиг ден,
нај пр во по се тив ме не кол ку фа ми лии

во до мот за ста ри ли ца „Ли ка Чо по -
ва“ и до ни рав ме скром на по мош. Го
по се тив ме и За во дот за ре ха би ли та -
ци ја на де ца и на мла дин ци во Скоп -
је, ка де што од не сов ме цр ве ни вап -
са ни јај ца за да ги изра ду ва ме де ца -
та на овој праз ник - ни ре че пре тсе -
да тел ка та на Акти вот при ЗП-Ча ир,
Љу би ца Ло лев ска.

Таа упа ти осо бе на бла го дар ност
до си те пен зи о нер ки кои ре дов но
учес тву ва ат во си те ак ции и на де ло
ја по ка жу ва ат сво ја та ху ма ност. Ка ко
и мно гу па ти до се га, чле но ви те на
Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-Ча ир
ја по ка жу ва ат сво ја та ху ма ност и со
учес тво во ак ци и те при до не су ва ат да
се зго ле ми нив на та до вер ба кај пен -
зи о не ри те.                                              В.П
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Во рам ки те на про гра ма та за ра -
бо та на ЗП-Де мир Хи сар за 2019 год.,
ко ја пред ви ду ва со ра бо тка со раз ни
ин сти ту ции и здру же ни ја на гра ѓа ни,
во по се та на здру же ни е то беа де чи -
ња та од гра дин ка та „2 Сеп тем ври“ од
Де мир Хи сар. Го ле ма та гру па т.е. за -
ба ва чи ња та на во зраст од 5 и 6 го ди -
ни, пред во де ни од вос пи ту вач ка та Би -
ља на Кр стев ска и од не гу ва тел ка та
Але ксан дра Ко тев ска, ги пре че ка Пе -
ре Пе трев ски, пре тсе да те лот на ЗП-Де -
мир Хи сар, кој ги про ше та низ ра бот -
ни те про сто рии во До мот на пен зи о -
не ри те и на кра тко ги за поз на со нив -

ни те актив но сти. Дет ско то раз мис лу -
ва ње и по и ма ње на тер ми ни те „пен -
зи о нер“ и „здру же ние на пен зи о не ри“
бе ше ин те рес но да се слуш не, а не кои
од од го во ри те беа:„тоа е она ко га ба -
ба и де до цел ме сец се до го ва ра ат ко -
га и ка де ќе одат на ек скур зи ја“; „де -
до се ко гаш ве ли - не се гри же те, пи -
шав др ва кај пен зи о не ри те“ или „ќе
одам во здру же ни е то на пен зи о не ри -
те да изи грам не ко ја пар ти ја шах, а и
да си зе мам ‘Пен зи о нер плус‘.
Во ра бот на та кан це ла ри ја на пре тсе -
да те лот на здру же ни е то, нај ма ли те
имаа единс тве на и не се којд нев на за -

да ча, на лист хар ти ја се кој да ги на цр -
та сво и те ба ба и де до и да ги на пи ше
нив ни те ими ња. По тоа си те цр те жи беа
из ло же ни на спе ци јал но изра бо те но
таб ло за оваа на ме на, кое е по ста ве -
но во про сто ри и те на До мот на пен зи -
о не ри те. По од лич но сра бо те на та за -
да ча, ка ко на гра да за пре крас ни те цр -
те жи нај ма ли те беа по ка не ти во све -
че на та са ла на при го ден „ко ктел“, ка -
де што до би ја сок и чо ко ла да. Ка ко
бла го дар ност за по се та та и ука жа на -
та чест да се би де го стин во про сто ри -
и те на здру же ни е то и за изра бо те ни -
те цр те жи, на гра дин ка та   бе ше до -
ни ран учи ли штен при бор за бо е ње.
Ди ре кто рот на гра дин ка та, До бре Стој -
ков ски, за до во лен од по се та та и од
при е мот истак на де ка оваа де неш на
по се та е нај до бар по ка за тел на од но -
сот на нај ма ли те кон лу ѓе то од тре та та
до ба и де ка вос пи ту ва ње то и на ви ки -
те кои ги до би ва ат де чи ња та во гра -
дин ка та уште од нај ма ла во зраст се
ос нов ни те по сту ла ти и це ли кон кои се
стре ми ме ние ка ко пре ду чи лиш на
обра зов на ин сти ту ци ја за да из гра ди -
ме здра ви ге не ра ции.

