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Вто ра та сед ни ца на со бра ни е то на
Со ју зот на здру же ни ја на пен зи -
о не ри те на Ма ке до ни ја се одр -

жа на 24 де кем ври 2019 го ди на. На сед -
ни ца та при сус тву ваа и ди ре кто рот на
Фон дот на ПИОСМ, Ша ип Зен де њи, за -
ме ник-ди ре кто рот на Фон дот, Или ја Ива -
нов ски и Ми тре Сто ја нов ски, пре тсе да -
тел на над зор ни от од бор на СЗПМ, а со
сед ни ца та ра ко во де ше м-р Или ја Ада -
мо ски, пре тсе да тел на со бра ни е то на
Со ју зот. 

Пред по че то кот на сед ни ца та, „СН
Оси гу ри те лен бро кер“ АД Би то ла одр -
жа пре зен та ци ја на мож но сти те што ги
ну ди оваа ком па ни ја, со ко ја не о дам -
на бе ше пот пи шан три пар ти тен до го -
вор за со ра бо тка со Фон дот на ПИОСМ
и Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не -
ри те на Ма ке до ни ја. На пре зен та ци ја -
та, во име то на „СН Оси гу ри те лен бро -
кер“ АД Би то ла збо ру ва ше Хе ле на Ми -
ле ски, ра ко во ди тел ка на се кто рот за жи -
вот но и здрав стве но оси гу ру ва ње. По
неј зи но то из ла га ње, прос ле де но со ви -
де о пре зен та ци ја пред пен зи о не ри те,
беа по ста ву ва ни пра ша ња од стра на
на при сут ни те на кои до би ја ис црп ни
од го во ри.

По тоа на чле но ви те на со бра ни -
е то на СЗПМ им се обра ти ди ре кто -
рот на Фон дот на ПИОСМ, Ша ип Зен -
де љи, кој ја истак на до бра та со ра бо -
тка со Со ју зот, истак ну вај ќи де ка со -
ра бо тка та и по на та му ќе про дол жи
во ин те рес на се гаш ни те и ид ни пен -
зи о не ри и им ја че сти та ше Но ва та
2020 го ди на, по са ку вај ќи им мно гу
здрав је и со др жа ен жи вот и во тре -
та та до ба од жи во тот. 

Отка ко беа усво е ни днев ни от ред и
за пис ни кот од 29 март 2019 го ди на со
одре де ни за бе ле шки, за пред ло же на -
та про гра ма за ра бо та на СЗПМ за 2020
го ди на во вед но кон циз но из ла га ње
има ше пре тсе да тел ка та на Со ју зот на
здру же ни ја на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја, Стан ка Трај ко ва. 

- Про гра ма та за ра бо та на Со ју зот
е зна ча ен до ку мент и за тоа е на пра -
вен обид во неа да би дат со др жа ни си -
те актив но сти кои по сво ја та со др жи -
на се акту ел ни и, се раз би ра, се од при -
ма рен ин те рес за пен зи о не ри те. Стол -
бо ви на про гра ма та за ра бо та на Со -
ју зот се јав ност, од го вор ност, то ле рант -
ност, про мо тив ност и транс па рент ност
и јас ка ко пре тсе да тел ка, за ед но со си -
те вас ќе се тру дам овие прин ци пи да
се по чи ту ва ат. Ос нов ни це ли кои се
пред ви де ни во про гра ма та за ра бо та
за 2020 го ди на се:

- сле де ње и про у чу ва ње на устав -
ни те и за кон ски те пра ва на пен зи о -
не ри те;

- сле де ње и ос тва ру ва ње на пра ва -
та од пен зи ско то и ин ва лид ско оси гу ру -
ва ње; 

- про дол жу ва ње на актив но сти те за
до не су ва ње на За ко нот за пен зи о нер -
ско ор га ни зи ра ње;

- сле де ње и уна пре ду ва ње на здрав -
стве на та за шти та;

- сле де ње на пра ша ња та во вр ска
со ре дов но то исп ла ќа ње и усог ла су ва -
ње на пен зи и те. По ова пра ша ње беа
ор га ни зи ра ни сред би со то гаш на та ми -
ни стер ка за труд и со ци јал на по ли ти ка
Ми ла Ца ров ска и со то гаш ни от пре ми -
ер Зо ран За ев, ка де што беа истак на -

ти си те по тре би кои се од ви тал но зна -
че ње за ко рис ни ци те на пен зи ја. Се
пред ло жи За кон за из ме на на За ко нот
за пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње
во де лот на усог ла су ва ње на пен зи и те,
кое е во по стап ка на до не су ва ње, по -
крај по ра стот на тро шо ци те на жи вот и
по ра стот на БДП да се вклу чи и по ра -
стот на пла ти те. Во бу џе тот на др жа ва -
та за 2020 го ди на се пред ви де ни средс -
тва за пен зи и те од 116 ми ли јар ди де -
на ри, а са мо за исп ла та на зго ле ме ни
пен зии за 700 де на ри, 67 ми ли јар ди
де на ри - ре че Трај ко ва.

По тоа, пре тсе да тел ка та ги спом на
актив но сти те око лу во лон ти ра ње то,
акти ви те на пен зи о нер ки те, со ци јал на -
та кар та и дру го.

Во сво е то из ла га ње, пре тсе да тел -
ка та по себ но истак на де ка оваа го ди -
на струч на та служ ба под го тви це де со
по да то ци на актив ни пен зи о не ри од 15
фе вру а ри 2015 го ди на до 30 мај 2019
го ди на.

- Со скоп ски те здру же ни ја се вос по -
ста ви ја кон та кти за про вер ка на по да -
то ци те спо ред ме сто то на жи ве е ње и
ули ци те кои при па ѓа ат на тоа здру же -
ние, и утвр де ни те гре шки вед наш беа
от стра не ти. Здру же ни ја та од вна треш -
но ста тре ба да ги про ве рат по да то ци те
и до кол ку утвр дат одре де ни гре шки да
ги до ста ват за да се из вр ши ко рек ци ја.
Струч на та служ ба и по на та му ќе про -
дол жи со обра бо тка на по да то ци те за
членс тво то и исти те ќе се до ста ву ва ат
во по кра тки ро ко ви - наг ла си Трај ко ва. 

Пре тсе да тел ка та на СЗПМ ги спом -
на и тра ди ци о нал ни те актив но сти те око -
лу одр жу ва ње то на 18-та ре ги о нал на и

10-та ју би леј на ре пуб лич ка ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри и 25-ти те по ред
ју би леј ни ре ги о нал ни и ре пуб лич ки
спорт ски нат пре ва ри, ка ко и тоа де ка
е пот пи шан про то кол за одр жу ва ње на
Бал кан ска спорт ска олим пи ја да по ме -
ѓу др жа ви те Сло ве ни ја, Ср би ја, Ун га ри -
ја и Ма ке до ни ја, ко ја тре ба да се одр -
жи ид на та го ди на во Ср би ја. 

На кра јот од сво е то из ла га ње, пре -
тсе да тел ка та Трај ко ва на си те при сут -
ни им ја че сти та ше Но ва та 2020 го ди -
на, истак ну вај ќи де ка про гра ма та за
ра бо та на СЗПМ, иа ко е обем на и ам -
би ци оз на, со за ед нич ки за ла га ња на
си те ќе би де ре а ли зи ра на.

