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Во про гра ма та на СЗПМ за
2019 го ди на е пла ни ра но фор -
ми ра ње на ко ор ди на тив но те -

ло на Акти ви те на пен зи о нер ки те од
здру же ни ја та на пен зи о не ри те-член -
ки на Со ју зот. Ко ор ди на тив но то те -
ло е те ло на из врш ни от од бор на Со -
ју зот, а е фор ми ра но за тоа што си те
ко ми сии од здру же ни ја та се прет ста -
ве ни во со од вет ни ко ми сии, са мо
Акти ви те на пен зи о нер ки не ма ат
свое те ло кое ќе ја ко ор ди ни ра ра -
бо та та на Акти ви те, со цел да би де
сог ле дан гло бал ни от акти ви зам на
Акти ви те во здру же ни ја та. Се оче ку -
ва де ка со фор ми ра ње то на ова те -
ло, Акти ви те на пен зи о нер ки со сво -
и те инк лу зив ни актив но сти уште по -
ве ќе да се вклу чат во раз во јот на си -
те актив но сти во здру же ни ја та.

На кон сти ту тив на та сед ни ца бе -
ше до го во ре но да се одр жи про ши -
ре на сед ни ца на ко ор ди на тив но то
те ло со пре тсе да тел ки те на си те Акти -
ви во Со ју зот.

До го во ре ни от про ши рен со ста -
нок се одр жа на 5 август 2019 го ди -
на во Скоп је, и иа ко е ле то и е мно -
гу топ ло на не го при сус тву ваа ре чи -
си си те пре тсе да тел ки. Не при сус тву -
ваа са мо 5-6 пре тсе да тел ки на Акти -
ви и тоа од Де бар и Цен тар Жу па, Ка -
ва дар ци, Би то ла, Та фта ли џе, Илин -
ден, Ки се ла Во да. На со ста но кот при -
сус тву ва ше и пре тсе да тел ка та на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва. Со со ста но -
кот ра ко во де ше пре тсе да тел ка та на
ко ор ди на тив но то те ло, Ан ге ли на Ри -
сте ска. Отка ко се прет ста ви се ко ја
од пре тсе да тел ки те, од при сут ни те
бе ше пред ло жен след ни от дне вен
ред: 

� До не су ва ње про гра ма за ра -
бо та та на ко ор ди на тив но то те ло на
Акти ви те на пен зи о нер ки за пер и о -
дот 2019 - 2023 го ди на 

�Актив но сти, ре зул та ти и проб -
ле ми на Акти ви те на пен зи о нер ки
при здру же ни ја та-член ки на СЗПМ

Днев ни от ред бе ше ед ног лас но
при фа тен од при сут ни те. 

Пре тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан -
ка Трај ко ва, нај пр во ги поз дра ви
при сут ни те пре тсе да тел ки и во сво -
е то из ла га ње ги об јас ни це ли те и за -
да чи те на ова те ло.

- Се чув ству вам осо бе но среќ на
и за до вол на за тоа што мо ја та дол го -
го диш на иде ја е ре а ли зи ра на: офор -
ме но е ко ор ди на тив но то те ло на
Акти ви те на пен зи о нер ки во рам ки -
те на Со ју зот. Не бе ше лес но. Тре ба -
ше мно гу труд и усил би, но се то тоа
да де ре зул та ти. Ова те ло има зна чај -
на уло га. Ќе се оби дам пред вас да
ги из не сам најз на чај ни те еле мен ти
од пред ло же на та про гра ма, а тие се:
ме ѓу себ но за поз на ва ње, раз ме на

на искус тва и за ед нич ки актив но сти.
За ова да се ре а ли зи ра мо ра ат да
по мог нат ра ко водс тва та, из врш ни -
те од бо ри, а осо бе но пре тсе да те ли -
те на здру же ни ја та. Пред ло же на ва
про гра ма е за пер и о дот 2019 - 2023
го ди на, би деј ќи це ли те и за да чи те
се исти, а са мо од го ди на на го ди на
ќе се до пол ну ва и ќе се ре а ли зи ра
пре ку под го то вка на ак ци о ни пла но -
ви – ре че Трај ко ва. 

По тоа ги ела бо ри ра ше нај важ -
ни те ас пе кти на про гра ма та.

- Сле де ње на со стој ба та и функ -
ци о ни ра ње то на Акти ви те на пен зи -
о нер ки

Во оваа актив ност ќе се сле ди
функ ци о ни ра ње то на Акти ви те на
пен зи о нер ки од пра вен, еко ном ски
и со ци о ло шки ас пект за ра ди сог ле -
ду ва ње на проб ле ми те со нив но то
ос но ва ње и функ ци о ни ра ње, со кои
проб ле ми се со о чу ва ат и сл. 

- Инк лу зи ја (вклу че ност) на же ни -
те во из вр шу ва ње на се којд нев ни -
те за да чи во Со ју зот и здру же ни ја та

Инк лу зи ја (вклу че ност) на же ни -
те во актив но сти што ги пре зе ма ат
и дру ги гра ѓан ски ор га ни за ции ка -
ко што се ор га ни за ци ја за за шти та
од се меј но на силс тво, ро до ва ед на -
квост, здрав ство, со ци јал на деј ност,
еко ло шки актив но сти и дру го, со цел
Акти ви те на пен зи о нер ки да се вклу -
чат, да се про мо ви ра ат, да ги апо -
стро фи ра ат и из ло жат по тре би те на
пен зи о нер ска та по пу ла ци ја. Во овој
кон текст тре ба да се истак не и ос -

тва ри по го ле ма со ра бо тка со Цен -
три те за со ци јал на ра бо та, учес тво
на оваа по пу ла ци ја на раз ни три би -
ни, па нел-ди ску сии и сл., ка де што
се го во ри за ста ри те ли ца, а по себ -
но за жен ска та по пу ла ци ја ка ко дел
од ко рис ни ци те на пен зи ја.

Се оче ку ва оваа актив ност да би -
де ин тен зи ви ра на во 2019 го ди на,
би деј ќи са мо со за ед нич ки актив но -
сти и со ра бо тка во рам ки те на здру -
же ни е то, осо бе но во раз гра но ци те,
мо же да се по чув ству ва гри жа та за
пен зи о не ри те, а осо бе но за пен зи -
о нер ки те, чле но ви на Акти ви те. Акти -
ви те да учес тву ва ат во из ди га ње на
све ста на си те ни воа во трет ма нот
на ста ри те ли ца.

- Ин тен зи ви ра ње на во лон терс -
тво то по здру же ни ја та и Со ју зот

Пред две го ди ни, Со ју зот под го -
тви про ект на ре чен „Во лон терс тво“,
кој го до ста ви до здру же ни ја та на
пен зи о не ри. Од дел ни ЗП овој про -
ект го ко ри стеа ка ко ос но ва за до -
не су ва ње на свои про е кти кои ги
прис по со би ја на сопс тве ни те по тре -
би и ус ло ви. Ме ѓу тоа, мо же сло бод -
но да се ка же де ка во лон терс тво то
сè уште не го за зе ма зас лу же но то
ме сто во пен зи о нер ски те здру же ни -
ја. Би тре ба ло да се пот тик не оваа
актив ност со цел да се нај дат фор ми
и на чи ни. 

- Ин тен зи ви ра ње на ху ма ни тар -
на та по мош од се ка ков вид

По ма га ње на ран ли ви те ка те го -
рии на пен зи о не ри со со би ра ње али -

шта, хра на, средс тва за хи ги е на и
до бро вол но со би ра ње на па рич ни
средс тва. 

