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На 20 сеп тем ври, во про сто ри и те на СЗПМ,
прв пат беа до де ле ни бла го дар ни ци за ху ма -
ни тар ни актив но сти по вр за ни со по до бру -

ва ње на стан дар дот на пен зи о не ри те. Бла го дар ни -
ци до би ја: ЗП-При леп, ЗП-Кри ва Па лан ка, до бро -
вол но пен зи о нер ско де мир хи сар ско здру же ние од
Сид неј, Ав стра ли ја, за до на ци ја при отво ра ње на
Клуб на пен зи о не ри во ЗП-Де мир Хи сар, на ху ма -
ни от бер бер Ре џеп Ди му ше ски од се ло то Под гор -
ци, кое при па ѓа на ЗП-Ла бу ни ште и на оп штес тве -
но-од го вор на та ком па ни ја „Зе гин“, ко ја дол ги го -
ди ни ги под др жу ва актив но сти те на пен зи о не ри те.
Бла го дар ни ци те им ги вра чи пре тсе да тел ка та на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ко ја при тоа ве ти де ка ва -
кви от на чин на од бе ле жу ва ње ќе про дол жи и во
на ред ни те го ди ни. 

И оваа 2019 го ди на, пен зи о не ри те по 24-ти
пат, на 22 сеп тем ври во Ра до виш, по ка жаа де ка
го ди ни те не прет ста ву ва ат гра ни ца и де ка го зна -
ат зна че ње то на спор ту ва ње то и фи зич ка та актив -
ност за лу ѓе то од тре та та до ба. Два е сет и че твр -
та та пен зи о нер ска спорт ска Олим пи ја да, нај ста -
ра та и нај ма сов на пен зи о нер ска про грам ска
актив ност во Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја се одр жа по по вод и во чест
на 20 Сеп тем ври, Де нот на пен зи о не ри те во на -
ша та зем ја. Ма ни фе ста ци ја та бе ше под по кро ви -
телс тво на Вла да та и Ми ни стерс тво то за труд и со -
ци јал на по ли ти ка на Ре пуб ли ка Се вер на Ма ке до -
ни ја. Го ле ми от праз ник на пен зи о не ри те им го че -
сти та за ме ник-ми ни сте рот за труд и со ци јал на по -
ли ти ка во Вла да та на Ре пуб ли ка Се вер на Ма ке -
до ни ја, Ѓо нул Ба јра ктар, кој со сво е то при сус тво
го зго ле ми зна че ње то на оваа пен зи о нер ска
спорт ска ма ни фе ста ци ја. 

На ма ни фе ста ци ја та, ко ја по пет ти пат се одр жа
во Ра до виш, ор га ни за тор бе ше Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, а до ма ќин
Здру же ни е то на пен зи о не ри од Ра до виш и Кон че. 

Пр ва на при сут ни те им се обра ти пре тсе да тел -
ка та на Со ју зот, Стан ка Трај ко ва.

- Де нес на ви сти на мо же сло бод но да се ка -
же де ка за пен зи о не ри те си те па ти шта во деа

кон Ра до виш, па за тоа ов де, по крај не по сред -
ни те учес ни ци, за ед но со пре о ста на ти те по се ти -
те ли и го сти се дру жат око лу 800 пен зи о не ри,
што е чест за Со ју зот, за ЗП-Ра до виш и Кон че, но
и за гра дот Ра до виш. 

Пен зи о нер ски те спорт ски игри, ка ко ре ги о -
нал ни те та ка и ре пуб лич ки те прет ста ву ва ат ма -
со вен спорт ски на стан, би деј ќи во не го беа вклу -
че ни око лу 2.600 пен зи о не ри од си те гра до ви-
до ма ќи ни. Ра ду ва фа ктот што овие актив но сти
ре чи си се ка де беа под др жа ни од ло кал на та са -
мо у пра ва – ре че Трај ко ва.

По тоа на при сут ни те им се обра ти за ме ник-
ми ни сте рот за труд и со ци јал на по ли ти ка во Вла -
да та на Ре пуб ли ка Се вер на Ма ке до ни ја, Ѓо нул
Ба јра ктар, кој ја истак на гри жа та на Вла да та и
на Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка
на Ре пуб ли ка Се вер на Ма ке до ни ја за ква ли те -
тен и до сто инс твен жи вот на најм но гу број на та
по пу ла ци ја ко ја ја со чи ну ва ат ста ри те лу ѓе и ко -

рис ни ци те на пен зи ја. 
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на

Ма ке до ни ја прет ста ву ва се ри о зен парт нер на Вла -
да та во ос тва ру ва ње на стра те ги ски те це ли по вр -
за ни со уна пре ду ва ње то на за шти та та и про мо ци -
ја та на со ци јал ни те пра ва и ин те ре си на ко рис ни -
ци те на пен зи ја. Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал -
на по ли ти ка во кон ти ну и тет се за ла га за обез бе ду -
ва ње до сто инс твен жи вот на ста ри те ли ца и пен зи -
о не ри те, пре ку пре зе ма ње мер ки за уна пре ду ва -
ње на со ци јал на та по лож ба и ин те гра ци ја и по до -
бру ва ње на жи вот ни от стан дард на ко рис ни ци те

на пен зи ја. Истак ну вам де ка и во ид ни на ќе ја про -
дол жи ме и уна пре ди ме со ра бо тка та со Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја со
единс тве на цел да го из диг не ме жи вот ни от стан -
дард на пен зи о не ри те и нив но то пар ти ци пи ра ње
во со ци јал ни от жи вот - ре че Ѓо нул Ба јра ктар.

На при сут ни те им се обра ти ја и гра до на чал ни -
ци те на Ра до виш и Кон че, Ге ра сим Кон зу лов и Бла -

го ја Или ев, кои во сво и те обра ќа ња истак наа
де ка и во ид ни на, ка ко и до се га, ќе ги под др -
жу ва ат актив но сти те на пен зи о не ри те и де ка
се гор ди на сво и те нај во зрас ни со гра ѓа ни. 

Пред да ги прог ла си ре пуб лич ки те пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри за отво ре ни, Ми -
тко Сте фа нов, пре тсе да тел на Здру же ни е то на
пен зи о не ри од оп шти ни те Ра до виш и Кон че,
ре че де ка има по себ на чест и за до волс тво од
име то на Здру же ни е то на пен зи о не ри те на оп -
шти ни те Ра до виш и Кон че да ги поз дра ви и да
им по са ка ср деч но до бре дој де во гра дот кој
го ди на ва од бе ле жу ва 1.000 го ди ни од пр во то
спо ме ну ва ње на Ра до виш во не кој пи шан до -
ку мент. И оваа зна чај на ма ни фе ста ци ја за пен -
зи о не ри те, нај во зрас ни те жи те ли те на гра дот,
е дел од прос ла ва та на овој го лем ју би леј. Од
име то на Здру же ни е то на пен зи о не ри те на Ра -
до виш и Кон че, Сте фа нов му се заб ла го да ри
на ра ко водс тво то на СЗПМ за ука жа на та до -
вер ба по пет ти пат да би дат ор га ни за то ри на
ре пуб лич ки те пен зи о нер ски спорт ски игри и
истак на де ка тоа ги об вр зу ва и по на та му да
би дат до бри ор га ни за то ри и до ма ќи ни.