По ис црп но то из ла га ње за про гра -
ма та, иста та бе ше ста ве на на рас пра -
ва, а по тоа ед ног лас но усво е на. 

За фи нан си ско то ра бо те ње на Со -
ју зот во 2020 го ди на во вед но из ла га -
ње да де пот пре тсе да те лот на ИО на
СЗПМ, Мен тор Ќо ку. Тој се освр на на
си те точ ки, при што истак на де ка ра -
бо те ње то на Со ју зот за пер и о дот ја ну -
а ри - сеп тем ври 2019 го ди на е по зи -
тив но со ви шок на при ход од 550.157
де на ри.

За ра бо те ње то до кра јот на го ди на -
та се на пра ве ни из ме ни и до пол ну ва -
ње на фи нан си ски от план за 2019 го -
ди на, со што се из вр ши усог ла су ва ње
на при хо ди те и рас хо ди те до кра јот на
го ди на та. 

По тоа из ве штај за ра бо те ње то на
Со ју зот да де Ми тре Сто ја нов ски, пре -
тсе да тел на над зор ни от од бор на СЗПМ,
кој ре че де ка фи нан си ски от из ве штај
ре ал но ја отс ли ку ва ра бо та та на Со ју -
зот, де ка ра бо те ње то на Со ју зот е на -

мен ско, ра ци о нал но и еко но мич но. Во
од нос на фи нан си ски от план за 2020
го ди на, Сто ја нов ски ре че де ка при хо -
ди те и рас хо ди те се ре ал но пла ни ра ни. 

По не го во то из ла га ње се гла са ше
по е ди неч но за се кој ма те ри јал. Исти те
беа ед ног лас но при фа те ни.

По тоа се ди ску ти ра ше по при го вор
на Дон чо Мар ков од Про би штип. По
оваа точ ка пре тсе да те лот на со бра ни -
е то да де кра тко образ ло же ние за из -
бо рот на чле но ви те на из врш ни от од -
бор на 29 март 2019 го ди на. Пре тсе -
да те лот м-р Или ја Ада мо ски ре че де -
ка на пр ва та кон сти ту тив на сед ни ца
е из вр шен из бор на чле но ви на из -
врш ни от од бор, во сог лас ност со член
24 али не ја 10 од ста ту тот на Со ју зот.
Пре тсе да тел ка та Трај ко ва, ко ја бе ше
из бра на за пре тсе да тел ка на из врш -
ни от од бор на СЗПМ, ги пред ло жи ла
чле но ви те на из врш ни от од бор и чле -
но ви те на по сто ја ни те ко ми сии. Во сог -
лас ност со де лов ни кот за ра бо та се
гла са ло за ли ста та, а во таа ли ста име -
то на Дон чо Мар ков не би ло. 

По тоа пре тсе да те лот м-р Ада мо ски
пред ло жи да се ста ви на гла са ње ли ста -
та на чле но ви на ве ќе из бра ни от из вр -
шен од бор од 29 март 2019 го ди на. Се
гла са ше и иста та се по твр ди со мно -
зинс тво гла со ви, а са мо 4 чле на беа
про тив. Со ова гла са ње уште ед наш бе -
ше по твр ден со ста вот на из врш ни от од -
бор на СЗПМ за пер и о дот 2019-2023
го ди на.

На кра јот, пре тсе да те лот на со бра -
ни е то на СЗПМ, м-р Или ја Ада мо ски,
им ја че сти та ше Но ва та 2020 го ди на
на си те. Ка ли на С. Ан до но ва

ВТОРА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

Ед ног лас но до не се ни про гра ма та за ра бо та
и фи нан си ски от план за 2020 го ди на

Фи нан си ски от из ве штај за
пер и о дот ја ну а ри - сеп тем -
ври 2019 го ди на ре ал но ја

отс ли ку ва ра бо та та на 
Со ју зот: се ра бо те ло ра ци о -

нал но и еко но мич но

Ка ко и во дру ги гра до ви во Ма -
ке до ни ја, та ка и во гра дот Ве лес зи -
ма ва воз ду хот е мно гу за га ден. Гра -

ѓа ни те се жа лат, про те сти ра ат, но...
Не се пре зе ма ат или мал ку се пре -
зе ма ат од од го вор ни те ли ца не ка -

кви мер ки про тив за га ду ва чи те ка -
ко што се не кои фа бри ки чиј чад од
оџа ци те го за ду шу ва гра дот. 

Ве лес по по вр ши на е мал град,
но се кој са ка на ра бо та, на учи ли -
ште или ка де би ло да се во зи со сво -
јот авто мо бил. Ако во ед но се мејс -
тво жи ве ат че ти ри пол но лет ни ли ца
и се кој има свој авто мо бил, си те се

во зат по е ди неч но. Во еден дел од на -
ша та др жа ва тоа го ви ка ат „еве, ви -
де те ме“. Но тоа сме си ние. И кол ку
да се гу ши ме во ча дот од фа бри ки -
те, од во зи ла та и од сè дру го, ние ќе
си те ра ме по свое.

За да се при до не се за по е ко ло -
шка сре ди на се по гри жи Здру же ни -
е то на пен зи о не ри од Ве лес, кое зи -

ма ва го иск лу чи пар но то гре е ње од
До мот и на ба ви кли ма ти зе ри за за -
топ лу ва ње, со цел ба рем мал ку да се
при до не се за по чист воз дух и по го ле -
ма гри жа за здрав је то на си те. Со ова
пен зи о не ри те са ка ат да им да дат при -
мер и на пом ла ди те де ка са мо со за -
ед нич ки на по ри ре зул та ти ќе има и
во Ве лес и во дру ги те гра до ви. Н.А.

ЗП-ВЕЛЕС

Гри жа за по чист воз дух 
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Во про гра ма та на Акти вот на пен -
зи о нер ки при ЗП-Де бар и Цен тар Жу -
па, ка ко и спо ред про гра ма та на ко ор -
ди на тив но то те ло на акти ви на пен зи о -
нер ки при СЗПМ е пла ни ра на со ра бо -
тка со дру ги здру же ни ја и ин сти ту ции. 

Во рам ки те на овие актив но сти,

де ле га ци ја од Акти вот на пен зи о нер -
ки при ЗП-Де бар и Цен тар Жу па, а на
по ка на од ЈОИДГ „Бре ши ја“ од Де бар,
при сус тву ва ше на све че на ве че ра на
ко ја беа и чле но ви на гра дин ка од Тур -
ци ја. Ова дру же ње бе ше по по вод ус -
пеш но то за вр шу ва ње на про е ктот

„ОФР му зи ка“, фи нан си ра но од Ре пуб -
ли ка Тур ци ја со 22.000 евра, а во не -
го учес тву ва ше и на ша та зем ја пре ку
про гра ма та „Ераз мус“, ка ко и Ли тва -
ни ја. Про е ктот е фи нан си ран и од ЕУ.