Пре тсе да те лот Пе ре Пе трев ски,
исто та ка за до во лен од по се та та нај а -
ви де ка и во ид ни на, во со ра бо тка со
гра дин ка та, се пла ни ра ат за ед нич ки
актив но сти.

Оваа актив ност е и спо ред про гра -
ма та на СЗПМ, ка де што по стои и дејс -
тву ва ко ми си ја за ме ѓу ге не ра ци ска
со ра бо тка и со жи вот.

З.Сте ва нов ски

Ми ка Бо жи но ски во Кру ше во е поз -
нат ка ко Ми ка Бо жи но ски - Џек. Не ма
кру шев ча нец што не го знае Џе кот. Де -
нес има 73 го ди ни и од по о дам на е пен -
зи о нер и акти вен член во ЗП-Кру ше во.
Сво е вре ме но ра бо тел ка ко про фе сор
по фи зич ко вос пи ту ва ње и за не го спор -
тот бил пред сè. Се за ни ма вал со по ве -
ќе спор то ви, ка ко што се од бој ка и ра -
ко мет, веж бал на спра ви и ги вос пи ту -
вал уче ни ци те се којд нев но да веж ба ат
и да спор ту ва ат, се раз би ра за нив но
до бро. Се га ве ли де ка де ца та освен да
се дат пред комп ју тер и да игра ат на те -
ле фон дру го ни што и не зна ат.

Комп ју те ри те и спор тот не одат за -
ед но. За тоа и има тол ку де ца со де фор -
ми те ти - ве ли овој ви та лен пен зи о нер. 

Но овие не кол ку ре да ги на пи шав -
ме за да ка же ме де ка Џе кот на сред ба -
та во При леп, по по вод одр жу ва ње то на
17-та ре ги о нал на ре ви ја на пес ни, му -
зи ка и игри, ко ја се одр жа на 18 април
2019 го ди на, на ви сти на се по ка жа ка -
ко џек во ви стин ска та смис ла на збо -
рот. Се по тру див ме до де ка не кол ку па -
ти пра ве ше „ѕвез да“ пред си те во са -
ла та да го фо то гра фи ра ме, но те шко ни
ус пе ва ше би деј ќи тој во пре фр ла ње то

на ра це и пра веј ќи „ѕвез да“ на не го ви
го ди ни тоа тол ку бр зо го пра ве ше што
ние со фо то а па ра тот не мо жев ме да го
„уло ви ме“. 

За ме не ова не е ни што, но ов де ми
пре чи лиз га ви от мер ме рен под, да не
е тол ку маз но ќе мо жам и де се ти на па -
ти без да пре ста нам да се пре фр лам и
да на пра вам исто тол ку „ѕвез ди“ - ве ли
Ми ка Бо жи но ски - Џе кот.

Но Ми ка Бо жи нов ски е вешт и во
пе е ње то. Тој е член на пе јач ка та сек ци -
ја при ЗП-Кру ше во. За ед но со не го ви -
те дру га ри-пен зи о не ри на ста пи на 17-
та ре ги о нал на ре ви ја на пес ни, му зи ка
и игри, а на ста пу ва и по дру ги по во ди и
на дру ги на ста ни.                      К.Ри сте ски

Убав не се којд не вен на стан се слу чи
на 6 април 2019 го ди на. Во ба рот „Ме -
тро по лис“ во Стру га, во пер и о дот од 18