Пред по че то кот на нат пре ва ри те, на спор -
ти сти те им се обра ти пре тсе да те лот на ко ми -
си ја та за спорт и ре кре а ци ја во СЗПМ, Здра -
вко Пе тков ски, кој на учес ни ци те им ги об јас -
ни нај бит ни те пра ви ла око лу нат пре ва ру ва ње -
то, со цел тие да се од ви ва ат спо ред пра вил -
ни кот за оваа на ме на. По тоа поч на нат пре ва -
ру ва ње то, кое и оваа го ди на бе ше во 11 дис -
цип ли ни, а учес тву ваа 504 нат пре ва ру ва чи
ре чи си ед на кво во ма шка и во жен ска кон ку -
рен ци ја. 

На 24. ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски
нат пре ва ри нај до бри беа нат пре ва ру ва чи те
од ЗП-Те то во, здру же ние со мул ти ет нич ки со -
став, поз на то ме ѓу пен зи о не ри те по сво и те
спорт ски мож но сти од прет ход ни те го ди ни. Те -
тов ци го осво и ја по бед нич ки от пре о ден пе хар.
Пе ха рот на ЗП-Те то во им го вра чи пре тсе да -
тел ка та на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, упа ту вај ќи
им че сти тки, а пе ха рот го при ми Сел вер Ме -
ме ти, пре тсе да тел на здру же ни е то, кој вид но
воз бу ден од ср це им се заб ла го да ри на сво и -
те чле но ви, но и на СЗПМ ка ко ор га ни за тор на
оваа уба ва ма ни фе ста ци ја зна чај на за здрав -
је то, дру же ње то и со жи во тот на пен зи о не ри -
те. Во пол на та са ла оро то го по ве де пре тсе да -
те лот на ЗП-Те то во, Се вер Ме ме ти, со пе ха рот
во ра це, а до не го се на ре ди ја си те по бед ни -
ци во нај важ на та дис цип ли на: дру же ње то. Се
сла ве ше по бе да та ко ја си те ја чув ству ваа ка -
ко сво ја и ка ко пот тик за но ви ус пе си на си те
по ли ња. 

Од бе ле жу ва ње и прос ла ви на Де нот на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја има ше во го лем број
здру же ни ја-член ки на СЗПМ. 

Ка ли на С. Ан до но ва

На по ка на на ор га ни за ци о ни от од -
бор, пре тсе да тел ка та Стан ка Трај ко ва
со сво и те со ра бот ни ци Мен тор Ќо ку, пот -
пре тсе да тел на ИО на СЗПМ и Здра вко
Пе тков ски, пре тсе да тел на ко ми си ја та
за спорт и ре кре а ци ја на Со ју зот, при сус -
тву ваа на 12. Олим пи ја да на спорт, кул -
ту ра и здрав је, во ор га ни за ци ја на „По -

крет тре чег до ба“ од Р Ср би ја.
Ма ни фе ста ци ја та се одр жа од 29.9

до 3.10.2019 го ди на во Вр њач ка Ба -
ња, во при сус тво на око лу 1.500 при -
сут ни спор ти сти и го сти од Ср би ја, но
и од дру ги зем ји. Оваа 12. Олим пи ја -
да на спорт, кул ту ра и здрав је бе ше под
по кро ви телс тво на пре тсе да те лот на

др жа ва та, Але ксан дар Ву чиќ.
На Олим пи ја да та, по крај го ле ми от

број ма ни фе ста ции од спор тот, кул ту ра -
та и здрав је то, бе ше по ве де на ини ци ја -
ти ва за одр жу ва ње спорт ска бал кан ска
олим пи ја да, за што од пре тсе да те ли те
на Со ју зи те при сут ни во Вр њач ка Ба ња,
бе ше пот пи ша н Предлог - протокол за

фо р ми ра ње балканска спортска олим -
пи јада на кој ќе мо жат во ид ни на да се
при дру жат и дру ги зем ји од оп кру жу ва -
ње то и по ши ро ко. Спо ред протоколот,
до ма ќи ни те на бал кан ска та олим пи -
ја да ќе се ме ну ва ат на из ме нич но. Се
оче ку ва до кра јот на го ди на та да би -
де пот пи шан конечниот текст на

протоколот и со дру ги учес ни ци и по -
тоа да поч нат под го то вки те за ре а ли -
за ци ја на олим пи ја да та.

На си те при сут ни пре тсе да те ли на
12. Олим пи ја да на спорт, кул ту ра и здрав -
је, ор га ни зи ра на од „По крет треќег до -
ба“, им беа вра че ни пла ке ти за учес тво
и признанија.                                                    С.Т. 

Актив но сти по по вод Де нот на пен зи о не ри те

МЕ ЃУ НА РОД НА СОРАБОТКА НА СЗПМ

На повидок бал кан ска спорт ска пензионерска олим пи ја да
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Со му зич ко де фи ле на ан самб ли те
низ Ста ра та охрид ска чар ши ја и на стап
на град ски от пло штад и кај ста ри от чи -
нар, на 27 ми на ти от ме сец, во цен та -
рот на кул ту ра „Гри гор Пр ли чев“ бе ше
отво ре но 31-то из да ние на фе сти ва лот
„Охрид ски ста ро град ски сред би“. На
фе сти ва лот на ста пи ја 130 фолк ло ри -
сти и ин стру мен та ли сти од де вет гра да
од ре пуб ли ка ва, кои иск лу чи во не гу ва -
ат ста ро град ска му зи ка при сут на со ве -
ко ви во нив ни те сре ди ни, а ко ја и де -
нес со за до волс тво се пее и е без вре -
ме на. Со ста ро град ски пес ни и ора на -
ста пи ја град ски от хор „Вокс лих ни дос“
од Охрид, „Рас пе а ни штип ја ни“, „Ве се -
ла тај фа“ од Бог дан ци, КУД „Дал ги“ од
ЗП-Охрид и Де бр ца, КУД „Пе ре То шев“
од При леп, ан самб лот „Ва ња Ла за ро -
ва“ од Скоп је, там бу ра шки от ор ке стар
„Се ре на да“ од Те то во, „Рас пе а ни ге -
вге ли ча ни“, Град ски от хор од Штип и
дру ги. Ме ѓу из ве ду ва чи те има ше го лем
број пен зи о не ри кои се поз на ти ка ко
вер ни чу ва ри на на ше то кул тур но бо -
гат ство, тра ди ци ја и иден ти тет.