Цел та на про гра ма та е откри ва ње
на му зич ки те спо соб но сти кај де ца та
од 3 до 6 го ди ни пре ку откри ва ње на
нив на та му зич ка кре а тив ност во нај -
ра но то дет ство со цел де ца та да се за -
поз на ат со кул тур ни те нас ледс тва и
тра ди ци ја та. 

Све че на та ве че ра се одр жа во ре -
сто ра нот „Ура ник“ во Де бар. Дру же -
ње то бе ше во од лич на ат мо сфе ра.
Си те беа ве се ли, и пен зи о нер ки те и
вос пи ту вач ки те од гра дин ки те од Де -
бар и од Тур ци ја. Се то тоа бе ше ове -
ко ве че но со за ед нич ка фо то гра фи ја
за спо мен. Ма ри јон ка Уште лен ца

Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-Га зи
Ба ба, во пре срет на но во го диш ни те и бо -
жиќ ни те праз ни ци, а во со ра бо тка со Цр -
ве ни от крст на гра дот Скоп је - Дне вен цен -
тар за ста ри ли ца при „Да ре Џам баз“, ре -
а ли зи раа ху ма ни тар на ак ци ја. Акти вис -
тки те ка ко и мно гу па ти до се га до ка жаа
де ка има ат ви со ка свест на ху ма ност, по -
све ту вај ќи вни ма ние и гри жа на лу ѓе то
кои не се во со стој ба да ги за до во лат сво -
и те еле мен тар ни жи вот ни по тре би и по -
ма гај ќи та му ка де што по мо шта на ви сти -
на е до бре дој де на. Ак ци ја та бе ше из ве -
де на со до ни ра ње на хра на, средс тва за
хи ги е на и сѐ што мо же да им по мог не
на нај си ро маш ни те се мејс тва кои жи ве -
ат во те шки ус ло ви. До на ци ја та од ше е -
сет па ке ти ја до ста ви ја во Цр ве ни от крст
на гра дот Скоп је, од ка де што ќе би де ди -
стри бу и ра на та му ка де што има по тре ба.

Спо ред збо ро ви те на пре тсе да тел ка -
та на Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-Га -
зи Ба ба, Маг да ле на Спи ров ска, ху ма ни -
тар ни ак ции ќе се ор га ни зи ра ат и по дру -
ги по во ди, а Акти вот во рам ки те на сво и -

те мож но сти ќе по ма га на раз ни на чи ни.
– Го ле ми от од ѕив на на ши те акти вис -

тки е нај до бар по зи ти вен при мер и по ка -
за тел за по сто е ње на ху ма ност и со ли дар -
ност во на ши от Актив. Се ка ко де ка ту ка
не ма да за ста не ме и ќе по ма га ме и во
ид ни на. Мо же би на ши те пен зии се скром -
ни, ме ѓу тоа ду ша та и ср це то се го ле ми.
Оние се мејс тва што не ма ат тоа што им е
по треб но, да го има ат за но во го диш ни те
и бо жиќ ни те праз ни ци.

Прет став нич ка та од Цр ве ни от крст на
гра дот Скоп је, Ма ри на Бош њак, збо ру -
вај ќи пред пен зи о нер ки те за актив но сти -
те на Цр ве ни от крст, истак на де ка е осо -
бе но важ но да се по да де ра ка се ко гаш и
се ка де ко га е по треб но да се по мог не.

– Осо бе но ми е чест што сум де не ска
со вас, ед на уба ва во зраст ко ја е за се ко -
ја по чит. Мно гу ви бла го да рам за ва ша -
та со ли дар ност. Сме там де ка и по на та му
ќе со ра бо ту ва ме и ќе раз ме ну ва ме искус -
тва. Го ле ма бла го дар ност од Цр ве ни от
крст до си те вас - наг ла си во сво ја та из ја -
ва Бош њак.                          Ва сил Па чем ски

Се ко ја го ди на пен зи о не ри те од си те здру же ни ја-член ки на
СЗПМ со ра дост ја пре че ку ва ат Но ва та го ди на, по са ку вај ќи си
сèнај до бро, а пред сèдо бро здрав је, а до а ѓа ње то на но ва та го -
ди на е по вод и за ни за ху ма ни тар ни ак ции и до ни ра ња. Та ка
бе ше и овој пат. 

Пред но во го диш на ве сел ба има ше во ЗП-Цен тар, ка де што
гра до на чал ни кот Са ша Бог да но виќ им на пра ви чест со сво е -
то при сус тво, а ги поз дра ви пре тсе да те лот на ЗП-Цен тар, Пав -
ле Спа сов.

Пред но во го диш на та прос ла ва во ЗП-Ча ир бе ше по вод да
ги уго стат шти те ни ци те од Днев ни от цен тар за де ца и мла дин -
ци со по себ ни по тре би од То пан ско По ле, а на скром на та прос -
ла ва, со при год ни збо ро ви при сут ни те ги поз дра ви и им по са -
ка до бро здрав је пре тсе да те лот на ЗП-Ча ир, Мен тор Ќо ку. 

Пр ви от чо век на оп шти на та До јран, Ан го Ан гов, за ед но со
чле но ви на Здру же ни е то на пен зи о не ри од оваа оп шти на и со
пре тсе да те лот на ЗП-До јран, Дин чо Бош на ков, беа во по се та
на пен зи о не ри на кои им тре ба по мош за да им до ни ра ат но -
во го диш ни па ке ти и по мош за прет стој ни те но во го диш ни и бо -
жиќ ни праз ни ци.

Во ве се ло рас по ло же ние и со пре крас на му зи ка се за -
ба ву ваа и ужи ваа пен зи о не ри те од по ве ќе здру же ни ја, а
до ма ќин бе ше ЗП-Га зи Ба ба. На сред ба та, пре тсе да те лот
на ЗП-Га зи Ба ба, Ѓор ге Ан до нов, во сво е то поз драв но обра -
ќа ње ги истак на ре зул та ти те по стиг на ти во 2019 г. и им ја
че сти та ше Но ва та 2020 го ди на.

Во клу бот на пен зи о не ри во Ки че во, во ор га ни за ци ја на

Акти вот на пен зи о нер ки те се одр жа пре чек на Но ва та 2020 го -
ди на, кој бе ше на ре чен ху ма ни та рен, а со бра ни те средс тва ги
на ме ни ја за по мош на де ца та со по себ ни по тре би од гра дин -
ка та „Ол га Ми це ска“ во Ки че во. 

Ра ко водс тво то на ЗП-Штип ор га ни зи ра ше пред но во го диш -
на за ба ва за 550 пен зи о не ри од по ве ќе здру же ни ја. Пре тсе -
да те лот на ЗП-Штип, Ри сто Не тков, ги поз дра ви при сут ни те и се
освр на на ус пе си те во из ми на та та го ди на, а гра до на чал ни кот
на Штип, Бла гој Боч вар ски, на си те при сут ни им по са ка до бро
здрав је во Но ва та 2020 го ди на. 

Пре тсе да те лот на ЗП-Стру га, Ми ло рад Тр по ски, на 30 де -
кем ври 2019 го ди на, по од лу ка на из врш ни от од бор на здру -
же ни е то ор га ни зи ра ше при ем за си те стру шки пен зи о не ри.