до 20 ча сот се одр жа пен зи о нер ски кни -
же вен на стан. Ор га ни за тор бе ше фејс -
бук-гру па та „Раз ме на на кни га и кни жев -
ни му а бе ти“, ко ја дол го вре ме актив но се
за ла га да ја из диг не чи тач ка та кул ту ра на
по ви со ко ни во, при тоа про мо ви рај ќи и
ор га ни зи рај ќи раз ни кни жев ни на ста ни.
Ор га ни за то ри те наг ла су ва ат де ка лу ѓе то
од тре та та до ба се нај ма сов ни и нај ре -
дов ни и ток му тие на овој на чин са ка ат
да ја пот тик нат љу бо вта кон кни га та, со
раз ме на на нас ло ви што би са ка ле да ги
про чи та ат без при тоа да оче ку ва ат не што
за воз врат. Си те не се ко гаш сме во мож -
ност да ја ку пи ме на ша та оми ле на кни -
га, ве лат при сут ни те пен зи о не ри, но ко -
ле ги те во се кој мо мент из ле гу ва ат во пре -
срет со по да рок кни га или трај ни раз ме -
ни ме ѓу се бе.

За да ја олес ни ме раз ме на та по ме ѓу

чи та те ли те и по лес но да ја пот тик не ме на -
ша та цел ги ор га ни зи ра ме на ста ни те „Раз -
ме на на кни га и кни жев ни му а бе ти“ низ
це ла та др жа ва. Но во склоп на гру па та
има ме и „Клуб на пен зи о не ри чи та те ли“
и „По ет ско чи та ње“.

Со за до волс тво би са ка ле да се по фа -
ли ме де ка во из ми на ти ов пер и од од ед -
на го ди на има ме одр жа но 50 на ста ни, а
се на де ва ме де ка таа број ка по сте пе но
ќе рас те и со пом ла ди чи та те ли. На на ше
из не на ду ва ње, бро јот на за ин те ре си ра -
ни те, по во зрас ни и мла ди чи та те ли, се
зго ле му ва со се кој на стан, а кни жев ни те
му а бе ти не за ста ну ва ат. По зи тив но е и
тоа што ни се прик лу чу ва ат и по ма ли те
гра до ви ка ко што е Стру га, кои ста ну ва -
ат сè по а ктив ни - истак ну ва ат ор га ни за -
то ри те.

С. Ку ку не шо ски 

Не о дам на, па ту вај ќи кон уба ва та
Ге вге ли ја, па тот ме на не се во Не го ти -
но. Суд би на би ло да се срет нам со
еден мој стар при ја тел со ко го сме
бли ски по по е зи ја та. Тоа е Или ја Ем -
шов. На мно гу те по ет ски сред би знае
да на ста пи со па три от ска по е зи ја, но
во не го ви те кни ги е за ста пе на и љу -
бов на та по е зи ја. 

- Од ко га пи шу ваш Или ја? - го пра -
шав.

- Ех, од ко га, си те ние кои тво ри -
ме љу бо вта кон пи ша ни от збор ја но -
си ме од дет ски те го ди ни, ко га сме би -
ле пет то или ше сто од де ле ние.

- Кол ку кни ги имаш из да де но до -
се га?

- Кол ку, са мо две, а се га ја под го -
тву вам мо ја та тре та кни га по е зи ја,
ко ја ќе го но си нас ло вот „Те че кав
Ина“.

- А ко ја е таа Ина? - бев љу бо пит на.
- Ех, ко ја е, та ка сум ја на ре кол де -

вој ка та ко ја би ла мо ја сим па ти ја од
ра на та мла дост. Или по точ но, пес на -
та е по све те на на ед на из гу бе на љу -
бов. Па да не за бо ра ви ме де ка и ние
не ко гаш бев ме мла ди.