На при сут ни те и учес ни ци те на фе -
сти ва лот прв им се обра ти и ги поз дра -

ви ди ре кто рот на цен та рот за кул ту ра
„Гри гор Пр ли чев“ од Охрид, Го ран Си -
мо но ски, а од име то на ло кал на та са -
мо у пра ва свое при год но обра ќа ње
има ше пре тсе да тел ка та на со ве тот на
оп шти на та Охрид, Жи вка Ан ге ло ска.

Ми прет ста ву ва го ле мо за до волс -
тво да се обра там на отво ра ње то на го -
ди наш но то 31. из да ние на фе сти ва лот
„Охрид ски ста ро град ски сред би“ во
Охрид, гра дот крај би стри те езер ски во -
ди кој оста ну ва дос ле ден на се бе ток -
му со одр жу ва ње то на овој фе сти вал
пре ку кој се вра ќа ме во дам неш но вре -
ме, се по тсе ту ва ме на охрид ски те чал -
гии и тру ба ду ри, на пер и о дот ко га са -
ка на та лич ност би ла „по че сте на“ со на
да ле ку поз на ти те охрид ски се ре на ди.
Ве чер ва, над 130-те учес ни ци од по ве -
ќе гра до ви, пре ку сво и те на ста пи ќе го
до ло ват ка ра кте ри стич ни от ме лос од
гра дот од кој што до а ѓа ат. Ве чер ва си -
те ние ќе ужи ва ме во раз но ли ко ста на
ста ро град ска та пес на, со што ќе се по -
твр ди де ка гра дот Охрид е кул тур на та
исто ри ја на на ша ва та тко ви на. Со ва -
кви на ста ни го за шти ту ва ме на ше то
кул тур но бо гат ство кое не до пре но од

за бо ра вот го пре да ва ме на на ши те ид -
ни по ко ле ни ја. Бро јот на учес ни ци на
овој фе сти вал, кој од го ди на на го ди на
рас те, ни да ва за пра во да ка же ме де -
ка на ши те де ца не ма да ги оста ви ме
без мож но ста да се за поз на ат со на ша -
та из вор на му зи ка и пес на. Во на деж
и уве ру ва ње де ка и го ди неш но то из да -
ние ќе го оправ да сво е то по сто е ње
стек на то со ква ли тет, по са ку вам ус пеш -
на фе сти вал ска ноќ. Се на де вам де ка
го сти те ќе нај дат вре ме и да про ше та -
ат во гра дот на свет ли на та - Охрид, крај
нај ста ро то езе ро во све тот. На ор га ни -
за то ри те им бла го да рам за до бра та ор -
га ни за ци ја, со жел ба се кое на ред но из -
да ние да би де по до бро и по ус пеш но од
прет ход но то - истак на пре тсе да тел ка -
та на со ве тот на оп шти на та Охрид, Ан -
ге ло ска. 

По кро ви тел на фе сти ва лот е Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра со под др шка на
до мот на кул ту ра та „Гри гор Пр ли чев“
од Охрид.    К. Спа се ски

На 21 сеп тем ври, ден пред ка лен -
дар ски от по че ток на есен та, ЗП-Про -
би штип ја ор га ни зи ра ше тра ди ци о нал -
на та сред ба за пен зи о не ри те од Ма -
ке до ни ја, член ки на СЗПМ. Го ди на ва
сред ба та бе ше во зна кот на два зна -
чај ни на ста ни: во чест на Де нот на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја, 20 Сеп тем -
ври и го ле ми от хри сти јан ски праз ник
„Ма ла бо го ро ди ца“. На сред ба та во
Лес но во до па ту ваа 35 здру же ни ја од
по ве ќе кра е ви од на ша та зем ја со не -
што по ве ќе од 8 ил ја ди пен зи о не ри. Во
не ко гаш но то учи ли ште и оваа го ди на
се одр жа сред ба со пре тсе да те ли те и
прет став ни ци те на здру же ни ја та, ка де
што на при сут ни те прв им се обра ти и
ги поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП-Про -
би штип, Гру и ца Ма на си јев, во својс -
тво на до ма ќин на сред ба та. По тоа свое
обра ќа ње има ше пре тсе да тел ка та на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва.

Ја ко ри стам оваа при го да да ви ги
че сти там два та го ле ми праз ни ка: Де -
нот на пен зи о не ри те, кој го ди на ва за
прв пат го од бе ле жав ме во Со ју зот со

до де лу ва ње бла го дар ни ци за ху ма ни -
тар ни актив но сти, ка ко и вер ски от праз -
ник „Ма ла бо го ро ди ца“ - ре че Трај ко ва.

Во при друж ба на пре тсе да тел ка -
та Трај ко ва бе ше и пот пре тсе да те лот
на ИО на СЗПМ, Мен тор Ќо ку.

Од име то на оп шти на та Про би штип
на го сти те им се обра ти гра до на чал -
ни кот Дра ган Ана ста сов, кој во сво е -
то из ла га ње нај пр во на си те при сут ни
им упа ти искре ни че сти тки со нај у ба -
ви жел би за до бро здрав је.

За прв пат на оваа сред ба во Лес -
но во при сус тву ва ше и де ле га ци ја од
бу гар ски от град Ру до зем, пред во де на
од кме тот Ру мен Го лем те ов. 

И за хо ланд ски те пен зи о не ри Лес -
но во е не од мин ли ва де сти на ци ја. Во

ор га ни за ци ја на го ле ма та ху ма ни тар -
ка Је си ка Го тен бос од гра дот Хорн, Хо -
лан ди ја, во из ми на ти ве 15 го ди ни, гру -
пи Хо лан ѓа ни ме ѓу кои по го лем дел
пен зи о не ри, ја по се ту ва ат на ша та уба -
ва Ма ке до ни ја, но ни ко гаш не ги од -
ми ну ва ат Лес но во и Лес нов ски Ма на -
стир. Го ди на ва, за са мо два ме се ца,
две гру пи хо ланд ски пен зи о не ри беа
во по се та на Лес но во. Тие со ча со ви
го разг ле ду ваа и не мо жеа да се от трг -
нат од уба ви ни те на ма на сти рот, осо -
бе но од фре ско пи сот и ико но ста сот.
Љу без ни те мо на си при по се ти те се ко -
гаш им ја рас ка жу ва ат исто ри ја та на
ма на сти рот, за поч ну вај ќи од пр ви от
све то вен храм кој бил из гра ден во по -
че то кот на 11 век. Про ше тки те низ ма -
на стир ски от комп лекс и низ се ло то, ка -
ко што ве лат, дол го ги па ме тат. Си за -
ми ну ва ат оду ше ве ни од она што ќе го
ви дат и вку сат од ја де ња та кои се под -
го тву ва ат во овој крај, а до жи ву ва ња -
та им ги пре ра ска жу ва ат на нив ни те
бли ски при ја те ли во Хо лан ди ја. 