Во Клу бот на пен зи о не ри те бе ше при ре ден ко ктел, а на пен -
зи о не ри те им се обра ти пре тсе да те лот Тр по ски, кој им по са ка
мно гу сре ќа и до бро здрав је.

Ка ко и се ко ја Но ва го ди на та ка и оваа, пен зи о не ри те од ЗП-
Ве лес имаа сред ба со уче ни ци те од ос нов ни те и сред ни те учи -
ли шта од гра дот. Ко ми си ја та за кул ту ра од Здру же ни е то рас пи -
ша кон курс за по ет ски твор би на те ма „Мо и те но во го диш ни жел -
би“. На по бед ни ци те им беа да де ни по фал ни ци и но во го диш ни
па кет чи ња, а Клу бот на пи са те ли им по да ри по ед на кни га.

На пред но во го диш на та сред ба, поз дра ву вај ќи го гра -
до на чал ни кот на оп шти на та Ае ро дром и не го ви те со ра бот -
ни ци, пре тсе да те лот на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром, Ди ми -
три ја Бо га ти но ски, на кра тко ги ин фор ми ра за ор га ни за ци -
о на та по ста ве ност на Здру же ни е то, а гра до на чал ни кот Зла -
тко Ма рин ве ти по до бру ва ње на со ра бо тка та спо ред пот -
пи ша ни от ме мо ран дум. 

Од до пис ни ци те на СЗПМ

Пред но во го диш ни пен зи о нер ски праз ну ва ња

ЗП-ДЕБАР И ЦЕНТАР ЖУПА

Не за бо рав но дру же ње

ЗП-ГАЗИ БАБА

Ху ма но ста про дол жу ва

ЗП-БИТОЛА
Нов пен зи о нер ски клуб во Бу ко во

Бу ков ча ни, поз на ти и ка ко пе чал -
ба ри, по сто ја но се гор де ат со сво и те
по стиг ну ва ња и со род но то се ло и пи -
пер ка та што се на ре ку ва по нив но то
се ло. Не ко гаш во се ло то има ло око лу
три ил ја ди жи те ли, сме сте ни ду ри и во
три кат ни ку ќи, но де нес ги има са мо
700, ме ѓу кои око лу 170 пен зи о не ри.
Ме ѓу нив и по врат ни ци од странс тво
кои од лу чи ле за се ко гаш да се вра тат
на ста ро то ог ни ште. Тие со се бе до не -
ле и но ви на ви ки, и на не кој на чин,
сим бо лич но иска жа но, ка ко да го
истак на ле авто ри те тот на до ма ќин ла -
кот на жи те ли те, а со тоа и ими џот на
бу ков ски от пи пер. Ток му и за ра ди тоа,
пен зи о не ри те, под др жа ни од Здру же -
ни е то на пен зи о не ри од Би то ла, во ед -
на од про сто ри и те на не ко гаш ни от За -
дру жен дом опре ми ја пен зи о нер ски
клуб, по крај дру го то и со до на ции на
Ми хај ло Јов чев ски, Љуп чо Ма жев ски,
Љуп чо Чу ка лев ски, Иљо Ду ма лов ски,
Љуп чо Циц ков ски, Том че Ци вка ров -
ски, Пе це Сте па ну лев ски, Оли вер Бре -
шов ски, Игор Мр сков ски, То ме Сок -
лев ски, Ца не Гла вев ски и дру ги. 

- За отво ра ње на Пен зи о нер ски от
клуб на и дов ме на раз би ра ње кај си -
те жи те ли од се ло то, кои по крај пен зи -
о не ри те, и тие ќе има ат свое кат че за
дру га ру ва ње и за ба ва – ни ре че пре -
тсе да те лот на пен зи о нер ски от раз гра -
нок, Бо рис Ку шев ски, до де ка, пак, Трај -
че Ѓо рев ски - еден од нај а ктив ни те за
отво ра ње на клу бот, до да ва де ка во

исти от ќе се спро ве ду ва ат и актив но -
сти за по до бру ва ње на жи во тот на пен -
зи о не ри те од се ло то, тие да има ат по -
со др жа ен и по у бав жи вот. 

Ме ѓу по врат ни ци те од странс тво
е и Ми хај ло Јов чев ски (68), кој це ли
50 го ди ни бил во Ав стра ли ја, ра бо -
теј ќи на сто ти на ра бот ни ме ста за ко -
неч но да сфа ти де ка жи во тот во род -
но то се ло, ме ѓу сво и те бли ски, род -
ни ни и при ја те ли мо же да би де по -
сре ќен и по ве сел. 

Та кви ка ко не го во Бу ко во има и
дру ги пен зи о не ри, кои во ми на то то да -
ва ле се стран при до нес за раз во јот на
кул тур ни от и спорт ски жи вот. Пан де
Ко ми нов ски-Па ша та, со сво јот син Бо -
би да ле пе чат во му зич ки от жи вот, Пе -
цо Мон дов ски ги ра ко во дел спорт ски -
те актив но сти, ме ѓу кои би ле и афир -
ми ра ни фуд ба ле ри и чле но ви кои се
за ни ма ва ле со стре лаш тво, а Ца не Гр -
бев ски, по ра не шен фуд ба лер и тре -
нер, се га е пре тсе да тел на ко ми си ја -
та за спорт при ЗП-Би то ла. Ток му и за -
ра ди тоа, пре тсе да те ли те на из врш ни -
от од бор и на со бра ни е то на ЗП-Би то -
ла, То ме Ди ми тров ски и Кр сте Бе лев -
ски, на све че но то отво ра ње на Пен -
зи о нер ски от клуб, во сво и те иска жу -
ва ња пред мно гу број ни те при сут ни
истак наа де ка отво ра ње то на овој прв
пен зи о нер ски клуб при ЗП-Би то ла ќе
би де пот тик и во дру ги ме ста да се отво -
рат пен зи о нер ски клу бо ви. 

П. Ста врев



vidici Четврток, 23.1.20203

Има лу ѓе кои прив ле ку ва ат со сво ја та ве -
дри на и оп ти ми зам. Тие се ко гаш се под го тве -
ни за раз го вор, да слу ша ат и да би дат слу ша ни,
да пред ло жат или да при фа тат туѓ пред лог. И се -
ко гаш со нас ме вка на ли це то ка ко израз на
вна тре шен спо кој и под го тве ност со дру ги те да
се спо де ли ра до ста пре ку збор и пес на. А таа
пес на е нив но то бо гат ство што им го по да ру ва -
ат на си те со кои се дру жат. Ко га тие кре а тив -
ни лу ѓе го раз у ба ву ва ат де нот на пен зи о не ри -
те, чиј не раз де лен дел се и са ми те, на ша та че -
сти тка до нив е двој но поз на чај на.

Еден од тие лу ѓе е и Зо ран Јо ва нов ски, еко -
но мист, вљу бе ник во му зи ка та, пи са тел на пес -
ни и ги та рист, кој ед на кво ја са ка на род на та му -
зи ка, но и за бав ни те ре фре ни, а е не раз де лен
од ги та ра та. Учес ник на ре ги о нал ни те ре вии на
пес ни, му зи ка и игри, тој е еден од глав ни те но -
си те ли на му зич ки те актив но сти во ЗП-Та фта ли -
џе, а исто вре ме но акти вен член на раз гра но -
кот Влае. Ко га му зи ка та се все ли ла во не го во -
то ср це? Ко га поч на ла фолк лор на та риз ни ца да
го об ла го ро ду ва и да го ис пол ну ва со ра дост?
Од го во рот го кри јат не го ви те ра ни го ди ни.