- А се га? Ка ко е се га? - го пра шав.
- Што ни фа ли и се га?! Не ка ко ги

бу тка ме пен зи о нер ски те де но ви. Пи -
шу вам, учес тву вам на по ет ски сред -
би, по втор но ја разг ле ду вам уба ви -
на та на на ша та Ма ке до ни ја. И та ка.

ЗП-ДЕ МИР ХИ САР

Нај ма ли те и нај ми ли го сти
Џе кот од Кру ше во

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Ве лиг ден ски па ке ти за 60 оса ме ни и не моќ ни пен зи о не ри 

ЗП-СТРУГА

Раз ме на на кни ги и кни жев ни 
му а бе ти по ме ѓу пен зи о не ри те

ЗП-ВЕЛЕС

Се ќа ва ња на ед на мла дост

На 24 април 2019 го ди на, ЗП-
Охрид и Де бр ца ре а ли зи ра ше ак ци -
ја за до де лу ва ње на пре хран бе ни и
хи ги ен ски ар тик ли на оса ме ни и не -
моќ ни пен зи о не ри од Гор на и Дол на
Де бр ца, и тоа од се ла та Ла кти ње, Го -
див је, Ар би но во и Вел меј, ка ко и во
град ски те на сел би. По вод за оваа ху -
ма ни тар на ак ци ја бе ше нај го ле ми от
хри сти јан ски праз ник Во скре се ние
Хри сто во - Ве лиг ден, а ја ре а ли зи раа
во лон те ри-пен зи о не ри при ЗП-Охрид
и Де бр ца. На 60 нај те шко со ци јал но
за гро зе ни пен зи о не ри им беа вра -
че ни по две таб ли јај ца, 200 гра ма
ка фе, два ки ло гра ми ше ќер, мас ло,

сок и дру ги хи ги ен ски ар тик ли, а им
беа вра че ни и вес ни ци од пос лед ни -
от април ски број на „Пен зи о нер плус“.

Оваа ак ци ја бе ше ре а ли зи ра на
по прет ход на од лу ка на из врш ни от
од бор и во до го вор со но во из бра ни -
те пре тсе да те ли на мес ни те раз гра -
но ци кои под го тви ја спи со ци на со -
ци јал но нај за гро зе ни те и оса ме ни
пен зи о не ри.

ЗП-Охрид и Де бр ца ва ква ак ци ја
ор га ни зи ра не кол ку го ди ни по ред, а со
цел да не ги за бо ра ви сво и те чле но ви,
а тие, пак, да осоз на ат де ка ЗП се пак
мис ли на нив и исти те да не по чув ству -
ва ат де ка се оса ме ни и за бо ра ве ни од

здру же ни е то во кое тие чле ну ва ат.
Пен зи о не ри те беа при јат но из не -

на де ни од по се та та на во лон те ри те
на ЗП, за гри жа та што ја има ат кон
нив. По крај што иска жаа го ле ма бла -
го дар ност до ЗП-Охрид и Де бр ца, нив -
на та жел ба за раз го вор со во лон те -
ри те бе ше по ве ќе од по треб на, би -
деј ќи ка ко што ни ре коа, нив на та оса -
ме ност е нај го ле ма та бол ка и та га што
ја чув ству ва ат. Ва кви те ак ции ЗП-
Охрид и Де бр ца ќе про дол жи да ги
пра кти ку ва и во на ред ни те го ди ни,
ве ли пре тсе да те лот на ЗП-Охрид и Де -
бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски.          

К. Спа се ски 

Те че кав Ина
Те че кав Ина да ми се ја виш,
да го чу јам тво јот глас
ка ко гла сот на сла ве јот 
кој на у тро ја пее нај у ба ва та пес на.
И те че кав.
Те че кав Ина да дој деш да те ви дам,
да пи е ме ка фе,
нај у ба во то ка фе во мо јот жи вот.
....................................................
Ти, Ина, не дој де.
Се ур на мо јот свет,
бев не сре ќен, скр шен.
И се га те не ма, не мам ни што.
Сам на све тот
а, се пак, сè уште те са кам са мо те бе.