М. Здра вков ска

ЗП-ВЕЛЕС

Отво рен дом за пен зи о не ри 
во Те о во во оп шти на та Ча шка 

Здру же ни е то на пен зи о не ри од Ве лес
има на пра ве но го лем број ин ве сти ции во
пос лед ни те пет-шест го ди ни. Не кои об је -
кти се на пра ве ни од те мел, а не кои се до -
гра де ни. Та ка ова здру же ние има из гра де -
но до мо ви за пен зи о не ри во Ото ви ца, Град -
ско, Бо го ми ла, Ча шка, а во го лем дел е ре -
но ви ран и До мот на здру же ни е то во Ве лес.

На 20 сеп тем ври бе ше пу штен во упо -
тре ба и До мот во Те о во во оп шти на та Ча -
шка. Го пра шав ме пре тсе да те лот на здру -
же ни е то Ве ле Але ксо ски што е тоа што ги
мо ти ви ра не го и ор га ни те на упра ву ва ње
на здру же ни е то по сто ја но да гра дат и отво -
ра ат но ви до мо ви.

Здру же ни е то на пен зи о не ри по стои
за ра ди на ши те чле но ви. Пен зи о не ри те
од си те на ши раз гра но ци тре ба да има -
ат свое кат че ка де што ќе го по ми ну ва ат
сво е то сло бод но вре ме, ќе се дру жат и ќе
се за ба ву ва ат, но и ќе се под го тву ва ат за
сво и те актив но сти. До се га из гра див ме

по ве ќе До мо ви бла го да реј ќи на раз би -
ра ње то на гра до на чал ни ци те од оп шти -
ни те од Ве лес, Град ско и Ча шка, со кои
пот пи шав ме до го во ри за ко ри сте ње на
про сто рии или ме ста за из град ба или до -
град ба на об је кти кои мо жат да ста нат до -
мо ви - ве ли Але ксо ски. 

До мот све че но го отво ри ја гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Ча шка, Го ран Сто ја -
нов ски, и пре тсе да те лот на здру же ни е то
Ве ле Але ксо ски. По тоа сле ду ва ше на стап
на пе јач ка та гру па на здру же ни е то, а све -
че но ста за вр ши ка ко и се ко гаш, со оро и
пес на.

Од си те нај ра дос ни беа пен зи о не ри те,
но и дру ги те жи те ли на Те о во.

Алал да му е на пре тсе да те лот на здру -
же ни е то. Ре тко се ра ѓа ва ков чо век кој има
тол ка ва гри жа и раз би ра ње за лу ѓе то. Тој,
за ед но со си те ор га ни на упра ву ва ње, ни
по ма га и на дру ги на чи ни – ни ре че еден
од пен зи о не ри те.                                           Н.А. 

ЗП-ПРОБИШТИП

Сред ба на над 8.000 пен зи о не ри во Лес но во

ЗП-ГАЗИ БАБА
Тра ди ци о нал на пен зи о нер ска сред ба

Тра ди ци о нал но, Акти вот на пен зи о -
нер ки при ЗП-Га зи Ба ба го од бе ле жу ва
вер ски от праз ник Ве ра, на деж и љу бов
се ко ја го ди на ка ко свој праз ник. По тој
по вод, на 27 сеп тем ври 2019 го ди на,
Акти вот ор га ни зи ра ше пен зи о нер ска
сред ба и дру же ње со учес тво на над 250
пен зи о не ри од здру же ни ја та со кои има -
ат поб ли ска со ра бо тка од Скоп је и ре пуб -
ли ка та. На сред ба та при сус тву ваа Стан -
ка Трај ко ва, пре тсе да тел ка на СЗПМ и
Мен ка Те мел ков ска, се кре тар ка на ИО
на СЗПМ, а со свои прет став ни ци беа
здру же ни ја та на пен зи о не ри од Стру ми -
ца, Ре сен, Те то во, Би то ла, При леп, Ку ма -
но во и од скоп ски те здру же ни ја Илин ден,
Та фта ли џе, Вој ни те пен зи о не ри, Ѓор че Пе -
тров и ОВР-Скоп је. 

Сред ба та за поч на со при год но обра -
ќа ње на Маг да ле на Спи ров ска, пре тсе -
да тел ка на Акти вот на пен зи о нер ки при
ЗП-Га зи Ба ба, ко ја збо ру ва ше за зна че -
ње то на ва кви те сред би. Таа изра зи за -
до волс тво од дол го го диш на та ус пеш на
со ра бо тка со акти ви те на пен зи о нер ки
од ре пуб ли ка та, а зго ле ме ни от број пен -
зи о нер ки кои при сус тву ва ат на сред ба -
та е ре зул тат на до бра та со ра бо тка со акти -
ви те, истак на Спи ров ска. 

Го сти те ги поз дра ви и им по са ка долг
и здрав пен зи о нер ски жи вот Ѓор ге Ан до -
нов, пре тсе да тел на ЗП-Га зи Ба ба, кој че -

сти тај ќи им го праз ни кот на пен зи о не ри -
те, ме ѓу дру го то ре че де ка ве ру ва оти оваа
сред ба ќе им го раз у ба ви де нот и ќе ги
на пра ви по среќ ни. Уба ви се ва кви те дру -
же ња. Оваа е еден од на чи ни те на кој се
гра ди ви стин ско при ја телс тво ме ѓу пен -
зи о не ри те.

Во сво е то обра ќа ње пен зи о не ри те
нај пр во ги поз дра ви и им по са ка сре ќа,
здрав је и долг жи вот пре тсе да тел ка та на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва.

- Имам осо бе на чест и за до волс тво
да би дам дел од оваа тра ди ци о нал на уба -
ва пен зи о нер ска сред ба во ор га ни за ци -
ја на Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-Га -
зи Ба ба. Иа ко овој ден е по све тен на же -
ни те, ние де нес за ед но го прос ла ву ва ме
ос ло бо де ни од се ка кви ло ши мис ли и се
ба зи ра ме на ме ѓу себ на та по зи тив на
енер ги ја и за тоа од оваа сред ба пра ќа -
ме по ра ка пре ку ве ра, на деж и љу бов до
си те 270 ил ја ди пен зи о не ри-чле но ви на
СЗПМ – истак на Трај ко ва.

Во знак на бла го дар ност за учес тво -
то и до бра та со ра бо тка на сред ба та, пре -
тсе да тел ка та Спи ров ска им по да ри скром -
ни по да ро ци на пре тсе да тел ки те на Акти -
ви те од го стин ски те здру же ни ја, при што
им по са ка по го ле ма ме ѓу себ на со ра бо -
тка. Сред ба та по ми на во при јат но рас по -
ло же ние, со ора и пес ни.