Учес тво на ре ги о нал ни и ре пуб -
лич ки ре вии на пес на, му зи ка и игри
и на спорт ски нат пре ва ри 

Зна чај но ме сто во 2019 го ди на
ќе има учес тво то на пен зи о нер ки те
во тра ди ци о нал ни те актив но сти: ре -
ги о нал ни и ре пуб лич ки ре вии на пес -
на, му зи ка и игри и на спорт ски те
нат пре ва ри. Во нив да има што по -
ве ќе же ни. 

- Уна пре ду ва ње на здрав стве на -
та за шти та на ко рис ни ци те на пен зи -
ја, осо бе но на жен ска та по пу ла ци ја 

Оваа актив ност ќе се ре а ли зи ра
пре ку пре да ва ња на стручњаци и
пре ку со ра бо тка со ор га ни за ции по -
вр за ни со здрав ство то. 

- Учес тво на же ни те на ма сив ни
со би ри, ек скур зии и дру го 

Оваа актив ност осо бе но тре ба
да се акти ви ра кај пен зи о нер ки те
од ру рал ни те сре ди ни и кај пен зи о -
нер ки те од си те на ци о нал но сти. 

- Ме ѓу на род на со ра бо тка
Да се ин тен зи ви ра со ра бо тка та

со пен зи о нер ки од дру ги зем ји.
По тоа се отво ри ди ску си ја во ко -

ја беа пред ло же ни мно гу ин те рес ни
пред ло зи кои мо жат да вле зат ка ко
актив но сти во про гра ма та за пер и -
о дот 2019 - 2023 го ди на. Еве не кои
од нив. 

- Ан га жи ра ње на пен зи о не ри кои
вла де ат со одре де ни за на е ти кои би
им по ма га ле на дру ги пен зи о не ри,

во лон тер ски или за скро мен на до -
мест, ка ко и одр жу ва ње на пен зи о -
нер ски те клу бо ви и друг вид об је кти;

- Со би ра ње на али шта и дру ги
про ду кти за пен зи о не ри те со ни ски
при ма ња; со ра бо тка со Цр вен крст
и со дру ги ин сти ту ции; 

- Со би ра ње на до на ции од раз ни
фир ми;

- Из диг ну ва ње на во лон терс тво -
то, инк лу зи ја та и ро до ва та за ста пе -
ност на по ви со ко ни во;

- Да ва ње прав на по мош;
- Обу ка за за шти та од се меј но и

дру го на силс тво и краж би; 
- Со би ра ње на рач ни изра бо тки

кои сто јат по до мо ви те ка ко што се
гоб ле ни, ве зе ни или пле те ни ра бо -
ти, јам бол лии и ки ли ми, а со бра ни -
те фи нан си ски средс тва да се ко ри -
стат во ху ма ни тар ни це ли;

- Изра бо тка на рач но исп ле те ни
ша ло ви, ка пи и дру го;

- По се та на ста реч ки до мо ви;
- Пре до дре ду ва ње на средс тва

на ме не ти за прос ла ви за ху ма ни тар -
ни це ли;

- Обез бе ду ва ње средс тва од
европ ски фон до ви и обу ка на здру -
же ни ја та ка ко да ап ли ци ра ат;

Има ше и дру ги пред ло зи во ди -
ску си и те, но си те ќе би дат вгра де ни
во про гра ма та. 

Сè на сè, од ли чен и ко ри сен со ста -
нок на кој беа из не се ни мно гу мис ле -
ња, искус тва и зна е ња аку му ли ра ни
со го ди ни.

Ка ли на С. Ан до но ва

ПРОШИРЕН СОСТАНОК НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО НА АКТИВИТЕ НА ПЕНЗИОНЕРКИТЕ СО ПРЕТСЕДАТЕЛКИТЕ

Из не се ни мно гу мис ле ња, искус тва 
и зна е ња аку му ли ра ни со го ди ни
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Чле но ви те на КУД „Ве се ли пен зи -
о не ри“ ме се цот ју ли ќе го за па ме тат
по фе сти вал ски те на ста пи. За нив не
се не поз на ти че сти те на ста пи на фе -
сти ва ли те во Ма ке до ни ја и над вор од
на ша та др жа ва, но го ди на ва се слу чи
са мо во еден ме сец да на ста пат на три
фе сти ва ли во Ма ке до ни ја. 

На 45. из да ние на ме ѓу на род ни от
фе сти вал на из вор ни ин стру мен ти и
пес ни „Пе це Ата на сов ски“ во Дол не -
ни не изо ста на учес тво то на КУД „Ве -
се ли пен зи о не ри“, кое го ди на ва од бе -
ле жу ва 44 го ди ни од сво е то по сто е ње
и истра жу ва ње на из вор ни от фолк лор.

На вто ра та фе сти вал ска ве чер на
Ру ди на, КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ се
прет ста ви со жен ско то ви ко ич ко пе е -
ње и со пес на та „По ра ча Маг де на ра -
ча“, ма шко то трио се прет ста ви со ед -
на ста ра из вор на пес на „Ку ка ви чен -
це ма ло пи лен це“, а из вор ни от ор ке -
стар на друш тво то на ста пи со сплет од
из вор ни ора и пес ни од про би штип -
ски от крај.

На го ле ми от хри сти јан ски праз ник
- Св. Пе тар и Пав ле, во гра дот Пех че -
во, сме стен на уба ва та пи то ми на - Ма -
ле ше ви ја, се одр жа 7. из да ние на ду -
вач ки ор ке стри, на кое од ми на та та

го ди на се одр жу ва и ве чер на ре че на
ка ко „Ет но Пех че во“. Пр ви от ден, од -
нос но на Пе тров ден, на ста пи ја по ве -
ќе ду вач ки ор ке стри од Ма ке до ни ја, а
на 13 ју ли, на Пав лов ден, со из вор ни
пес ни, ора и ин стру мен ти се прет ста -
ви ја по ве ќе друш тва од Ма ке до ни ја,
Бу га ри ја и од Ср би ја. Ме ѓу нив беа и
чле но ви те на КУД „Ве се ли пен зи о не -
ри“ од Про би штип, кои се прет ста ви -
ја со сплет од пес ни и ора. Не изо ста -
наа и ка ра кте ри стич но то ви ко ич ко пе -
е ње на жен ско то трио, ма шко то двог -
лас но пе е ње на ма шко то трио, ка ко и
по ве ќе жен ски, ма шки и ме ша ни ора
од на ши от крај.

Јул ско то фе сти вал ско на ста пу ва -
ње го за о кру жи ја со на ста пот на ме ѓу -
на род ни от фе сти вал „Илин ден ски де -
но ви“. На 49-то из да ние на овој ре но -
ми ран и на да ле ку поз нат фе сти вал на
из во рен, ко ре о граф ски, дет ски фолк -
лор и хор ско пе е ње, чле но ви те на КУД
„Ве се ли пен зи о не ри“ на ста пи ја за ед -
но до дет ска та игро ор на гру па при до -
мот на кул ту ра та „Зле тов ски ру дар“ од
Про би штип. На фе сти ва лот „Илин ден -
ски де но ви“ тие се ко гаш при ка жу ва -
ат дел од оби ча и те и тра ди ци и те од
Про би штип ско. Ова за ед нич ко на ста -

пу ва ње на по ста ри те и на де ца та бе -
ше по вод да ги мо ти ви ра мла ди те ге -
не ра ции да ги про дол жат уба ви те ма -
ке дон ски тра ди ции и оби чаи, да ги не -
гу ва ат ста ри те из вор ни пес ни и ин стру -
мен ти и да се за фа тат со истра жу ва -
ње и не гу ва ње на исти те. Во ед но, за -
ед нич ки от на стап го по ка жа и ме ѓу ге -

не ра ци ско то дру же ње и пре не су ва ње
на на ши от фолк лор на пом ла ди те.

Пен зи о не ри те на ста пи ја и во цен -
та рот за кул ту ра „Ма га за“, ка де што во
доц ни те ве чер ни ча со ви на ста пу ва ат
си те учес ни ци на фе сти ва лот. Ов де на -
ста пи ја ма шко то трио и из вор ни от ор -
ке стар.