Н. Але ксо ска 
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Мно гу тек сто ви и пес ни се на пи ша ни
и ис пе а ни за те шко ти и те на на ши те лу ѓе
во ту ѓи на. И по крај тоа што вре ми ња та
се ме ну ва ат, а жел ба та за по у бав жи вот
се изед на чу ва низ по ве ќе ме ри ди ја ни,
се пак но стал ги ја та и коп не жот по род ни -
от крај не мо же та ка ед но став но да се
пре не брег нат. 

Стој ко Гу лев ски, ро ден во ма ри ов ско -
то се ло Гра деш ни ца, изу чу вај ќи го фри -
зер ски от за на ет за ми на за по до бар жи -
вот во Ав стра ли ја. Та му ра бо те ше и во не -
кол ку сме ни, сè со жел ба што по бр зо да
се вра ти во род но то ог ни ште. По вра ќа -
ње то, во хо те лот „Епи нал“ во Би то ла отво -
ри свој мо де рен фри зер ски са лон. Исти -
от тој на бр гу до би мно гу му ште рии, но, по -
втор но по ра ди род ни ни те што беа во да -
леч ни от кон ти нент, тој за ми на во Ав стра -
ли ја, ка де што за кра ток вре мен ски пер -
и од и та му ги по твр ди сво и те фри зер ски
ква ли те ти. Со со пру га та Фло ра, ќер ка та
Вес на и си нот То ни из гра ди по чи ту ва но
се мејс тво, а по доц на, пре зен ти рај ќи ги
сво и те ху ма ни ква ли те ти, прив ле че и ни -
за дру ги со се ла ни, на де вај ќи се де ка со
нив ќе го уб ла жу ва коп не жот кон род ни -
от крај, де ка не ми рот и нес по ко јот во ду -
ша та не ма да го при ти ска ат. 

По не кол ку го ди шен пре стој во Сид неј
ги на пу шти за ра бо те ни те ку ќи, во зи ла и
при ја те ли и се вра ти ме ѓу би тол ски те фри -
зе ри. Вре ме то ми ну ва ше, а тој со стек на -
то то искус тво по втор но по са ка да се пре -
се ли во кон ти нен тот на кен гу ри те. Жел -
ба та за жи вот во род ни от крај од но во му
се на мет ну ва со се та сво ја же сти на и за -
тоа оста ну ва во Би то ла, пла ни рај ќи пен -
зи о нер ски те де но ви да ги ми ну ва во пос -
ми ре на ат мо сфе ра. Но по не ко гаш суд -
би на та е не ми ло срд на и оста ва тра гич -
ни пос ле ди ци. Му по чи ну ва со пру га та, си -
нот му за ги ну ва во со о бра ќај на не сре ќа
и тој од лу чу ва ко неч но да се от трг не од
раз мис лу ва ња та за по втор но за ми ну ва -
ње „пре ку оке а нот“. 

Пред из вес но вре ме, Стој ко Гу лев -
ски си те свои до жи ву ва ња од Гра деш -

ни ца до Сид неј ре ши да ги рас ка же и
на пи ше во кни га со нас лов „Мо јот жи -
вот“. 

Во неа го опи шав се то она што го по -
ми нав на ре ла ци ја та од род но то се ло до
да леч на та Ав стра ли ја. Из не сов ни за ра -
дос ни, но и тра гич ни мо мен ти ис преп ле -
те ни ме ѓу ту ѓин ци те и сво и те бли ски. Са -
кав да из не сам сè што се слу чу ва не са -
мо во мо ја та ду ша, ту ку и на дру ги на шин -
ци кои од раз ни при чи ни за ми ну ва ат во
ту ѓи на – ве ли Стој ко Гу лев ски.