По за вр шу ва ње то на ос нов но то обра зо ва -
ние и по кра тки от пре стој во сред но то учи ли -
ште „Вла до Та сев ски“, шко лу ва ње то го про дол -
жив во гим на зи ја та „Ко чо Ра цин“, не да ле ку
од мо јот дом. Учев по све те но и со љу бов, пр -
ви от клас го за вр шив со од ли чен ус пех. То -
гаш ро ди те ли те ми ку пи ја ги та ра. Тоа бе ше
мо јот нај мил по да рок. Ги та ра та бе ше из во -
рот на мо ја та љу бов кон му зи ка та. Ко га на -
бр гу ста нав еден од најм ла ди те чле но ви на
КУД „Гри гор Пр ли чев“ од Ѓор че Пе тров, од ме -
не не ма ше по среќ но мом че. На род ни те, из -
вор ни пес ни и ора го откри ја бо гат ство то на
ма ке дон ски от дух, на ро до љу би е то ка ко сим -
бол на при вр за ност кон сè што е на ше, ма ке -
дон ско, но и по ши ро ко - кон сè што е чо веч -
ко и за чо ве кот. Та ка, со не из мер на жел ба и
за нес ста нав член и на игро ор ни те ан самб -
ли ка ко ин стру мен та лист. При каз на та за вол -
шеб на та моќ на му зи ка та до би но ва, уба ва
со др жи на. Во 1988 го ди на дип ло ми рав на
Еко ном ски от фа кул тет во Скоп је и од на ред -
на та 1989 го ди на, па сè до пен зи о ни ра ње то
во 2018 го ди на ра бо тев во Ко мер ци јал на
бан ка од Скоп је - рас ка жу ва Јо ва нов ски.

И та ка, вре ме то си те че, еко но ми стот е во
пен зи ја, но му зи ча рот не. Впро чем, умет но ста
не приз на ва пен зи ја. Тој и на та му пее и сви ри
со сво ја та ги та ра. На ста пи те со од бра на гру па
по крај бреж је то на Ја дран ско Мо ре од 1985 до
1989 го ди на се са мо убав спо мен. Но мно гу -
број ни те свир ки по раз ни по во ди и се га про -
дол жу ва ат, збо га те ни со учес тво на си те актив -
но сти во рам ки те на ЗП-Та фта ли џе. Не го ви от
при до нес бе ше вид лив и на на ста пот на пе јач -
ка та гру па на ре ги о нал ни те смо три во Те то во
из ми на та та го ди на, со пес ни те „Та му до лу во
Би то ла“ и „Јас те пра тив Ка ли но“, но и со со ло-
на ста пот со пес на та „Ед на пес на јас да за пе -
ам“, во при друж ба на про фе сор ка та Стан ка Пе -
тков ска на хар мо ни ка. 

Ја поз дра ву вам гри жа та на на ша та пен зи -
о нер ска ор га ни за ци ја за не гу ва ње на на ше то
фолк лор но бо гат ство. 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 учес -
тву ва ат сто ти ци пес но пој ци, ин стру мен та ли сти
и игро ор ци. Тоа е пре крас но, но пред ла гам кул -
тур но-за бав ни от жи вот во здру же ни ја та уште
да се збо га ти, ме ѓу себ ни те кон та кти на здру же -
ни ја та да би дат по че сти, ка ко и по се ти те на ста -
реч ки те до мо ви и на днев ни те цен три. Се ко -
гаш мо же по ве ќе и по до бро - со се та сво ја
скром ност кон ста ти ра и пред ла га искус ни от му -
зи чар Зо ран Јо ва нов ски.           П. Ми лен ко ски

ЗП-ТЕТОВО И ЗП-ГОСТИВАР

Мул ти ет нич ки тра ди ци о нал ни дру же ња

Со ре ци ти ра ње на пес на та „Пле твар“ на вну -
ка та на Бла го ја Спир ко ски, со ко ја за поч ну ва не -
го ва та кни га, за поч на и про мо ци ја та на ова де ло
во пре пол на та са ла на Клу бот на пен зи о не ри те во
При леп. Ин те рес на за мис ла за ед на не о бич на про -
мо ци ја на ви стин ски уба ва и исто та ка ин те рес на
и бли ска за чи та те ли те кни га на овој про фе сор по
пе да го ги ја, ина ку мош не акти вен пен зи о нер во
при леп ско то здру же ние, пре тсе да тел на ко ми си ја -
та за кул тур но-за ба вен жи вот при ЗП-При леп и член
на исто и ме на та ко ми си ја при СЗПМ, ро ден во 1943
го ди на во се ло то Пле твар, бли зу При леп. По тоа, по
три на ста пи имаа две те КУД при ЗП-При леп, „Пен -
ка Ко те ска“ и „Пен зи о нер“. Со уба ви збо ро ви за
авто рот на оваа кни га се обра ти и про мо то рот на
кни га та, но ви на рот Тач ко Ло кве нец.

Ка ко по не кое пра ви ло, се кое пле твар ско се -
мејс тво да ва лич ност до вол но вос пи та на, осве сте -
на, хра бра и истрај на да трг не во бе ли от свет, осво -
ју вај ќи нај ви со ки обра зо ва ни ја со кои ќе оста ви
траг на ши ро ки те ма ке дон ски, бал кан ски, европ -
ски и свет ски про сто ри. Тоа што го за пи шал Спир -
ко ски во оваа кни га е нај по са ку ва но то че ти во и за
на ши от ма ке дон ски иден ти тет. Во не го ви те за пи си
за Пле твар не е ни што мар ги на ли зи ра но. На про -
тив, сèе во функ ци ја на жи во тот, по бе да та, по ра зот
и оп ста но кот на пле тва ре цот - по со чи Ло кве нец. 

Свои ви ду ва ња за ова де ло иска жа и акте рот
Бла го ја Ив че ски. Тој, ме ѓу дру го то, ка жа де ка во

кни га та „Пле твар - де сет те го ди ни по вој на та“ има
до ста ста ти стич ки, фа кто граф ски и де мо граф ски
по да то ци, и не е са мо тоа, во кни га та два кон ци по -
а ѓа ат од ср це то - цр вен и црн, и от ту ка Спир ко ски
ја вле че сво ја та при каз на за Пле твар. Во неа авто -
рот пи шу ва за сèшто ви дел, слуш нал и за бе ле жал
во дет ство то. Во кни га та има мно гу емо тив ни мо -
мен ти. Во неа авто рот ка ко да ве ли „тоа бев јас,
ова се мо и те спо ме ни за мо е то род но ме сто Пле -
твар“. 