Ва сил Па чем ски

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА
Три е сет и пр во из да ние на 
„Охрид ски ста ро град ски сред би 2019“

Ед на пес на, ед на суд би на,
мно гу пес ни, мно гу суд би ни.
Дра го це ни му зич ки би се ри,
со ве ко ви на та ло же ни 
во риз ни ца та на на род ни от пе јач, 
ис пе а ни од тај фи и пе јач ки дру жи ни.

Дра ги ца Сил ја но ска

И за хо ланд ски те 
пен зи о не ри, Лес но во е 

не од мин ли ва де сти на ци ја
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ЗП-КAВАДАРЦИ

Oдбе ле жан Де нот на ста ри те ли ца
ЗП-Ка ва дар ци, по по вод Де нот

на ста ри те ли ца, 1 Октом ври, а во
со ра бо тка со оп штин ски от Цр вен
крст и по ли ци ска та ста ни ца од оп -
шта над леж ност, одр жаа не кол ку
еду ка тив ни пре да ва ња на ста ри ли -
ца. На ста нот се слу чу ва ше во са -
ла та на ЗП-Ка ва дар ци, ка де што
нај пр во по ли ци ја та одр жа еду ка -
тив но пре да ва ње про тив из ма ми
и краж би, а бе ше пре зен ти ран и
етич ки от ко декс за по ста пу ва ње со
ста ри ли ца, ка ко и по вел ба та од
ста ри те ли ца.

Очиг ле ден бе ше ин те ре сот на пен -
зи о не ри те да ги слу ша ат из ла га ња та
на пре да ва чи те Ди ме Бо цев - инс пе -
ктор и Ди ме Ка ра ку лев, пре тсе да тел
на со бра ни е то на Цр вен крст - Ка ва -
дар ци. Tргну вај ќи од сло га нот „Се кое
ста ро ли це има пра во“, се до а ѓа до
соз на ни е то де ка со ста ри те ли ца тре -
ба да се по ста пу ва пред сè ка ко со
лич но сти за кои се по чи ту ва ат ос нов -
ни те чо ве ко ви пра ва. Ста ри те лу ѓе
тре ба да има ат пра во на се меј на под -
др шка и под др шка од за ед ни ца та. Са -
ми да од лу чу ва ат за по стап ки те кои
ги пре зе ма ат, сè до де ка се во мож -
ност са ми да се гри жат за се бе. По -
тоа, да има ат жи вот во си гур на сре -

ди на и да жи ве ат во сопс тве ни от дом
сè до де ка нив на та функ ци о нал ност
им го овоз мо жу ва тоа, да има ат при -
стап до со од вет ни обра зов ни про гра -
ми и про гра ми за ос по со бу ва ње или
стек ну ва ње на раз ни ве шти ни со
мож ност за це ло сен раз вој на нив ни -
те по тен ци ја ли и при стап кон обра -
зов ни те, кул тур ни те, ду хов ни те и об -

је кти те за ре кре а ци ја.
Под сло га нот од по вел ба та „Не -

мој да ме из бег ну ваш, са кам да ме
са каш и да ми би деш при ја тел“, по -
е ти од ЗП-Ка ва дар ци за ед но со по -
е ти од ЗП-Не го ти но, чи ја со ра бо тка
е на ви со ко ни во, дру га ру ваа со ста -
ри те ли ца од до мот за ста ри ли ца
„Жа на“. Од вни ма ни е то што им бе -

ше ука жа но со под го тве на та про гра -
ма, во ко ја учес тву ва ше и пе јач ка -
та гру па при ЗП-Не го ти но, ка ко и по -
е ти те од Ка ва дар ци и од Не го ти но,
ста ри те ли ца емо тив но рас по ло же -
ни се вра ти ја во де но ви те на нив на -
та мла дост. Свес ни за жи во тот кој
пре бр зо ми ну ва и свес ни де ка ако
му дро се жи вее, по бав но се ста рее.

Со оваа по ра ка и со уба ви те ма ке -
дон ски ора за вр ши за ед нич ка та
праз нич на друж ба по по вод Де нот
на ста ри те ли ца, со жел ба да не би -
де и пос лед на. 

Ва кви и слич ни од бе ле жу ва ња
има ше и во по ве ќе здру же ни ја-член -
ки на СЗПМ.

Лил ја на Или е ва

ЗП-ПРИЛЕП

Љу бо вта кон цве ќе то и при ро да та 
пре не се на на плат но

Не о дам на, во га ле ри ја та на до мот на
кул ту ра та „Мар ко Це пен ков“ во При леп,
пен зи о нер ка та ли ко вен умет ник, ама тер,
Лил ја на Ри сте ска се прет ста ви пред сво -
и те со гра ѓа ни и љу би те ли на ли ков на та
умет ност со пе де се ти на свои сли ки.

Ри сте ска со за ми ну ва ње то во пен зи ја
пред не што по ве ќе од че ти ри го ди ни, по
пред лог на не кои при ја те ли, на ме сто да се
за ни ма ва со пле те ње или ве зе ње, се опре -
де ли ла да сли ка. Та ка   се ис пол ни ла жел -
ба та уште од гим на зи ски те де но ви ко га ка -
ко уче нич ка, про фе со рот по ли ков но Со тка
Хри сто ски ја прик лу чил во ли ков на та сек -
ци ја. То гаш со по себ ни бои цр та ле му ра ли
по ѕи до ви те на ход ни ци те. Мно гу го ди ни по -
доц на, на отво ра ње то на пр ва та неј зи на
из лож ба при сус тву ва ше и неј зи ни от про -
фе сор. Тој уште по ве ќе ја охра бри из ја ву -
вај ќи де ка неј зи но то чув ство за сли ка ње
с  по ве ќе и по ве ќе се по твр ду ва и де ка
тре ба да про дол жи и по на та му. Лил ја на Ри -
сте ска сли ка со мас ле ни и со акрил ни бои
на плат но. Има нас ли ка но по ве ќе од ше е -
се ти на сли ки. Таа ги са ка цве ќи ња та и пеј -
за жи те, па за тоа во неј зи ни те сли ки пре ов -
ла ду ва таа те ма ти ка. Пеј за жи те на Ри сте -
ска се од ли ку ва ат со ста бил на кон струк ци -
ја и перс пе кти ва. Раз би ра ње то на бо ја та,
игра та ме ѓу сен ка та и свет ли на та е по ве ќе

од очиг лед на. Јас но е уоч ли ва неј зи на та по -
све те ност на обра бо тка та на де та ли те, кои
во су шти на ја наг ла су ва ат и во дат на ра ци -
ја та на ком по зи ци и те. По себ но се за бе ле -
жу ва ин тен зи те тот на бо ја та. Неј зи ни сли -
ки се на о ѓа ат во до мо ви те на при ја те ли те
и најб ли ски те. А ку ќа та во ко ја жи вее е пол -
на со неј зи ни сли ки ка ко да е ма ла ли ков -
на га ле ри ја.