За не го ту ѓи на та е ве ќе ми на то, за -
што од лу чи пен зи о нер ски те де но ви да ги
за поч ну ва со утрин ско ка фе на Ши рок
Со как, а по тоа со при ја те ли те да ево ци -
ра спо ме ни за сèона што му се слу чу ва -
ше во жи во тот. Се опре де ли жи во тот во
род ни от крај да му би де бла го при ја тен и
бо гат со лич но сти кои ќе му при чи ну ва ат
за до волс тво ко га ќе им рас ка жу ва за на -
ста ни те што му се слу чу ваа низ не го во то
бо га то искус тво. Бе ше сре ќен што по втор -
но ја чув ству ва ра до ста ко га низ би тол -
ски те ули ци ка ко да му се на ма лу ва бол -
ка та за из гу бе ни те нај са ка ни, по ра чу вај -
ќи де ка искра та за по до бру ва ње на жи -
во тот мо же да му би де во дил ка за инс пи -
ра ци ја и хра брост, кои ќе го ос на жу ва ат
да ја ап сор би ра уба ви на та што ја чув ству -
ва во род ни от крај.                             П.Ставрев

Не ма сом не ние де ка за ли кот и де ло то на Ми -
ли вој (Ми ле) Јан ков ски од Скоп је, ре кор дер во кр -
во да ри телс тво, мо же да се на пи ше кни га. Се пак,
еве ги не го ви те нај важ ни и нај го ле ми ху ма ни стич -
ки актив но сти и ре зул та ти. 

Ро ден сум на 17 мај 1948 го ди на во с. Мир -
ков ци, Скоп ско, и ве ќе вле гов со жи во тот во ос -
ма та де це ни ја. Тоа е при чи на по ве ќе да не мо -
жам да да вам крв, за што 65-та го ди на од жи во -
тот е пос лед на та гра ни ца за еден кр во да ри тел.
Јас сум сре ќен што ток му до таа го ди на да дов
186 па ти крв и со тоа ста нав ма ке дон ски ре кор -
дер во кр во да ри телс тво то, а во по ра неш ни те ју -
гос ло вен ски ре пуб ли ки бев ме ѓу 10-те нај до бри
кр во да ри те ли - рас ка жу ва пен зи о не рот Ми ле, ху -
ма ни стот чи ја што жи вот на опре дел ба му е да
спа су ва жи во ти со не го ва та крв што не се бич но
ја да ру ва. Поч ну вај ќи од пр во то да ру ва ње крв
во 1967 го ди на, ко га со не го ва та крв бил спа сен
еден млад жи вот, па сè до не го во то пос лед но да -
ру ва ње во 2013 го ди на, по по вод 50 го ди ни од
из ле гу ва ње то на скоп ски от вес ник „Ве чер“, тој
по ка жу ва го ле ма актив ност во рам ки те на си те
ор га ни за ции и асо ци ја ции чиј им пе ра тив во ра -
бо та та им се ху ма но ста и по ма га ње на си ро маш -

ни те и на бес по мош ни те. Еве не кои од нив:
Јан ков ски нај пр во дол ги го ди ни е акти вист на

Цр ве ни от крст во фа бри ка та „Тре ска“ во Скоп је,
ка де што ра бо ти ка ко ар хи тект и ди зај нер. Таа не -
го ва актив ност ја про дол жу ва ка ко пре тсе да тел на
Асо ци ја ци ја та на кр во да ри те ли на гра дот Скоп је.
Дол ги го ди ни е не у мо рен ен ту зи јаст и е вклу чен
во мно гу кр во да ри тел ски ак ции пре ку Цр ве ни от
крст на Ма ке до ни ја.

Ми се чи ни де ка по го ле мо за до волс тво и сре -
ќа не сум до жи ве ал од 2008-та го ди на ко га на 19
мај, во про сто ри и те на Цр ве ни от крст на Ма ке до -
ни ја се одр жа ма ни фе ста ци ја та „50 го ди ни од
актив но ста на Цр ве ни от крст“, а јас на мо јот 60-
ти ро ден ден да дов крв по 150-ти пат. По крај мно -
гу број ни те го сти бе ше при су тен и пр ви от пре тсе -
да тел на са мо стој на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ки -
ро Гли го ров. На мо ја та ра дост и не ма ше крај, би -
деј ќи и во тие све че ни ми го ви, пре ку мо ја та да ру -
ва на крв спа су вав не чиј жи вот – ре че Ми ли вој.