Вид но воз бу ден од уба во иска жа ни те збо ро ви,
а и од го ле мо то при сус тво на по ве ќе од две сте пен -
зи о нер ки и пен зи о не ри, авто рот Бла го ја Спир ко -
ски им се заб ла го да ри на си те при сут ни и, ка ко што
ре че та ка и на пра ви, на си те им по да ри по еден
при ме рок од кни га та.

Јас си ја са кам та тко ви на та, го са кам на ши от
ја зик, на ши те пес ни, но е не об јас ни ва мо ја та по -
вр за ност кон сè она што е по вр за но со Пле твар,
мо јот прв дом, мо јот двор, мо е то гум но, мо ја та ре -
ка Рек че, мо ја та чеш ма „Чеш ма“, мо и те ли ва ди
под се ло то, сре тсе ло, со бир но то ме сто на го ве да -
та на Дер вен, сел ско то кор зо, ка ме ња та за се де -
ње на мла ди те пред чеш ма та, До мот, биб ли о те ка -
та, чи тал на та, учи ли ште то, најб ли ско то рит че Ку ку -
ла тка, из лет нич ко то ме сто Бо зо вец и дру го. На ша -
та вр ска со око ли на та е ду хов на. Ако се пог лед не
дла бо ко во при ро да та, та му ќе се нај дат од го во ри -
те за сè. Ете за тоа са кав тоа да го ка жам, да за пи -
шам што се слу чу ва ше, да го ка жам она што го но -
сев во ме не и око лу ме не во пр ви те де сет го ди ни
по Вто ра та свет ска вој на. Са кав да оста вам пи ша -
на тра га за мо е то род но ме сто, за мо јот Пле твар,
за спо ме ни те, би деј ќи вре ми ња та ми ну ва ат, а са -
мо пи ша но то оста ну ва - ре че Спир ко ски.

К. Ри сте ски

ЗП-ПРИЛЕП
Про мо ви ра на кни га та „Пле твар - де сет те го ди ни 
по вој на та“ на Бла го ја Спир ко ски

„Ој Пле тва ре, се ло мое ми ло, 
ме ѓу пла ни ни те Се леч ка и Ба бу на

гнез до што си сви ло“ 

ЗП-ТАФТАЛИЏЕ

Рас пе а ни от еко но мист Зо ран Јо ва нов ски

Пен зи о не ри од два е се ти на здру же -
ни ја-член ки на СЗПМ, на ви стин ски на -
чин по ка жаа убав при мер за мул ти ет -
нич ко дру же ње. Во го ле ма та са ла
на,,Аре на“ во Те то во, над 450 пен зи о -
не ри се дру жеа, ги об но ву ваа ста ри те
при ја телс тва и соз да ваа но ви, до ка жу -
вај ќи де ка и во ва кви вре ми ња мо жат
и зна ат да би дат еден со друг и да ги оста -
ват на стра на на ци о нал ни те и си те дру -
ги ба ри е ри. Си те се дру жеа без раз ли -
ка кој од ко ја ве ра е или на кој ја зик збо -
ру ва. Впро чем, ва кви те мул ти ет нич ки
сред би се ре а ли зи ра ат тра ди ци о нал но
со го ди ни на на зад во Те то во и во Со ју -
зот. Та ка би ло, та ка и ќе би де во оваа
мул ти ет нич ка асо ци ја ци ја. Се ко гаш на
оро то би ле си те и се пе е ло на си те ја зи -
ци на лу ѓе то кои жи ве ат во на ша та зем -
ја. Ва кво то мис ле ње го спо де ли и пре -
тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан ка Трај ко -
ва, ко ја им се обра ти на при сут ни те.

Со си те овие ма ни фе ста ции, во кои
број ка та на при сут ни пен зи о не ри е го -
ле ма, се зац вр сту ва ат со жи во тот и ко -
ле ктив но ста, пен зи о не ри те ги над ми -
ну ва ат оса ме но ста и де пре си ја та, и се
при мер за мла ди те ге не ра ции ка ко тре -

ба да жи ве ат, не еден по крај друг ту ку
еден со друг, би деј ќи тоа е на ша та ид -
ни на - истак на Трај ко ва.

Ка ко што е оби чај, Сто јан Со ко лов -
ски, пре тсе да те лот на со бра ни е то и Сел -
вер Ме ме ти, пре тсе да те лот на ЗП-Те то -
во, во својс тво на до ма ќи ни, ги поз дра -
ви ја при сут ни те на ма ке дон ски и на ал -
бан ски ја зик, по ра чу вај ќи им да го чу -
ва ат за ед ниш тво то, за тоа што мул ти ет -
нич ки от со жи вот е бо гат ство, и по са ку -
вај ќи тра ди ци ја та на за ед нич ко дру же -
ње да про дол жи и во на ред ни те го ди ни.

Тра ди ци о нал на дру гар ска пен зи о -
нер ска ве чер се одр жа по 24-ти пат и
во Го сти вар, во ре сто ра нот „Ал бис“. На
дру гар ска та ве чер при сус тву ваа око лу
280 пен зи о не ри од здру же ни ја та: Са -
рај, Та фта ли џе и Здру же ни е то на во е ни
пен зи о не ри од Скоп је, од Охрид и од Со -
ју зот на син ди ка ти на гра дот По гра дец
од Ал ба ни ја.

Прв на при сут ни те им се обра ти пре -
тсе да те лот на ЗП-Го сти вар, Ни ја зи Џе -
љи љи, до ма ќин на дру же ње то. Тој ги поз -
дра ви при сут ни те и им по са ка здрав је,
долг жи вот и уште мно гу го ди ни да при -
сус тву ва ат на ва кви дру же ња. По тоа

при сут ни те ги поз дра ви и пре тсе да тел -
ка та на Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-
Го сти вар, Ва ди је Зен де љи.

Сре ќа та најм но гу се чув ству ва ко -
га се спо де лу ва. Нај де те вре ме за за -
ба ва и за ужи ва ње во тре та та до ба. Дру -
же те се со при ја те ли те и чу вај те го при -
ја телс тво то, би деј ќи тоа пра ви да се чув -
ству ва те среќ ни. И ние ка ко пен зи о не -
ри зна е ме да ор га ни зи ра ме ва кви дру -
же ња и не доз во лу ва ме ни кој да ни ги
ми ни ми зи ра на ши те ус пе си и ре зул та -
ти - наг ла си Зен де љи.

При сут ни те ги поз дра ви и Ха јруш
Чо ла ку, ко ор ди на то рот на Со ју зот на
син ди ка ти на гра дот По гра дец од Ал -
ба ни ја.

Ва кви те ор га ни зи ра ња се ре ткост
и се за по чит. По са ку вам на ша та со ра -
бо тка да про дол жи и во ид ни на - ре че
Чо ла ку.

На пен зи о нер ска та ве чер се пе е ја
пес ни на си те ја зи ци кои се збо ру ва ат
на овие про сто ри и се ве се леа си те за -
ед но, без раз ли ка кој од ко ја ве ра е и на
кој ја зик збо ру ва. Си те беа среќ ни и ве -
се ли, а оваа ве чер ќе ја па ме тат дол го.      