Ми бе ше пре диз вик и поч нав да сли кам
пот тик на та од збо ро ви те на про фе со рот, а
ме бо дреа и мо и те најб ли ски, две те ќер ки
и со пру гот. За ме не сли ка ње то, че тки те и
бо и те ми се го ле мо за до волс тво и ис пол ну -
ва ње на са ма та се бе, кре и ра ње и оста ва -
ње спо мен за ид ни те ге не ра ции. Осо бе но
ле то во око лу ме не се вр тка мо ја та вну ка
Ма ри ја, ко ја поч на да сли ка со тем пе ра и
по ка жу ва до бри ре зул та ти. Ме не се ко ја сли -
ка ми е дра га и е по вр за на со не кој на стан,
со не кое чув ство кон не што. Во мо и те сли -
ки те мат ски пре ов ла ду ва ат цве то ви те и пеј -
за жи те. Ги са кам бул ки те, тем ја ну шки те, бе -
ла та ра да, хи би ску сот, ро зи те, а сли кам и
зим ски и дру ги пеј за жи. Имам те мат ски пеј -
за жи ка ко што се зим ски сли ки, лет ни, есен -
ски и про лет ни - ве ли пен зи о нер ка та Ри сте -
ска, ина ку прав нич ка по про фе си ја, а се га
сли кар ка. Ја оста вив ме да ја за вр ши ве ќе
за поч на та та сли ка.                           К. Ри сте ски

Клу бот „Љу би те ли на кни га та“ при ЗП-Со ли -
дар ност-Ае ро дром, на сво е то ре дов но ме сеч -
но сре ќа ва ње се за поз на со пи са те лот Ни ко дин
Чер но дрин ски, умет нич ки псев до ним на Трај -
че Јо ван чев ски. На за до волс тво од мно гу број -
на та пуб ли ка, прет ста ву ва ње то го ре а ли зи раа
Јо ван Маз ган ски, пре тсе да тел на клу бот, Ли ди -
ја Луч ко-Је ре миќ, по е те са и Су за на Го це ва-Сто -
ун, пи са тел ка. 

Сред ба та ја збо га ти и поз на та та по е те са и во -
кал на со лис тка Ри ста на Ни ко ло ва - Ри на, а на
сред ба та при сус тву ва ше и пре тсе да те лот на ЗП-
Со ли дар ност-Ае ро дром, Ди ми три ја Бо га ти но ски.
Прет ста ву ва ње то и чи та ње то по ми наа во при јат -
на ат мо сфе ра. По ве ќе то од при сут ни те за прв пат
се за поз наа со еден из во нред но пло ден и ква ли -
те тен пи са тел, но и актер, пла ни нар, со дру ги збо -
ро ви актив на и ус пеш на лич ност, но и пре скром -
на лич ност ко га е во пра ша ње не го во то де ло да
би де прет ста ве но пред по ши ро ка та кул тур на јав -
ност.

Име но, Ни ко дин Чер но дрин ски, иа ко ре ла -
тив но млад, има об ја ве но 132 нас ло ви од си те
ли те ра тур ни жа нро ви: ро ма ни, рас ка зи, сти хоз -
бир ки, по е ми, дра ми, мо но дра ми, но ве ли, збир -
ки рас ка зи, на род ни при каз ни. Са мо од по е зи -
ја та има об ја ве но 66 сти хоз бир ки, но и 9 по е -
ми. Об ја вил и 2 дра ми, 1 мо но дра ма, 11 ро ма -
ни, 2 но ве ли, 13 збир ки рас ка зи, 1 хро ни ка,
сво ја та авто би о гра фи ја, а има и со бра но и об -
ја ве но мно гу по го вор ки, ма ке дон ски на род ни
при каз ни и дру го.

Го ле ми от број де ла, на кои спо ред не го ва из -
ја ва са ми от е из да вач, ги из да ва со свои средс -
тва и не ги про да ва, ту ку ги по да ру ва на при ја те -
ли и биб ли о те ки. За зго ле му ва ње на кру гот на чи -
та те ли, сво и те де ла во еле ктрон ска фор ма ги има
по ста ве но и на веб-стра ни ца.

Трај че Јо ван чев ски, освен со ли те ра тур но тво -
реш тво, ка ко пом лад се за ни ма вал и со пла ни -
на ре ње, ко га за ед но со сво е то друш тво осво ју ва
по ве ќе пла нин ски вр во ви низ би вшо ју гос ло вен -
ски те про сто ри, а бил и бал кан ски пр вак во пла -
ни нар ска та ве шти на - ори ен та ци ја со ком пас и
то по граф ска кар та. По крај тоа, член е и на ама -
тер ска та гру па при те а та рот „Вој дан Чер но дрин -
ски“, а за ед но со про фе си о нал ни те акте ри на сце -
на оди грал над 200 прет ста ви.

Да. Трај че Јо ван че ски, т.е. Ни ко дин Чер но -

дрин ски е не се којд нев на лич ност, ко ја ра бот ни -
от век го по ми ну ва во МВР, а се га ка ко млад пен -
зи о нер жи вее скром но, за ед но со сво е то им по -
зант но тво реш тво, не са мо по обем ту ку и по ква -
ли тет. Се по ста ву ва пра ша ње то ка де се кул тур ни -
те ин сти ту ции и ра бот ни ци да се на фа тат да го
оце нат не го во то тво реш тво. Са ми от обем и раз -
но ли ко ста на не го во то ли те ра тур но тво реш тво
тре ба да по бу ди ин те рес кај кул тур ни те ин сти ту -
ции, но и да се да де кри тич ки осврт на не го ви те
об ја ве ни ли те ра тур ни де ла. Се ка ко, и оп штес тве -
на по мош, не го ви те де ла да стиг нат до што по го -
лем број чи та те ли.

Мно гу број ни те по се ти те ли во клу бот „Љу би те -
ли на кни га та“ при ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром за -
ми наа збо га те ни, би деј ќи се за поз наа со ед на
иск лу чи тел но плод на и скром на лич ност, а она
што го слуш наа од про чи та ни те из ва до ци од не -
го ви те де ла им ги раз го реа фан та зи и те. Сè на сè,
ед но не за бо рав но ли те ра тур но дру же ње.

Јо ван Маз ган ски

ЗП-СОЛИДАРНОСТ АЕРОДРОМ  

Ин те рес на сред ба во клу бот „Љу би те ли на кни га та“ 
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Акти вот на пен зи о нер ки при
ЗП-Ча ир е поз нат по сво ја та ху ма -
ност во оп шти на та, но и по ши ро -
ко, ме ѓу член ки те на Со ју зот на
здру же ни ја та на  пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја. За ху ма ни те чле но ви
од Акти вот не е по треб но праз ник
или друг на стан за да се ре а ли зи -
ра не ко ја ху ма ни тар на ак ци ја. Ху -
ма но ста кај нив е при сут на се којд -
нев но, пре ку по ма га ње на сво и те
чле но ви спо ред мож но сти те. Во
на бе ле жа ни те со др жи ни на про -

гра ма та за ра бо та на Акти вот, те -
жи ште то е на со ци јал но-ху ма ни -
тар ни те актив но сти. Во пос лед ни -
те не кол ку ме се ци, Акти вот е дел
од не кол ку ре а ли зи ра ни актив но -
сти со ху ма ни та рен ка ра ктер, ка -
де што во мно гу на вра ти на де ло
ја по ка жу ва сво ја та ху ма ност.