Ина ку, фе сти ва лот „Илин ден ски де -
но ви“ е пре диз вик за мно гу љу би те ли
на фолк ло рот од странс тво. Го ди на ва
бро јот на стран ски те фолк ло ри сти од
Ка на да, Ки пар, Ав стра ли ја, Бу га ри ја,
Тур ци ја, Ру си ја и од мно гу дру ги зем ји
беа ви стин ско до жи ву ва ње за љу би те -
ли те на фолк ло рот.     М. Здра вков ска

Ор га ни за ци ски от од бор за учес тво
на СЗПМ на 19-от „Фе сти вал за тре та
жи вот на до ба“, кој ќе се одр жи на 30
сеп тем ври и на 1 и 2 октом ври 2019
го ди на во Љуб ља на, Сло ве ни ја, на
1.8.2019 го ди на во про сто ри и те на Со -
ју зот одр жа сед ни ца на ко ја бе ше отсу -
тен са мо пот пре тсе да те лот на ИО на
СЗПМ, Мен тор Ќо ку, а по крај чле но ви -
те на од бо рот при сус тву ваа и Ди ми тар
Ди ми тров ски, кој ќе би де член на де -
ле га ци ја та на СЗПМ и гла вен ко ор ди -
на тор на овој про ект и Ка ли на С. Ан -
до но ва, пре тсе да тел ка на ко ми си ја та
за ин фор ми ра ње на ИО на СЗПМ.

На дне вен ред на сед ни ца та бе ше
из бо рот на здру же ни ја та-член ки на
СЗПМ кои оваа го ди на ќе учес тву ва -
ат на 19-от „Фе сти вал за тре та жи вот -
на до ба“, кој ќе се одр жи на 30 сеп -
тем ври и на 1 и 2 октом ври 2019 го -
ди на во Љуб ља на, Сло ве ни ја, а по по -
вод 1 октом ври, Ме ѓу на род ни от ден
по све тен на во зрас ни те лу ѓе, и ин фор -
ми ра ње на при сут ни те за на чи нот и
учес тво то на из бра ни те здру же ни ја
кои ќе го прет ста ву ва ат Со ју зот по 10-
ти пат на овој пре сти жен фе сти вал во
Љуб ља на, Сло ве ни ја. 

Со сед ни ца та ра ко во де ше пре тсе -
да тел ка та на СЗПМ и на ор га ни за ци -
ски от од бор, Стан ка Трај ко ва. Таа има -
ше во вед но из ла га ње за зна че ње то
на овој фе сти вал, на кој ќе би дат прет -
ста ве ни кул тур но то бо гат ство на на -
ша та зем ја и Со ју зот и не го ви те актив -
но сти на кул ту рен план. 

При из бо рот тре ба да се во ди сме -
тка за по ве ќе ас пе кти. Тре ба да се из -
бе рат здру же ни ја кои ќе при ка жат ква -
ли тет на про гра ма и да се од бе ре здру -
же ние од Скоп је во кое има 14 здру -
же ни ја и око лу 90.000 пен зи о не ри, но
и здру же ние-член ка од вна треш но ста.
На ре ги о нал ни те и на ре пуб лич ка та
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри беа
прет ста ве ни из вор ни пес на и ора, но
и оби чаи и хор ски из вед би, па при из -
бо рот тре ба да се вни ма ва и на тоа.
По тоа збор има ше се ле кто рот на ре -
ги о нал ни те и на ре пуб лич ка та ре ви ја

на пес ни, му зи ка и игри, кој по ве ќе го -
ди ни ги сле ди овие фолк лор ни ма ни -
фе ста ции на Со ју зот и е член на ор га -
ни за ци ски те од бо ри. Тој ги пред ло жи
ЗП-Ви ни ца и ЗП-Га зи Ба ба оваа го ди -
на да го прет ста ву ва ат Со ју зот. Тоа се
здру же ни ја кои ги ис пол ну ва ат на со -
ки те и пре по ра ки те за учес тво на овој
фе сти вал, од нос но ед но то здру же ние
е од Скоп је, а вто ро то од вна треш но -
ста и има ат раз лич ни со од вет ни про -
гра ми. 

При сут ни те ед ног лас но го при фа -
ти ја пред ло гот со пре по ра ка овие два
ме се ца здру же ни ја та се ри оз но да се
под го тват во се кој пог лед. 

По тоа Ди ми тар Ди ми тров ски, кој
ќе би де член на де ле га ци ја та на СЗПМ
и гла вен ко ор ди на тор на овој про ект,
ја пре зен ти ра ше до се гаш на та ко рес -
пон ден ци ја со ор га ни за то рот „Про е -
вент“, кој ќе обез бе ди фи нан си ски
средс тва за хо тел ско сме сту ва ње за
50 ли ца, за ед но со ВИП-го сти те, а дру -
ги те тро шо ци ќе ги под не сат здру же -
ни ја та. На фе сти ва лот, СЗПМ ќе до бие
два па ти по 30-ми ну тен на стап на отво -
ре на сце на и евен ту ал но на стап на
кул тур но-умет нич ка та ре трос пе кти ва,
што ќе се знае по под го то вка та на ко -
неч на та про гра ма та на фе сти ва лот.
На отво ра ње то на фе сти ва лот, СЗПМ
ќе до бие по себ но приз на ние за 10-го -
диш но учес тво. Пре о ста на ти те де та ли
ќе би дат до го во ре ни во од. 

Ка ли на С. Ан до но ва, пре тсе да тел -
ка та на ко ми си ја та за ин фор ми ра ње
на ИО на СЗПМ, из не се не кол ку идеи
за со од вет но прет ста ву ва ње на Скоп -
је и Ви ни ца, ка ко и на СЗПМ и на на -
ша та зем ја со ви де о ма те ри јал, фла е -
ри и ба не ри, со кои ќе се вклу чи ме во
про гра ма та на фе сти ва лот што оваа
го ди на се одр жу ва под мо то то „Си те
сме ед на ге не ра ци ја“ и спо ред не го е
и но ва та кон цеп ци ја на фе сти ва лот. 

Сед ни ца та бе ше кон стру ктив на и
ги со др же ше си те еле мен ти кои мо жат
да га ран ти ра ат ус пе шен на стап и пре -
зен ти ра ње на СЗПМ на 19-от „Фе сти -
вал за тре та жи вот на до ба“.                 КСА

Сед ни ца на ор га ни за ци ски от
од бор за учес тво на СЗПМ на 
19-от „Фе сти вал за тре та жи вот на до ба“ 

ПРОБИШТИП

КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ на три фе сти вал ски на ста пи во ју ли

ЗП-КРУШЕВО

Све че но од бе ле жан го ле ми от 
ма ке дон ски праз ник Илин ден

Во рам ки те на го ди неш но то чес -
тву ва ње на го ле ми от ма ке дон ски
праз ник Илин ден, свое учес тво има -
ше и Здру же ни е то на пен зи о не ри те од
Кру ше во, прет ста ву ва но од ме шо ви -
та та пе јач ко-игро ор на гру па.

За прв пат од сво е то по сто е ње,
здру же ни е то бе ше вклу че но во прос -
ла ва та на Илин ден, и тоа и на Меч кин
ка мен и на град ски от пло штад и во
рам ки те на вла шка та ве чер.

На глав ни от на стан на Меч кин Ка -
мен, пред по ве ќе ил ја ди по се ти те ли,
прос ла ва та нај пр во за поч на со ин то ни -
ра ње на др жав на та хим на, а по тоа со
свое обра ќа ње и го вор на ста пи пре ми -
е рот Зо ран За ев, истак ну вај ќи го зна -
че ње то на овој го лем ма ке дон ски праз -
ник и по ви ку вај ќи на обе ди ну ва ње на
си те чи ни те ли во др жа ва та. Во кул тур -
ни от дел од прос ла ва та свое ме сто до -
би и Здру же ни е то на пен зи о не ри те од
Кру ше во, прет ста ву ва но од пе јач ка гру -
па и од жен ска игро ор на гру па. 