Скром ни от, но го лем чо век и ху ма нист Ми ли -
вој (Ми ле) Јан ков ски, ве ли де ка ху ма но ста ја сфа -
ќа ка ко об вр ска, но и ка ко за до волс тво. Мно гу -
број ни се на гра ди те и приз на ни ја та во ви три ни -
те на не го ви от дом во Ѓор че Пе тров што Јан ков -

ски ги до бил за сво ја та дол го го диш на ху ма ни тар -
на ми си ја – да ру ва ње то крв и по ма га ње на си ро -
маш ни те и на бес по мош ни те. Во 2008 го ди на е
од ли ку ван со ме дал за зас лу ги за Ма ке до ни ја,
приз на ние што му го вра чу ва то гаш ни от пре тсе -
да тел на Ма ке до ни ја, Бран ко Цр вен ков ски. Скоп -
ски от ху ма нист е од ли ку ван и со ор ден за зас лу ги
и ху ма ност од Пре тсе да телс тво то на СФРЈ, а во
2003 го ди на е до бит ник на на гра да та на гра дот
Скоп је „13 Но ем ври“, за зас лу ги во об ла ста на ху -
ма но ста и кр во да ри телс тво то.

Сре ќен сум што за мо ја та дол го го диш на ху ма -
ни тар на актив ност ја до бив др жав на та на гра да
„Мај ка Те ре за“. Тоа се слу чи во 2017 го ди на, на
26 август, де нот ко га е ро де на скоп јан ка та Гон џа
Бо ја џиу - Мај ка Те ре за. За до волс тво то бе ше го ле -
мо, би деј ќи се за ки тив со приз на ние што го но си
име то на но бе ло вка та и све ти ца Мај ка Те ре за.
Таа ми ста на бли ска по сво ја та ми си ја, а во пос -
лед но вре ме по сто ја но ме пре о ку пи ра ат неј зи ни -
те де ла по кои и јас че ко рам.

И на ви сти на е та ка. Овој 71-го ди шен скоп ја -
нец од пред не ко ја го ди на е еден од нај а ктив ни те
чле но ви на гра ѓан ска та асо ци ја ци ја „Скоп јан ка -
та Мај ка Те ре за“, ка де што чле ну ва ед на актив на

и слож на гру па ху ма ни сти. Та ка, Јан ков ски ја про -
дол жу ва сво ја та ху ма ност, де нес не пре ку да ру ва -
ње крв ту ку пре ку ор га ни зи ра ње и спро ве ду ва ње
на друг вид ху ма ни тар ни ак ции и при ред би. По не -
го ви те стап ки тој по са ку ва да трг нат и мла ди те ге -
не ра ции од Скоп је и од мно гу дру ги ме ста во на -
ша та зем ја и по ши ро ко. И.Гли го ров ски 

ЗП-ПРИЛЕП

Ви о ли на та се ме ен
ин стру мент

Ни ко ла Тум бе ски - ви о ли нист,
пен зи о нер ве ќе 15 го ди ни, е поз нат
му зи чар не са мо во При леп ту ку и по -
ши ро ко во Ма ке до ни ја и над вор од
неа. Тум бе ски, кој ве ќе има 78 го ди -
ни, ни ка ко да ја оста ви ви о ли на та.
Тој е член на ор ке ста рот на КУД „Пен -
зи о нер“ при ЗП-При леп.