С.Д и В.З



vidici 4 Четврток, 23.1.2020

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na 
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonijavidici

Stranicite gi ureduvaat:
Ка ли на С. Ан до но ва 
од SZPM 

Aleksandar Dimkovski  
и Јадранка Ковјаниќ
od „Nova Makedonija“

Ви пре не су ва ме при каз на
за љу бо вта и при вр за но ста, при -
каз на за ед на брач на за ед ни -
ца ко ја ќе ни по ка же де ка љу бо -
вта по ста ве на на вер но и по жр -
тву ва но дру гарс тво оп ста ну ва
за на век.

- Еден на друг си ве ру ва ме, се
бо дри ме, се по чи ту ва ме. Ја за вр -
шу ва ме го ди на та и вед наш за ед -
нич ки пла ни ра ме што и ка ко ќе
ра бо ти ме во на ред на та. Се ко гаш
сме ту ка еден за друг - ни ве лат Кр -
сте и Тре на Сто ја нов ски од Де мир
Хи сар. 

Ве ќе од ми ну ва ше де нот и са -
мо што поч на да па ѓа пр ви от ја ну -
ар ски снег ко га се упа тив ме во до -
мот на Сто ја нов ски, во на сел ба та
Мур га ше во. Ку ќа та скром на, на
два ка та, ле пен ка со ку ќа та на вну -
ци те на Кр сте, со мал, но уба во сре -
ден и чист двор. Со ма ко трп на, но
чес на ра бо та, за ед нич ки ја из гра -
ди ле во да леч ни те ше е сет ти го ди -
ни на ми на ти от век. Ме пре че ку -
ва ат со пол на тр пе за, впро чем, ка -
ко што се до че ку ва го стин од Здру -
же ни е то на пен зи о не ри, а и ка ко
што им при ле га на овие до бри до -
ма ќи ни. Сла ват го лем жи во тен ју -
би леј, за тоа што да се жи вее во хар -
мо ни чен брак по дол го од по ло ви -
на век - не е ма ла ра бо та.

Кр сте има 77, а Тре на 69 го -
ди ни, но ве лат де ка уште се чув -
ству ва ат ка ко пр ви от ден ко га се
за поз на ле, па ду ри и уште по ве ќе
се са ка ат, а пет те де це нии им по -
ми на ле во еден миг. Од за ед нич -
ки от брак има ат 3 ќер ки, 1 син, 11
вну ци и 7 прав ну ци. Се за поз на ле
на игран ка, кои во тоа вре ме би -
ле мно гу по пу лар ни и се кој ви кенд
се одр жу ва ле по се ла та. Се зна е -
ле кра тко вре ме, но до вол но дол -
го за да сва то ви те пеш, пре ку с. Ле -
ско во, трг нат по не ве ста во с. Бо -
и шта. Кр сте е ви та лен за не го ви -

те го ди ни, до бар со сед и по чи ту -
ван во не го во то Мур га ше во. Ро -
ден е во опе а но то во пес ни те, слав -
но то Бре зо во. До не го ва та 16-та
го ди на жи вее и се шко лу ва во Де -
мир Ка пи ја и Скоп је, а по тоа за ед -
но со сво ја та фа ми ли ја се до се лу -
ва во Де мир Хи сар, ка де што жи -
вее и де нес, со со пру га та Тре на и
си нот Мар јан че, акту ел ни от гра -
до на чал ник на оп шти на та Де мир
Хи сар. По отс лу жу ва ње то на во е -
ни от рок, Кр сте вед наш се вра бо -
ту ва во ЈП „Ко му на лец“, ка де што
го по ми ну ва це ли от свој ра бо тен
век, це ли 40 го ди ни, ка ко во до ин -
ста ла тер и одр жу вач на град ски от
во до вод.

- Тоа беа те шки вре ми ња за
жи вот и за ра бо та. Се га си те це вки
и ма те ри ја ли за ра бо та се од пла -
сти ка и со ста ву ва ње то е по лес но
и по бр зо. Не ма се ло ка де што не -
мам на ме сте но це вки за во да, а
горд сум што учес тву вав во из град -
ба та на град ски от во до вод и на це -
ла та во до вод на мре жа во гра дот.
То гаш не ма ше во зи ла, одев ме
пеш од се ло во се ло, од ку ќа во ку -
ќа - ни рас ка жу ва Кр сте. 

За раз ли ка од не го, пак, Тре на
е ти пич на ма ке дон ска до ма ќин -
ка, но и таа, по крај до маш ни те об -

вр ски, 25 го ди ни од сво јот ра бо -
тен век ги по ми на ла во ту тун ски -
от ги гант „Ју го ту тун“ и во тек стил -
на та кон фек ци ја „Де хи текс“.

- За че ти ри те де ца да се одг ле -
да ат, шко лу ва ат и из ве дат на прав
пат, по крај ра бо ти те што ги имав -
ме и двај ца та, со го ди ни ра бо ти -
ме и зем јо делс тво. И на овие го -
ди ни са ди ме ту тун, а има ме и го -
ле ма бав ча со пчен ка, ком пир, пи -
пер, грав - ни ве ли Тре на.

За ед но по ми на ле мно гу пре -
мре жи ња, но се ко гаш за ед но де -
ле ле се, и до бро и ло шо. Во што е
тај на та на не што што трае 55 го -
ди ни? И Кр сте и Тре на не зна ат, но
оп кру же ни со де ца та и со вну ци те
ве лат де ка по сто јат ед но став ни
при чи ни по ра ди кои тол ку дол го и
уба во тра ат.

- Се ко гаш до бро се сог ла су ва -
ме и сè ре ша ва ме со убав збор и
на убав на чин - ве лат во еден глас.

И двај ца та, со ви тал ност и ра -
бот ли вост  и пр ко сат на ста ро ста
и не се пре да ва ат. Среќ ни се што
се по ме ѓу нај дол го веч ни те брач -
ни двој ки во сво јот град и ус пеш -
но ги по ка жу ва ат ви стин ски те фа -
ми ли јар ни вред но сти кои и де нес
сèуште по сто јат и за кои вре ди да
се жи вее.                З. Сте ва нов ски 

Во НУ-УБ „Го це Дел чев“ во Штип, се ко гаш на
кра јот од го ди на та се прог ла су ва ат нај до бри те
чи та те ли во по ве ќе ка те го рии: уче ни ци, сту ден -
ти, вра бо те ни, не вра бо те ни, ли ца со ин ва ли ди -
тет и актив ни чи та те ли-пен зи о не ри. Мо де ра тор -
ка на на ста нот бе ше Со ња Ма не ва, ко ја изра зи
за до волс тво де ка сèуште актив но се чи та. 

Ка ко биб ли о те ка сме снаб де ни со го лем број
кни ги од си те жа нро ви, од до маш ни и стран ски
авто ри, за ста пе ни се и род но крај ни те авто ри,
има струч на ли те ра ту ра и мно гу до ку мен ти за
истра жу ва чи те – ре че Ма не ва. 

Гор да на Ѓор ги е ва, биб ли о те кар ка на дет ско -
то од де ле ние, се на вра ти на па тот на кни га та од
пер га мент до де нес во еле ктрон ска фор ма, ко ја
ѐ се за ка ну ва на кни га та, но ко ја по сто е ла и по -
стои ка ко не за мен ли ва фор ма кај мла ди те и кај
во зрас ни те чи та те ли.