Нај пр во во кул тур ни от дел на ста пи
КУД „Та нец“ од Скоп је со две из вед би
на поз на ти те ма ке дон ски ора „Те шко -
то“, из ве де но од ма шка та игро ор на гру -
па и „Не ве стин ско то“, из ве де но од жен -
ска та игро ор на гру па, по тоа во ме шо -
вит со став се прет ста ви КУД „Емин Ду -
ра ки“ од Скоп је, прет ста ву вај ќи го ал -
бан ски от фолк лор пре ку пес ни и игри,
а ка ко тре ти на ста пи ја ме шо ви та та пе -

јач ка и игро ор на гру па од ЗП-Кру ше во.
Нај пр во, ме ша на та пе јач ка гру па ја из -
ве де вла шка та пес на ,,Кру ше ва но стра
алав да та“, а жен ска та игро ор на гру па
го изи гра оро то „Ка ва ла“, за што од по -
ве ќе ил јад на та пуб ли ка беа на гра де ни
со то пол и дол го тра ен ап ла уз. Ова бе -
ше го ле ма чест и приз на ние за пен зи -
о не ри те од Кру ше во. 

Исто та ка, во рам ки те на ма ни фе -
ста ци ја та „Де сет де на Кру шев ска Ре -
пуб ли ка“, ЗП-Кру ше во има ше це ло ве -
че рен на стап на 2 август, на град ски -
от пло штад во Кру ше во. Во по доц ни -
те ча со ви, на ста пот на гру пи те го нај -
а ви порт па ро лот на оп шти на та Кру ше -
во, Со тир Га бе ло ски, при што истак на
де ка Здру же ни е то на пен зи о не ри те од
Кру ше во е ед но од нај а ктив ни те здру -
же ни ја во рам ки те на оп шти на та и тоа
на нај до бар мо жен на чин иста та ја
прет ста ву ва и на ни во на оп шти на та
и на ни во на ре ги о нот, ка ко и на ни во
на ре пуб ли ка, пре ку ре дов ни те на ста -
пи на пен зи о нер ски те ре вии на пес -
ни, му зи ка и игри и на пен зи о нер ски -
те спорт ски нат пре ва ри на си те ни воа.

Со на ста пот на игро ор на та гру па
на ста на оп што на род на ве сел ба, на
ко ја не èодо ле а ја по ве ќе то од при сут -
ни те на град ски от пло штад и се фа ти -
ја на оро. 

Сли ка та од за врш ни ца та на ве чер -
на та прет ста ва бе ше пре крас на и мо -

же да се ка же де ка ва кви те ма ни фе -
ста ции се мно гу по са ку ва ни ка ко од
гра ѓа ни те на на ша та др жа ва та ка и од
пре о ста на ти те го сти ка ко од Евро па
та ка и од пре ку о ке ан ски те др жа ви.

На 4 август, на пре пол не ти от пло -
штад во Кру ше во и во пре кра сен ам -
би ент, и пак во рам ки те на на уч но-кул -
тур ни те сред би ,,Де сет де на Кру шев -
ска Ре пуб ли ка“ бе ше ор га ни зи ра на
вла шка та ве чер, во ко ја со свои про -
гра ми на ста пи ја фолк лор ни гру пи од
Бел град (Ре пуб ли ка Ср би ја), од Скоп -
је и од Ко ча ни, а на ста пи и ЗП-Кру ше -
во, прет ста ву ва но од пе јач ка та и игро -
ор на та гру па. Ма ни фе ста ци ја та ја отво -
ри гра до на чал ни кот на оп шти на та Кру -
ше во, Том че Хри сто ски, кој ги поз дра -
ви го сти те и им по са ка то пол пре стој
во Кру ше во - гра дот на Илин ден и на
Кру шев ска та Ре пуб ли ка.

Че ста да го отво ри кул тур ни от дел
од овој це ло ве че рен на стан му при -
пад на на ЗП-Кру ше во. Пе јач ка та гру -
па из ве де три вла шки пес ни, кои по
нив на та из вед ба со во о ду ше ву ва ње
и со дол го тра ен ап ла уз беа поз дра ве -
ни од пуб ли ка та на пло шта дот. Во по -
на та мош на та про гра ма на ста пи ја и
по ве ќе пе јач ки и игро ор ни гру пи од
Бел град, Скоп је и од Ко ча ни. По се бен
бе лег оста ви ја чле но ви те на на ша та
пе јач ка и игро ор на гру па со ста ро град -
ска та но си ја.                          Д. Трај ко ски
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Поз на то то ле ту ва ли ште и ту ри стич -
ко ме сто на Прес пан ско Езе ро, Пре тор,
бе ше одре де на та де сти на ци ја за ор га -
ни зи ра на ек скур зи ја на чле но ви те на
Здру же ни е то на пен зи о не ри-ин ва ли ди
и ко рис ни ци на ин ва лид ска пен зи ја од
Те то во. Из бо рот на Пре тор бе ше и прет -
ход но изра зе на жел ба за по се та и пре -
стој на пен зи о не ри те. Ин те ре сот за оваа
ек скур зи ја бе ше го лем. Два авто бу си
со 100 чле на на ова здру же ние ужи ваа
на оваа ед нод нев на и со др жај на ек -
скур зи ја.

Прес пан ско Езе ро на ви сти на пле ни
со сво ја та уба ви на, а и мес но ста ка де
што пен зи о не ри те по ми наа нај долг пер -
и од од де нот. При род на та уба ви на крие
мно гу соз на ни ја за ми на то то на овој дел
поз нат ка ко Дол на Прес па. Те тов ски те
пен зи о не ри, ка ко што нèин фор ми ра Ги -
до Бој чев ски, пре тсе да тел на ЗИТ КИП
Те то во, ги по твр ди ја сво и те соз на ни ја
де ка Пре тор и не го ва та око ли на е на сел -
ба од ан тич ко вре ме со поз на ти те ар хе -
о ло шки ло ка ли те ти Ко пач ки те, Ку ли не и
дру ги. При но во град би или ко па ње ово -
штар ни ци, мес но то на се ле ние про на о -
ѓалo те ме ли на пра ста ри об је кти, не кои
и со мо за ич ки по до ви. Овој про стор имал

и де се ти на цр кви и ма на сти ри по све те -
ни на Пре све та Бо го ро ди ца, Св. Ата на -
сие, Св. Не де ла и дру ги. За мес но то на -
се ле ние сел ска сла ва е Ма ла Бо го ро ди -
ца (21 сеп тем ври), ко га ов де се со би ра -
ат мно гу од исе ле ни ци те.