Поч нав мал ку по доц на да сви рам
на ви о ли на, од нос но ко га бев ше сто
или сед мо од де ле ние, не ка де во
1957 го ди на. То гаш одев во при леп -
ско то ни жо му зич ко учи ли ште. По тоа
ка ко на став ник во исто то учи ли ште
под го тву вав мно гу уче ни ци и од мо -
ја та кла са из ле гоа до ста до бри при -
леп ски ви о ли ни сти. Сви ре ње то на
ви о ли на ми е, што би се рек ло, нас -
лед на ма а на. Та тко ми сви ре ше на
ви о ли на, јас про дол жив, па по ме не
поч на да сви ри мо јот син Љуп чо. Тој
се га сви ри во поз на та та при леп ска
гру па „Бал ка ни ка“ - ва ка ја за поч на
Ни ко ла Тум бе ски сво ја та жи вот на
при каз на. 

И не за ста нав ме ту ка ка ко поз -

на ти и приз на е ни му зи ча ри во При -
леп. Се га во сред но то му зич ко учи -
ли ште во Би то ла на ви о ли на сви ри и
мо ја та вну ка од ќер ка, Бла ги ца Бла -
же ска. Не се фа лам, но со му зи ка та,
а би ре кол и со ви о ли на та, ние израс -
нав ме, изу чи ја де ца та, а еве се га че -
твр та та ге не ра ци ја исто та ка со ус -
пех го сов ла ду ва овој наш, би ре кол,
се ме ен ин стру мент, до да ва Тум бе -
ски.

Овој поз нат и та лен ти ран ви о ли -
нист ре чи си и да не ма гру па, бенд во
гра дот, со кои не сви рел. Бро јот на
одр жа ни те кон цер ти во др жа ва ва и
над вор од неа не се знае. Сви рел во
КУД „Мир че Ацев“ и со ова друш тво
при Ту тун ски от ком би нат цел ме сец
би ле го сти на на шин ци во Ав стра ли -
ја. Со исто то друш тво ка ко ви о ли нист
бил и во Шпа ни ја. Ка ко што ве ли тој,
ќе тре ба да се мис ли со ме се ци, ако
не и го ди ни, за да се при се ти ка де сè
го сту вал со не го ва та ви о ли на. Сви -
рел во Швед ска, Гер ма ни ја, Сло ве -
ни ја. Око лу 62 го ди ни сви рел во кул -

тур но-умет нич ки друш тва, во гру пи,
одр жал без број кон цер ти во Охрид,
на Илин ден ски те де но ви во Би то ла,
со „Октет При леп“ и др. 

Се га сум акти вен во ор ке ста рот
на на ше то пен зи о нер ско друш тво
„Пен зи о нер“. Што зна чи сви ре ње то
за ме не? Тоа за ме не е по себ но за -
до волс тво, јас ка ко да сум срас нат
со ви о ли на та, по сто ја но веж бам и на
овие мои го ди ни ре чи си се којд нев -
но на се ка де мо же да ме ви ди те со
ин стру мен тот во ра це те. Сви ре ње то
за ме не е хра на, хра на за ду ша та. А
и за до волс тво е ко га чо век знае де -
ка има свои нас лед ни ци. Мо јот син
е до бар и приз на ен ви о ли нист, а и
вну ка та до бро на пре ду ва. И таа ве -
ќе на ста пу ва на нат пре ва ри и има
до би е но по ве ќе на гра ди на др жав -
но ни во и над вор од Ма ке до ни ја. Со
ви о ли на та ќе дру га ру вам сè до де ка
мо жам да ги сте гам жи ци те и да го
дви жам гу да ло то на ви о ли на та - ве -
ли Ни ко ла Тум бе ски. 

К. Ри сте ски 

ЗП-БИТОЛА

Жи во тот во род ни от крај 
бла го при ја тен

СРЕДБА СО ПЕНЗИОНЕРОТ МИЛИВОЈ ЈАНКОВСКИ, РЕКОРДЕР ВО КРВОДАРИТЕЛСТВО

Ху ма но ста - жи вот на опре дел ба