Во одр жа на та ху ма ни тар на ак -
ци ја пред три ме се ци, актив но би -
ле вклу че ни пен зи о нер ки те од си -
те раз гра но ци при здру же ни е то.
На шти те ни ци те при За во дот за ре -

ха би ли та ци ја на де ца и мла дин ци
во То пан ско По ле им би ле до ни ра -
ни лет на об ле ка и обу вки, кои ги
со бра ле вред ни те во лон тер ки, а
во тек е ак ци ја на пен зи о нер ки те
при ЗП-Ча ир за до ни ра ње зим ска
об ле ка и обу вки за шти те ни ци те.
Исто та ка, не о дам на акти вис тки -
те пен зи о нер ки од овој Актив ја
пре зе ле гри жа та за зе ле ни ло то во
дво рот на пен зи о нер ски от дом „Ли -
ка Чо по ва“, а кое со свој про ект го
озе ле ни ле уче ни ци те од ОУ „Пе тар
Здра вко ски-Пен ко“ од на сел ба та
Скоп је Се вер. Во мо мен тов Акти -
вот ор га ни зи ра, а на ско ро ќе се
ре а ли зи ра и но ва ху ма ни тар на ак -
ци ја во ко ја ќе би дат оп фа те ни бол -
ни, из не мо ште ни и ли ца со ни ски
при ма ња, ста на ри од пен зи о нер -
ски от дом „Ли ка Чо по ва“.

Ина ку, член ки те на Акти вот при
ЗП-Ча ир се осо бе но за ин те ре си -
ра ни за учес тво во фолк лор на та и
пе јач ка та гру па. За тоа нај до бро
го во рат по стиг ну ва ња та. Не е по -
мал и ен ту зи јаз мот за учес тво во
спорт ски те актив но сти. Со дру ги
збо ро ви, сло бод но мо же да се кон -
ста ти ра де ка Акти вот на пен зи о -
нер ки од ЗП-Ча ир е еден од нај а -
ктив ни те.

Ва сил Па чем ски 

Де ца и вну ци на на ши исе ле ни ци во Из -
мир, Ре пуб ли ка Тур ци ја, по по тек ло од Ма -
ле шев ско-пи ја неч ки от ре ги он пре сто ју ваа
во не кол куд нев на по се та на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја. За вре ме на пре сто јот де ле га ци -
ја та бе ше при ме на од гра до на чал ни кот на
Дел че во, Го ран Трај ков ски, при што ста на
збор за ин тен зи ви ра ње на со ра бо тка та на
кул ту рен и еко ном ски план по ме ѓу оп шти -
на та Дел че во и из мир ска та оп шти на Бор -
но ва. 

Го сти те ја по се ти ја тр гов ско-ин ду стри -
ска та зо на, му зеј ска та по ста но вка при цен -
та рот за кул ту ра „Ни ко ла Јон ков Вап ца ров“
во Дел че во, биб ли о те ка та „Илин ден“, ка ко
и Клу бот на пен зи о не ри те, ка де што се срет -
наа и со не кои при ја те ли и поз на ти на нив -
ни те ро ди те ли, кои де нес се пен зи о не ри. 

Го сти те и до ма ќи ни те се до го во ри ја со -
ра бо тка та да до бие ин сти ту ци о на лен ка ра -
ктер со ре ги стри ра ње на Друш тво то за ма -
ке дон ско-тур ско при ја телс тво ка ко нев ла ди -

на ор га ни за ци ја. На пра вен е и ка лен дар на
кул тур ни ма ни фе ста ции на кои ќе учес тву -
ва ат дел чев ци во Из мир и нив ни те при ја те -
ли од Бор но ва во Дел че во.

- Во гра дот Из мир има мно гу уг лед ни биз -
нис ме ни чии ко ре ни се од Пи ја нец и Ма ле -
ше ви ја та и тие про ја ву ва ат ин те рес да ин -
ве сти ра ат во овој крај, пр венс тве но во др -
во пре ра бо ту вач ка та и тек стил на та об ласт.
Ка ко и во иско ри сту ва ње то на сон че ва та
енер ги ја. Се раз би ра, ова не го пра ват са -
мо од но стал ги ја, ту ку во ова гле да ат и свој
еко ном ски ин те рес - из ја ви Оскан Ма ксу -
тог лу, член на де ле га ци ја та.

На сред ба та е до го во ре на со ра бо тка на
по ве ќе по ли ња. Го сти те од Тур ци ја ор га ни -
зи ра но ги по се ти ја се ла та Тра бо ти ви ште, Га -
бро во, Ѕве гор и Стар Истев ник, од ка де што
по тек ну ва ат нив ни те ро ди те ли, а пре сто ју -
ваа не кол ку де на и во глав ни от ма ке дон ски
град - Скоп је.                                 Ва сил Ма нев ски

Домoт за ста ри ли ца „За -
фир Сај то“ во Ку ма но во изд -
вои два ми ли о ни и 180 ил ја -
ди де на ри за ре кон струк ци -
ја на сто ла ри ја та, по ста ву ва -
ње но ва ур ба на опре ма и
на ба вка на ма ши на за чи -
сте ње, ин фор ми ра ат над -
леж ни те од јав на та уста но -
ва. Исто та ка, не о дам на за -
поч на по ста ву ва ње то и за -
ме на на до тра е ни те про зор -
ци со но ви во еден дел од
згра ди те на об је ктот, со што ќе се обез бе ди по го ле ма енер гет ска ефи кас ност.

Ја ме ну ва ме и ур ба на та опре ма во дво рот, клу пи те за пре стој во дво рот, лет ни ков ци -
те ка ко и до у ре ду ва ње на дво рот со бе ка тон под ло га на по вр ши на од 80 ква драт ни ме три
- из ја ви ди ре кто рот на уста но ва та, Де јан Сто ја нов ски. Актив но сти те се оче ку ва да за вр шат
до кра јот на ме се цот. За по до бро одр жу ва ње на хи ги е на та е на ба ве на и но ва ма ши на за
чи сте ње на по до ви те. За ме ну ва ње на ур ба на та опре ма, по ста ву ва ње на бе ка тон плоч ки
и уре ду ва ње на пар кинг-про сто рот, уста но ва та од во и ла еден и пол ми ли он де на ри, за за -
ме на на дел од сто ла ри ја та - 500.000 де на ри, а за на ба вка на ма ши на та за чи сте ње -
180.000 де на ри.