За си те учес ни ци на ек скур зи ја та
пре во зот бе ше во ор га ни за ци ја на здру -
же ни е то, до де ка ру чек во сопс тве на ре -
жи ја бе ше ор га ни зи ран во хо те лот и ре -

сто ран „Пре тор“. За до волс тво то и впе -
ча то ци те на пен зи о не ри те-ин ва ли ди
на ви сти на беа го ле ми и не за бо рав ни.
Ова бе ше пр ва ва ква ек скур зи ја за
оваа го ди на во ор га ни за ци ја на здру -
же ни е то, до де ка на ред ни те две-три ги
ор га ни зи ра Акти вот на же ни, но со по -
ма ло учес тво. ЗИТ КИП Те то во има
2.500 чле на ор га ни зи ра ни во 27 мес -
ни ор га ни за ции.               Гој ко Ефто ски

Во рам ки те на про гра ма та за од бе -
ле жу ва ње на 35-го диш ни на та од фор -
ми ра ње то на ЗП-Ва лан до во, а по пред -
лог на ко ми си ја та за кул тур но-за ба вен
жи вот, из врш ни от од бор на ЗП-Ва лан -
до во, за ед но со ло кал на та са мо у пра ва,
од лу чи да ја ре а ли зи ра ма ни фе ста ци ја -
та „Ме се ње и су ка ње на тра ди ци о нал -
ни ста рин ски ба ни ци и пе че ње под врш -
ник“. За таа цел се ста пи во кон такт со
ор га ни за ци о ни от од бор на с. Ра бро во,
кое за свој па тро нен праз ник од пред
не кол ку го ди ни го има зе ме но праз ни -
кот „Св. Про рок Или ја“, би деј ќи и но во -
из гра де на та цр ква го но си име то на овој
све тец. 

На по ка на на ЗП-Ва лан до во на ма -
ни фе ста ци ја та учес тву ваа пен зи о нер -
ки од со сед ни те Здру же ни ја на пен зи о -
не ри од Ге вге ли ја и Бог дан ци. По себ но
за до волс тво пре диз ви ка при сус тво то на
пре тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан ка Трај -
ко ва, ко ја со сво е то при сус тво и да де
по себ но зна че ње на ма ни фе ста ци ја та,
а ко ја прет ход но ос тва ри и ра бот на сред -
ба со но во из бра но то ра ко водс тво, ка -

ко и со чле но ви те на ко ми си ја та за КЗЖ
и со чле но ви те на ИО на ЗП-Ва лан до во.
На ра бот на та сред ба, пре тсе да тел ка та
на ЗП-Ва лан до во, Го ри ца Ми хај ло ва, ме -
ѓу дру го то, ја за поз на пре тсе да тел ка та
на СЗПМ, Трај ко ва, со за поч на ти те
актив но сти око лу ма ни фе ста ци ја та „Ме -
се ње и су ка ње на тра ди ци о нал ни ста -
рин ски ба ни ци и пе че ње под врш ник“.
Во до го вор со гра до на чал ни кот на Ва -
лан до во, Пе ро Ко ста ди нов, на ма ни фе -
ста ци ја та на ста пи ја естрад ни те умет ни -
ци Ја дран ка и Ри сте Ту шев ски, а по драч -
на та еди ни ца на ма ке дон ски шу ми „Ти -
хо мир Шун тов“ до ни ра ше еден ку бен
ме тар др ва за врш ни ци те и за си те дру -
ги актив но сти. Ма ни фе ста ци ја та за поч -
на око лу 12 ча сот со за ед нич ко фо то гра -
фи ра ње, по дел ба на ма и ци, ка пи и про -
ду кти. 

За еден час си те врш ни ци беа уго -
ре ни и ба ни ци те ста ве ни да се пе чат.
Це ла та око ли на око лу ста ри от ја вор за -
ми ри са на уба ви пе че ни ба ни ци, кои
беа фи лу ва ни со раз ли чен фил од праз,
ориз, ти ква, оре ви и слич но, би деј ќи спо -

ред цр ков ни те ка но ни, праз ни кот бе ше
по сен.

Би деј ќи тре ба ше да се прог ла сат
нај до бри те ба ни ци, жи ри то има ше на -
ви сти на те шка за да ча. Мо раа да про -
ба ат од си те ба ни ци и да од лу чат ко ја
е нај до бра. По из вр ше на та де гу ста ци -
ја и до го вор, за нај до бри беа прог ла -
се ни Ма ра Ан то ва од Ге вге ли ја, Ка ран -
фи ла Де мер џи е ва од Бог дан ци и Сла -
вка Ни ко лов ска од Јо си фо во. Су ка ни -
те ба ни ци и оние што беа до не се ни од
до ма беа по де ле ни ме ѓу при сут ни те,
по што на ста пи и де лот за за ед нич ко -
то дру же ње со зву ци те од хар мо ни ка -
та на ма е стро Ри сте Ту шев ски и пре -
крас ни от глас на Ја дран ка Ту шев ска.
Дру же ње то за вр ши во ра ни те ве чер -
ни ча со ви. Ду ри ни же шко то сон це,
ни тем пе ра ту ра та од 40 сте пе ни не
ги спре чи ве шти те до ма ќин ки да ги
пре зен ти ра ат сво и те умеш но сти во
за чу ву ва ње на тра ди ци и те. Се на де -
ва ме де ка на ред на та го ди на оваа
ма ни фе ста ци ја ќе би де по ма сов на
и по бо га та.                                         Г.М.

ЗП-ВАЛАНДОВО

Пен зи о нер ки те се нат пре ва ру ваа 
во пра ве ње зел ник под врш ник

ЗИТ КИП ТЕТОВО

Пре тор - по са ку ва на де сти на ци ја 
за пен зи о не ри те-ин ва ли ди

Ло ка ли те тот Смрд ли ва Во да
се на о ѓа на два е сет и пет ки ло -
ме три од Ге вге ли ја, на над мор -
ска ви со чи на од 750 ме три. Тој
е еден од нај по се те ни те ло ка -
ли те ти и ту ка ЗП-Ге вге ли ја има
свој об јект, кој бе ше во за пу ште -
на со стој ба. Оваа го ди на, по точ -
но пред не кој ме сец, ЗП-Ге вге -
ли ја го ре но ви ра ше овој об јект.
Ен те ри е рот е комп лет но об но -
вен и за ме нет со нов. Во об је -
ктот има три спал ни со би, опре -
ме на куј на и ба ња, во ко ја се
об но ве ни во до вод на та и дел од
еле ктрич на та ин ста ла ци ја.
Двор на та по вр ши на е уре де на
и при стап на за пре стој. Се кој
ден се пе че леб во фур на, има
про дав ни ца за не оп ход ни ра -
бо ти и ре сто ран со го то ви ја де -
ња. Ту ка, ме ѓу ви со ки те бо ро ви

дрв ја, на чист воз дух пен зи о не -
ри те од оп шти на та Ге вге ли ја и
од дру ги гра до ви по ми ну ва ат
убав од мор по сим бо лич на це -
на. Пен зи о нер ки те од ова здру -
же ние пла ни ра ат во нај ско ро
вре ме да на пра ват ед на сред -
ба со пен зи о нер ки од дру ги те
здру же ни ја од ре ги о нот, за си -
те за ед но да се раз ла ду ва ат во
овие топ ли де но ви и да ги по -
чув ству ва ат уба ви ни те на ова
пла нин ско ме сто и да ја по чув -
ству ва ат ми риз ба та на во да та
и на воз ду хот. Исто та ка, се пла -
ни ра со здру же ни е то со кое ЗП-
Ге вге ли ја ќе се збра ти ми до кра -
јот на го ди на та, во ло ка ли те тот
Смрд ли ва Во да да ор га ни зи ра -
ат нат пре ва ри во ку ли нар ски и
дру ги ве шти ни.

Јан ка Узу но ва

Ре но ви ран об је ктот на пен зи о не ри те 
во ло ка ли те тот Смрд ли ва Во да

ЗП-ЦЕНТАР

Во пре срет на ју би ле јот 
На 19 ју ли 2019 го ди на, пре тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан -

ка Трај ко ва, има ше ра бот на сред ба во ЗП-Цен тар, ед но од
нај ста ри те член ки на Со ју зот. Оваа сред ба е во рам ки те на
опре дел ба та на пре тсе да тел ка та Трај ко ва да одр жи сред би
со здру же ни ја та-член ки на Со ју зот, со цел да се за поз нае со
нив ни те актив но сти и ре зул та ти и ди рект но да се вклу чи во
ре ша ва ње на евен ту ал ни те проб ле ми во гра ни ца та на мож -
но сти те. На сред ба та, пре тсе да те лот на ЗП-Цен тар, Пав ле
Спа сов, ја об јас ни ра бо та та на здру же ни е то со по се бен ак -
цент на фи нан си ско то ра бо те ње за кое здру же ни е то и тој
лич но има ат де тал на и пе дант на до ку мен та ци ја за се кој пен -
зи о нер ски де нар. По крај актив но сти те на спорт ски и на кул -
ту рен план, пре тсе да те лот Спа сов ја истак на и ху ма ни тар -
на та ком по нен та во ра бо та та на здру же ни е то во из ми на ти -
те го ди ни, истак ну вај ќи де ка оваа го ди на, 90 пен зи о не ри,
чле но ви на ЗП-Цен тар, со ма ли пен зии до 10.000 де на ри,
до би ле не по врат на па рич на по мош. Средс тва та се до де лу -
ва ат по под не се но ба ра ње и по одре де ни кри те ри у ми. Исто
та ка, здру же ни е то има пот пи ша но до го вор со Не гор ски Ба -
њи за по пуст од 10 про цен ти, а од 8 ју ли до 8 август 2019 го -
ди на тој по пуст из не су ва 20 про цен ти. Здру же ни е то со ра бо -
ту ва со оп шти на та Цен тар, со гра до на чал ни кот, ка ко и со
Цр вен Крст, со кој има ат за ед нич ки актив но сти. По се бен
впе ча ток на сред ба та оста ви ја уба во уре де ни те про сто рии
на чии ѕи до ви се си те до се гаш ни со бра ни ја и из врш ни од -
бо ри, ка ко и мно гу бла го дар ни ци, приз на ни ја, пла ке ти и пе -
ха ри кои ги до би ло здру же ни е то во из ми на ти те го ди ни и го -
ле ма та ог лас на таб ла на ко ја се за ка че ни ре чи си си те од лу -
ки и до ку мен ти кои ги но сат ор га ни те и те ла та. Та кви таб ли,
истак на Спа сов, има и во раз гра но ци те. Пре тсе да те лот Спа -
сов по ба ра по мош и под др шка од СЗПМ и од пре тсе да тел -
ка та лич но во ре ша ва ње на проб ле мот со об је ктот во Кат -
ла но во, кој мо же да би де пре тво рен во об јект за пен зи о не -
ри, со ми ни мал на ин ве сти ци ја од при ват но то прет при ем -
ниш тво или со по мош на др жа ва та. 

Ва кви ра бот ни сред би ве ќе одр жав со ра ко водс тва та на
ЗП-Би то ла, ЗП-Ки се ла Во да, ЗП-Вев ча ни и ЗП-Ка ва дар ци.
Се по ка жа де ка оваа пра кти ка е ко рис на и но си ре зул та ти.
Та ка ќе про дол жам и во ид ни на. На овие сред би ди рект но
се до го ва ра ме и раз ме ну ва ме мис ле ња и искус тва сèсо цел
жи во тот на пен зи о не ри те да би де по ква ли те тен, а пен зи о -
нер ски те де но ви по со др жај ни. По сто јат пра ша ња кои не мо -
жат здру же ни ја та са ми да ги прет ста ват до одре де ни те ин -
сти ту ции, но исти те су ми ра ни Со ју зот мо же и да ги прет ста -
ви и да ги раз ре ши. Во таа на со ка е и пот пи шу ва ње то на нов
ме мо ран дум со ЗЕЛС, би деј ќи ста ри от ме мо ран дум е пот -
пи шан во дру го вре ме и во дру ги окол но сти – ре че, ме ѓу дру -
го то, пре тсе да тел ка та Трај ко ва. 

Таа го по фа ли ра бо те ње то на ЗП-Цен тар и му по са ка уште
по ус пеш на ра бо та, би деј ќи се ко гаш мо же да би де и по до -
бро. При тоа, Со ју зот сме та де ка е до бро средс тва та за одре -
де ни прос ла ви што е мож но по ве ќе да се пре на ме ну ва ат за
ху ма ни тар но-со ци јал ни це ли. 

На кра јот, пре тсе да те лот Спа сов è по со чи на пре тсе да -
тел ка та де ка ЗП-Цен тар оваа го ди на од бе ле жу ва убав ју -
би леј, 65 го ди ни од по сто е ње то, и по тој по вод ќе би де ор -
га ни зи ра на со од вет на до сто инс тве на прос ла ва во октом -
ври, на ко ја тој ср деч но ја по ка ни пре тсе да тел ка та на
СЗПМ, Трај ко ва.                                                             К.С.А.

ЗП-ГЕВГЕЛИЈА
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До бри от учи тел е топ ла, ср деч на,
стрп ли ва, љу без на лич ност, пол на со
ен ту зи ја зам, што во ра бо та та со најм -
ла ди те и се оче ку ва. Тре ба да се има -
ат ко му ни ка ци ски ве шти ни и го ле ма
ем па ти ја кон де ца та. Не кои ќе ре чат
де ка ва ка опи ша ни от вос пи ту вач е
са мо мит кој во ре ал но ста не по стои,
но по стои и тоа ка ко, во ли кот и де ло -
то на 74-го диш на та де мир хи сар ска
пен зи о нер ка Сла вка Ру тев ска, ко ја
сво јот ра бо тен век од 40 го ди ни го по -
све ти ла на де ца та и на уче ни ци те. Сла -
вка е вос пи ту вач ка во пен зи ја од
2003 го ди на, ко ја во те кот на си те го -
ди ни ра бо тен стаж не се бич но ги пот -
тик ну ва ла жел ба та и кре а тив но ста на
сво и те уче ни ци. Ро де на би тол чан ка,
ка де што за вр шу ва ос нов но учи ли -
ште, Учи тел ска шко ла и Ви ша пе да го -
шка ака де ми ја. Пр во то ра бот но ме -
сто и е во с. Бе ши ште, Ма ри ов ско, ка -
де што го пре да ва пред ме тот со ци ја -
ли стич ки мо рал во пет то и во ше сто
од де ле ние, а во ед но пре да ва и на пр -
ва чи ња во од де ле ние со 41 уче ник,
што е за де неш ни ус ло ви не што не за -
мис ли во. Та му го за поз на ла мла ди от
да скал по му зич ко вос пи та ние, Бо рис
Ру тев ски, кој ќе и ста не и жи во тен со -
пат ник и со ко го има ат две де ца. Во
1965 го ди на, двај ца та мла ди про све -
ти те ли до а ѓа ат на ра бо та во род но то

ме сто на Бо рис, во Де мир Хи сар, ка -
де што Сла вка пре да ва ма ке дон ски и
срп ски ја зик во ста ро то шко ло, а пре -
о ста на ти те го ди ни вос пи ту ва за ба ва -
чи ња.

- Нај го ле ма жел ба ми бе ше да ра -
бо там со де ца, иа ко имав мож ност да
ра бо там и не што дру го. Го ле ма са ти -
сфак ци ја е да се ра бо ти во гра дин ка,
да учиш де ца и од нив да на пра виш
здра ви, до бри и чес ни лу ѓе и тоа да го
пра виш со нас ме вка, во топ ла ат мо -
сфе ра и со раз лич ни актив но сти пре -
ку но ви ме то ди, без „вој нич ка дис цип -
ли на“, са мо низ игра и за ба ва. Це ли -
от жи вот се па ме ти пр ва та вос пи ту -
вач ка, би деј ќи тоа е лич но ста ко ја ни
по мог на ла да ги на пра ви ме пр ви те
че ко ри во обра зо ва ни е то и да ста не -
ме до бри лу ѓе. Нај среќ на сум ко га де -
нес ќе ги срет нам би вши те уче ни ци

кои ме поз дра ву ва ат на ули ца. За до -
бра вос пи ту вач ка се по треб ни мно гу
зна е ње, љу бов и раз би ра ње. На до -
бри от учи тел тре ба да му се пок ло ни -
ме за вло же ни от труд и ра бо та. Вос -
пи ту ва ње то е мно гу комп лекс на ве -
шти на. Тоа трае дол го, цел жи вот - со
гор дост ни ве ли Сла вка, ко ја вос пи ту -
ва ла мно гу де ца и им по ма га ла да се
офор мат ка ко до бри лич но сти, пре ку
до бра ко му ни ка ци ја и пот тик ну ва ње
на нив на та кре а тив ност низ игра. Де -
ца та се ко гаш и беа не ис цр пен из вор
на енер ги ја, го ле ма инс пи ра ци ја. Таа
ве ли де ка и ко га по втор но би се ро ди -
ла, по втор но би ја из бра ла оваа про -
фе си ја.