Пред овој го лем за фат До мот го над гра ди по стој ни от ка па ци тет на со ла рен си стем, со
што се га се обез бе ду ва ат 2,5 то ни топ ла во да за ко рис ни ци те во До мот.

– Пре зе ма ме по ве ќе актив но сти, се ре ор га ни зи ра ме вна треш но, со цел да ги уна пре -
ди ме се којд нев ни те актив но сти на ко рис ни ци те во сог лас ност со нив ни те ин ди ви ду ал ни
по тре би - истак на ди ре кто рот Сто ја нов ски. 

На ред ни от пер и од ќе се ин тен зи ви ра ат актив но сти те за со ра бо тка со нев ла ди ни
ор га ни за ции, учи ли шта, гра дин ки, здру же ни ја на гра ѓа ни, со кои ќе се ре а ли зи ра со -
ра бо тка и ќе се спро ве дат актив но сти за ис пол нет и при ја тен пре стој на ко рис ни ци те
на ус лу ги те. Во мо мен тов ус лу ги те на До мот ги ко ри стат 165 ли ца, што ре чи си го до -
стиг ну ва пред ви де ни от ка па ци тет од 170 ли ца.    К.С.А

ЗП-ЧАИР - АКТИВ НА ПЕНЗИОНЕРКИ

Се ко гаш актив ни и ху ма ни

Се којд нев но да се сов ла ду ва -
ат на гор ни ни те кон Љу бо тен и дру -
ги те па ди ни на Шар Пла ни на над
те тов ско то се ло Врат ни ца и при -
тоа вре ме то да се иско ри сти во со -
би ра ње на ле ко ви ти рас те ни ја и
тре вки и раз ни ви до ви пе чур ки,
се то тоа ка ко дар ба на при ро да та
прет ста ву ва по сто ја на пре о ку па -
ци ја на пен зи о не рот Вој но Стој че -
ски. Овој ро ден вра ти нец уште од
нај ма ла во зраст бил вљу бе ник во
пла ни на та и це ло вре ме ги про у -
чу вал вред но сти те и на тре вки те
и на пе чур ки те. Си гур но и тоа би -
ла при чи на та Вој но Стој че ски да
се опре де ли да го за вр ши сред но -
то зем јо дел ско учи ли ште во Те то -
во и па ра лел но да ја збо га ту ва сво -
ја та ли те ра ту ра во не го ва та го ле -
ма па си ја. Вед наш да наг ла си ме
де ка дво ри ште то на се мејс тво то
Стој че ски во Врат ни ца по тсе ту ва
на ви стин ско бо гат ство на раз ни
украс ни рас те ни ја на кои се оду -
ше ву ва ат оние што го по се ту ва ат
Вој но или не го ви те во Врат ни ца.
По не кој не пи шан рас по ред, во
скром но то дво ри ште мо жат да се
ви дат нај раз лич ни ка кту си, ла ван -
да, руз ма рин... Ка кту сот „ага ва“
слу жи за ја де ње и за ле ку ва ње или
„све кр вин ја зик“ од ти пот опу ни -
ја. Пог ле дот кон склад но уре де но -
то дво ри ште со украс ни рас те ни -
ја на ви сти на пле ну ва. Ов де чо век
се чув ству ва ка ко во рај ска гра -
ди на.

Вој но Стој че ски ве ќе де сет го -
ди ни е пен зи о нер. Нај дол го ра бо -
тел во по го нот за про из водс тво на

пе чур ки во ком би на тот „Ју го хром“,
це ли 26 го ди ни, не кол ку ме се ци
по ми нал на хор ти кул тур но уре ду -
ва ње на ае ро дро мот „Ор ли“ во Па -
риз, уште две го ди ни по ми нал во
Гер ма ни ја, глав но на уре ду ва ње
пар ко ви. Тоа е искус тво то за ко е -
што го по се ту ва ат лу ѓе со раз лич -
ни те го би и на си те нив им да ва
со ве ти што да со би ра ат по бо га -
ти те ма ке дон ски пла ни ни и ка ко
да ги упо тре бу ва ат. Ве ли де ка се -
ко ја тре вка има сво ја на ме на и
ако се про нај де онаа ви стин ска -
та, се на о ѓа и ле кот. 

„Кон Ро га че во го открив рас -
те ни е то изоп, кое мно гу по вол но
вли јае на те го би на ор га ни те за
ди ше ње. Го има осо бе но на суш -
ни ме ста, а не го ви от изг лед пле -

ни. Ча јот од бе ла бре за е из во нре -
ден за те го би во бу бре зи те. По па -
ди ни те на Ша ра има и ај дуч ка тре -
ва, кан та ри он – ме ѓу лу ѓе то поз -
нат ка ко ки чи ца, а се на о ѓа во жолт
или цр вен цвет. По тоа под бе лот,
мај чи на ду шич ка, са мо вил ски бо -
си лек и др“.

И за пе чур ки те има свои при -
каз ни. Стој че ски ве ли де ка по ли -
ва ди те на Ша ра има при род ни
шам пи њо ни, глав но од фа ми ли ја -
та ага ри кус. Се пак, ме ѓу нај ква ли -
тет ни те пе чур ки сме там де ка се
вр гањ, смрч ка, ли си чар ка, сон -
чар ка, јај чар ка, ѓу бре тар ка и дру -
ги. Вр га њот е пе чур ка што е мно -
гу ба ра на ме ѓу лу ѓе то, а ја има во
по ве ќе од 50 ви да.

На на ше то пра ша ње за ри зи -
кот од отров ни те пе чур ки кои по
упо тре ба та се и тра гич ни за чо ве -
кот, Стој че ски ни од го во ри де ка
оние што не до вол но обр ну ва ат
вни ма ние во со би ра ње то и из бо -
рот, но сат и смр то нос ни пос ле ди -
ци. Ма ли се раз ли ки те со не о тров -
ни те пе чур ки од сор ти те „зе ле на
пу па вка“, „бе ла пу па вка“, „пан -
тер ка“. За нив и за си те дру ги мно -
гу тре ба да се знае.

Вој но Стој че ски е пен зи о нер
од 2008 го ди на. Чле ну ва во раз -
гра но кот во Врат ни ца, ка де што
на пос лед ни те из бо ри е из бран во
ра ко водс тво то на раз гра но кот. Ве -
ту ва де ка ќе на сто ју ва кол ку е тоа
мож но да при до не се во ра бо та та
на раз гра но кот и за до бро то на
пен зи о не ри те.

Гој ко Ефто ски

Пен зи о не рот Вој но Стој че ски 
- пле ник на дар би те на при ро да та

ЗП-ДЕЛЧЕВО 

Де ле га ци ја од Из мир во по се та 
на ма ле шев ско-пи ја неч ки от крај 

ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА „ЗАФИР САЈТО“ - КУМАНОВО

Ин ве сти ци ја од над два ми ли о ни де на ри 
за по до бру ва ње на ус ло ви те за пре стој 