- Ко га ќе ја отво ри те вра та та од за -
ни мал на та и ко га ќе вле зе те ме ѓу си -
те тие ма ли де чи ња, сè оста ну ва над -
вор, а вна тре сè е игра, рас по ло же -
ние, ра дост ко га се кој ден гле да те ка -
ко де ца та рас тат - ве ли таа. 

По ве ќе то од ко ле ги те и ко ле шки -
те со кои ра бо те ла се во пен зи ја, а гра -
дин ка та е са мо на не кол ку че ко ри од
неј зи ни от дом, па Сла вка ре дов но ја
по се ту ва. Разг ле ду вај ќи ги ал бу ми те
со сли ки од гра дин ка та, сèуште до бро
ги па ме ти и се по тсе ту ва на си те при -
ред би, случ ки и на ста ни, укра су ва ња
на гра дин ка та.

Зо ран Сте ва нов ски

Штип ско то кул тур но ле то и оваа го -
ди на цел ме сец ну ди кул тур ни на ста ни
ка ко осве жу ва ње во овие лет ни де но -
ви. Пен зи о не ри те се ја ву ва ат ка ко
актив ни чи ни те ли и кон су мен ти на уба -
ва та ста ро град ска и из вор на му зи ка и
пес на. За ста пе ни во не кол ку хо ро ви и
гру пи тие ги не гу ва ат пес ни те и не за -
бо рав ни те се ре на ди ка ко нај го ле мо
кул тур но бо гат ство.

На 25.7.2019 го ди на, во са ла та на
ОМЦ „Ки ро Гли го ров“, ЗГ „Штип ја ни“ одр -
жа це ло ве че рен кон церт на кој се слуш -
наа ста ро град ски те пес ни „Пра ша ли Тим -
ке мај ка ти“, „Бор са ди ла мо ма Евге ни -
ја“, „Еле но ќер ко“ и дру ги поз на ти пес ни.
Го сти им беа чле но ви те на из вор на та гру -
па „Лен ка Пин го ва“, кои се прет ста ви ја
со пес ни те „Ој зе ле на Зе ле ни ко“ и „Цве -
ќе ми цу ти ма ле во на ша та гра ди на“, а
ка ко го стин на ста пи и Здру же ни е то на
пен зи о не ри-ин ва ли ди од Штип. На кон -
цер тот при сус тву ваа го лем број пен зи о -
не ри и гра ѓа ни кои со сил но ра коп ле ска -

ње ги на гра ду ваа из ве ду ва чи те. 
Пен зи о нер ка та Ви кто ри ја Џам ба -

зо ва со вос хит за бе ле жа де ка пес ни те
со ве се ла и љу бов на со др жи на вли ја ат
осве жу вач ки во овие лет ни го ре шти -
ни, а ман до ли ни те да ва ат по се бен приз -
вук и чо век не мо же да оста не рам но -
ду шен, се сто пу ва со ме ло ди ја та. Пен -
зи о нер ка та Ели ца Ѓор ги е ва го наг ла си
уба ви от ма ке дон ски ме лос од ста ро -
град ски и из вор ни пес ни кои ја га лат
ду ша та. Тие се пес ни на на ша та мла -
дост, до да де Ѓор ги е ва. 

Штип ско то кул тур но ле то во гра дот
под Иса рот дол ги го ди ни се не гу ва со зна -
чај ни кул тур ни на ста ни и за оваа цел на
гру па, а му зи ка та е ре пре зен тант на гра -
дот, ка де што има му зич ко учи ли ште и
фа кул тет кои про из ве ду ва ат обра зо ва -
ни ка дри и поз на ти му зи ча ри. Пен зи о -
не ри те-ен ту зи ја сти соз да доа не кол ку хо -
ро ви и гру пи кои ги збо га ту ва ат му зич -
ки те со др жи ни на оваа ма ни фе ста ци ја
во Штип. Цве та Спа си ко ва 

Из врш ни от од бор на ЗП-Све ти Ни -
ко ле, на 19.7.2019 ја одр жа сво ја та тре -
та сед ни ца. На сед ни ца та беа разг ле да -
ни бит ни пра ша ња за ра бо та та на здру -
же ни е то. Сед ни ца та се одр жа во про -
ши рен со став. По крај чле но ви те на ИО
при сус тву ваа и пре тсе да те лот на над -
зор ни от од бор, Дел чо Кр стев, се кре та -
рот на здру же ни е то, Трај че Сан дев и де -
ле га тот во со бра ни е то на при СЗПМ, Све -
то лик Ни ко лов. 

Ин фор ма ци ја за фи нан си ско то ра -
бо те ње на здру же ни е то да де пре тсе да -
те лот Ни ко ла Ата на сов. Тој де тал но ги об -
јас ни ос тва ре ни те при хо ди кои имаа
одре де но зго ле му ва ње, што се дол жи на
до би е ни те средс тва од оп шти на и па рич -
на под др шка од СЗПМ за одр жа на та Ре -
ги о нал на ре ви ја на пес на, му зи ка и игра,
на ко ја ЗП-Све ти Ни ко ле бе ше до ма ќин.
Рас хо ди те исто та ка се зго ле ме ни за ра -
ди одр жа ни те из бо ри во овој пер и од по
раз гра но ци те и со бра ни е то, но се пак се
во гра ни ци на пла ни ра но то. По зи тив на
оце на на фи нан си ско то ра бо те ње да де
Дел чо Кр стев, пре тсе да тел на над зор ни -
от од бор. Ви кто ри ја Аксен ти је ва во сво -
ја та ди ску си ја наг ла си де ка кни го водс -
тве но си те иска жа ни при хо ди и рас хо ди

се ре ал ни и ја под др жа иста та. По тоа из -
ве шта јот бе ше усво ен. 

Не о дам на ра ко водс тво то на ЗП-Све -
ти Ни ко ле, на че ло со пре тсе да те лот Ни -
ко ла Ата на сов бе ше не пра вед но об ви -
не то од гру па пен зи о не ри за не пра вил -
но фи нан си ско ра бо те ње и ма ни пу ла -
ци ја со на ба вка на огрев но др во за пен -
зи о не ри те. На со ста но кот пре тсе да те -
лот об јас ни де ка од стра на на УЈП - ди -
рек ци ја Штип, при про вер ка та не се
утвр де ни ни ка кви не пра вил но сти и е
кон ста ти ра но де ка це ло куп на та кни го -
водс тве на ра бо та е во склад со за кон -
ски те про пи си и де ка не ма ни ка кви не -
га тив ни за бе ле шки од из вр ше на та кон -
тро ла.

Оваа го ди на здру же ни е то бе ше ус -
пе шен до ма ќин на 17-та ре ги о нал на ре -
ви ја на пес на, му зи ка и игри, ко ја се одр -
жа на 18 мај. Се кре та рот на здру же ни -
е то, Трај че Сан дев, да де из ве штај за на -
ста нот и истак на де ка ре ви ја та ус пеш -
но е ре а ли зи ра на и во нај до бар ред, а
ор га ни за то ри те до би ле по фал би и бла -
го дар ност од си те учес ни ци и од пре тсе -
да тел ка та на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва.
По тоа об јас ни де ка му зич ки от ор ке стар
и пе јач ка та гру па на здру же ни е то, на Ре -

пуб лич ка та ре ви ја има ле ус пе шен на -
стап оце нет од струч но то жи ри ка ко ед -
ни од нај до бри те. 

На сед ни ца та при сут ни те беа за -
поз на е ни со ус пе хот на спор ти сти те на
ре ги о нал ни те спорт ски игри одр жа ни
на 1 ју ни во Ра до виш. ЗП-Све ти Ни ко -
ле оваа го ди на на Ре пуб лич ки те спорт -
ски игри за прв пат ќе има учес ни ци
во три дис цип ли ни - пи ка до ма шка еки -
па, тр ча ње на 100 ме три за ма жи и
таб ла ма жи. 

Пре тсе да те лот Ата на сов ин фор ми -
ра ше де ка снаб ду ва ње то на пен зи о не -
ри те со огрев но др во се од ви ва без
проб ле ми и де ка до кра јот на август си -
те др ва ќе би дат ис по ра ча ни, а и пла ќа -
ње то од стра на на пен зи о не ри те е ре -
дов но. По тоа об јас ни де ка ме ѓу оп штин -
ски те при ја тел ски спорт ски игри по ме -
ѓу ЗП-Кри ва Па лан ка, Кра то во, Про би -
штип и Све ти Ни ко ле од оваа го ди на ќе
се одр жу ва ат два па ти го диш но, а не ка -
ко до се га че ти ри па ти. Го ди на ва до ма -
ќи ни ќе би дат ЗП-Кри ва Па лан ка и ЗП-
Све ти Ни ко ле.

Ка ко во прет ход ни те, та ка и оваа го -
ди на пен зи о не ри од здру же ни е то се дру -
жеа со пен зи о не ри ре чи си од це ла Ма -
ке до ни ја, во ма на стир ски от комп лекс
„Све ти Ѓор ѓи ја“ кај се ло то Ора о ви ца, на
ор га ни зи ра ни от „Пик ник на зе ле но“, ка -
де што до ма ќин бе ше ЗП-Ра до виш и
Кон че, а гру па пен зи о не ри ги по се ти ја
Смо лар ски и Ко ле шин ски Во до па ди. 

На 13 ју ли, ЗП-Пех че во бе ше до ма -
ќин на го лем број здру же ни ја од зем ја -
ва, прос ла ву вај ќи го цр ков ни от праз ник
Пав лов ден. На на ста нот, ор ке ста рот и
пе јач ка та гру па на ЗП-Све ти Ни ко ла се
прет ста ви ја со че ти ри из вор ни ма ке -
дон ски пес ни, ме ѓу кои и со пес на за
гра дот Све ти Ни ко ле.

Ву ки ца Пе тру ше ва 

Не без при чи на се рек ло де -
ка ра бо та та го одр жу ва чо ве -
кот. Не у мор ни от истра жу вач по
ма ри ов ско-пе ла го ни ски те про -
сто ри, Ѓор ѓи Ла за рев ски (1939),
и во сво ја та осум де сет и пр ва
го ди на не у мор но истра жу ва,
пи шу ва и из да ва де ла со ре тки
со др жи ни.

Име но, не го ва та па си ја е
истра жу ва ње на за бо ра ве ни
па мет ни ци, на сел би и лу ѓе кои во свое вре ме би ле мно гу по ве ќе зна чај ни за овој дел
од Ма ке до ни ја.

Та ка, не о дам на ја из да де сво ја та нај но ва кни га „Ше по тот на пе ла го ни ски те се -
ла“, кое е не го во че ти ри на е сет то де ло. Во ова де ло, Ла за рев ски во ед на со др жај на
це ли на обе ло де ну ва исто ри ски фа кти за по сто е ње то, рас те жот и ре чи си згас ну ва ње -
то на це ли на сел би во пе ла го ни ски от ре ги он, ка ко и по да то ци за ли ца кои по тек ну ва -
ат од исти те на сел би, а би ле или се га се истак на ти оп штес тве но-по ли тич ки и кул тур -
ни лич но сти. Мо же да се ре че еден вид ма ли мо но гра фии за на сел би те со кра тка
исто ри о гра фи ја за се ко ја на сел ба. Во кни га та ќе се нај дат на сел би те: Гер ми јан, Жи -
вој но, До бро ве ни, Ско чи вир, Брод, Те пав ци, Мег лен ци, Ар ма туш, Ра пеш, Зо виќ, Ма -
ко во, Ор ле, Гне о ти но, Ри бар ци, Стре же во и др.

Вред но е да се спом не и тоа де ка по крај исто ри ски те по да то ци, опи шан е дел кој
ги при ка жу ва жи во тот на лу ѓе то, по пи сот на на се ле ни е то (тур ски де фте ри од 1468
год.) ка ко и при чи ни те за нив но то на ма лу ва ње до ис чез ну ва ње на од дел ни ме ста.
Оваа кни га из ле гу ва ток му во вре ме ко га на еден на чин и фа ктич ки се слу чу ва за бр -
за но ми гри ра ње, на пу шта ње на на се ле ни те ме ста, кои ка ко и оние што ги опи шу ва
Ѓор ѓи Ла за рев ски, за кра тко вре ме ќе му от ста пат ме сто на за бо ра вот. По треб на е
ма ко трп на ра бо та за да се соз да де ед на кни га во обем од 270 стра ни ци, со по да то -
ци со би ра ни по раз ни ин сти ту ции, пи ша ни до ку мен ти, ар хи ви и др.

За Ла за рев ски и не го во то нај но во де ло, не го ви от ре цен зент, д-р Але ксан дар Ли -
тов ски ќе за пи ше: „Кој са ка доб лес но да жи вее, тре ба пре ку сво е то дејс тву ва ње да
се тру ди не са мо да би де до бар ту ку да при до не су ва и све тот што го оста ва зад се бе
да би де по до бар“.

Ѓор ѓи Ла за рев ски, по крај тоа што е акти вен во ЗП-Би то ла, тој е и пре тсе да тел на
„Пе ла го ни ски кул тур но-на уч ни сред би“, кои се одр жу ва ат ед наш го диш но, а со не го -
ва за лож ба се из да ва и „Збор ник на на уч ни тру до ви“ од си те учес ни ци на оваа ма -
ни фе ста ци ја, ко ја се одр жу ва во оп шти на та Но ва ци. 

Ла за рев ски е автор на по ве ќе об ја ве ни тру до ви со кои учес тву ва на на уч ни сим -
по зи у ми, кон фе рен ции и ма ни фе ста ции кои ја тре ти ра ат на уч но-кул тур на та деј ност
во Ма ке до ни ја. За сво ја та не у мор на на уч но-истра жу вач ка и пе да го шка деј ност е но -
си тел на по ве ќе на гра ди и приз на ни ја. 

Ла за рев ски е уште еден при мер ка ко се ко ри стат пен зи о нер ски те де но ви за ос -
тва ру ва ње оп шти до бра.                                                                                             До бре То до ров ски

ЗП-СВЕТИ НИКОЛЕ

Разг ле да ни бит ни ин фор ма ции
ЗП-БИТОЛА

Не у мо рен тво рец

ЗП-ДЕ МИР ХИ САР

Че ти ри е сет го ди ни во служ ба на де ца та

ЗП-ШТИП

Кул тур ни со др жи ни за пен зи о не ри те
„Три не шта ни оста на ле 

од ра јот: ѕвез ди те во но ќта,
цве ќи ња та пре ку ден 

и ве се ли те дет ски очи“
- Дан те Али ги е ри