Су за на Сто ја но ва, биб ли о те кар ка на во зрас -
но то од де ле ние, ре че де ка ова е про ект под др -
жан од Ми ни стерс тво то за кул ту ра и де ка пен зи -
о не ри те се актив ни чи та те ли. 

Оваа 2019 го ди на, за пен зи о нер-ре кор дер
во чи та ње е прог ла се на Лил ја на Па но ва, ко ја во
кон ти ну и тет по зај му ва кни ги од биб ли о те ка та и

е актив на чи та тел ка. Таа при па ѓа во ка те го ри ја -
та по е ди нец чи та тел, а има ме и се меј ни па ке ти
ка де што це ло се мејс тво по зај му ва кни ги за са -
мо 350 де на ри – истак на Сто ја но ва.

На кра јот пред при сут ни те се обра ти и чи та -
тел ка та-ре кор дер.

Се пен зи о ни рав во 2003 го ди на од Сто пан -
ска бан ка и от то гаш не пре ста нав да чи там. Чи -
тај ќи по не ко гаш по сег ну вам и по пен ка ло то да
на пи шам не кој стих. Чи там сè, а нај о ми лен автор
ми е Па е ло Ку е љо. Среќ на сум што ја до бив оваа
на гра да, чи та ње то ми е па си ја уште од учи лиш -
ни те де но ви, а со пен зи о ни ра ње то имам по ве -
ќе вре ме да се дру жам со кни га та, таа ми е нај -
до бар дру гар. Јас и мо и те вну ци ги на со чу вам да
чи та ат – истак на Па но ва, заб ла го да ру вај ќи се за
прог ла су ва ње то. 

По бед ни ци те чи та те ли-ре кор де ри до би ја
по да ро ци од биб ли о те ка та и од ди ре кто рот Зо -
ран Ко стов ски. Тој не го кри е ше за до волс тво -
то што биб ли о те ка та има го лем број чи та те ли,
од најм ла да до нај во зрас на ка те го ри ја и де ка
актив но се чи та и во пен зи о нер ски те де но ви,
изра зу вај ќи на деж де ка овој тренд ќе про дол -
жи и во 2020 го ди на.                      Ц. Спа си ко ва 

По тшарп ла нин ско то се ло Вар ва ра е ви стин ски
рај за пен зи о не ри и по ста ри ли ца. Рас пос ла но е во
жи во пис на око ли на ка де што ку ќи те и ви кен дич ки -
те се гра де ни на бла ги ви со чин ки, со буј на ко сте но -
ва ве ге та ци ја и пи то ма око ли на ка ква што мо же да
се по са ка. Ко га ќе се пог лед не од со о бра ќај ни ца та
Те то во - Ја жин це, на се дум-осум ки ло ме три од Те то -
во, пог ле дот за вр шу ва во по ве ќе го диш ни дрв ја низ
кои ку ќи те ре чи си и да не се за бе ле жу ва ат. А ко га
на мер ни кот ќе се иска чи до об је ктот на не ко гаш но -
то учи ли ште, кое е во за ед нич ки двор со цр ква та „Св.
Пе тка“, пред се бе Те то во и најб ли ски те се ла од Дол -
ни По лог ре чи си и не се гле да ат по ра ди за га де ни от
воз дух и маг ла та, кои соз да ва ат ви дик ка ко да се по -
то на ти во не кое езе ро. Го ре, во Вар ва ра, на над мор -
ска ви со чи на од 820 ме три, ка ко да е „друг свет“,
или ка ко што ќе ви ре чат ло кал ни те жи те ли или дру -
ги по се ти те ли, ка ко да се на о ѓа те во ра јот. Чист воз -
дух, чи ста око ли на над ко ја над вис ну ва ат са мо па -
те ки те кон Пло ча, Ѓе нов ка мен и дру ги те ло ка ли те ти
кон вр во ви те на Ша ра.

Во Вар ва ра има шест по сто ја ни жи те ли, си те во
по во зрас ни го ди ни и пен зи о не ри, брач ни дру га ри
кои ов де го „про дол жу ва ат“ сво јот здрав жи вот. Сре -
ќко Ан ѓел ков ски со сво ја та со пру га има са мо по тек -
ло од Вар ва ра. Жи ве ел во Бел град и во дру ги ме ста
на по ра неш на Ју гос ла ви ја, а ко га се пен зи о ни рал
од лу чил да се вра ти на те тов ско то ог ни ште - ја ре но -

ви рал ста ра та де до ва ку ќа и ре шил да го по ед но ста -
ви пен зи о нер ски от жи вот. По сто ја ни жи те ли на Вар -
ва ра се и брач ни те дру га ри Стој чев ски и Бла жев ски,
си те пен зи о не ри. Стој ко Стој ков ски, ро ден вар ва -
ра нец, го срет нав ме во не го ва та ре но ви ра на ку ќа.
Ни ре че де ка иа ко е по сто јан жи тел на Те то во, се кој
сло бо ден миг е во Вар ва ра. А сло бод ни де но ви има
на пре тек, за што и тој и не го ва та со пру га ужи ва ат во
пен зи о нер ски те го ди ни.

Жи те ли те на Вар ва ра и оние што по сто ја но жи -
ве ат ту ка, а и дру ги те, ве лат де ка ни ко гаш не ма ле
не кои ам би ции да раз ви ва ат сел ски ту ри зам. Се -
пак, од лу чи ле и со по мош на УСАИД го ре но ви ра -
ле ста ро то учи ли ште, прис по со бу вај ќи го во со би
за спи е ње, про стор за под го то вка на ја де ње, уре -
ден двор со мож ност за пре стој во лет ни те де но ви.
Се га, по пет на е се ти на го ди ни од ре но ви ра ње то,
ќе ви ре чат де ка во че ти ри те спал ни со би го диш -
но но ќе ва ат по око лу 200 по се ти те ли од дру ги ме -
ста, а го диш но во Вар ва ра пре сто ју ва ат и по 5.000
лу ѓе од раз ни ме ста на зем ја та, пре теж но пен зи о -
не ри. Гри жа та за одр жу ва ње на об је ктот и на око -
ли на та е глав но на Ми ле Се ра фи мов ски, пре тсе -
да тел на мес на та за ед ни ца, ко му му по ма га ат нај -
мал ку уште двај ца исе ле ни вар ва ра ни.

Во Вар ва ра нај дов ме по да ток де ка спа ѓа во
ре дот на ста ри те на сел би од пред де се ти на ве ка.
До ма ќи ни те ни ре коа де ка пр ви от по пис бил на -

пра вен во 1462 го ди на, спо ред кој во Вар ва ра
има ло 15 ку ќи. Во сво ја та кни га „По лог - ан тро по -
ло шки про у чу ва ња“, Јо ван Три фу нов ски, не ко га -
шен член на Срп ска та ака де ми ја на на у ки те и умет -
но сти те, за бе ле жал де ка „во 1947 го ди на Вар ва -
ра има ла 40 ку ќи“. Исти от автор на ве ду ва де ка
„пред осум де се ти на го ди ни од Вар ва ра се исе ли -
ле по ве ќе од 50 се мејс тва“. Де нес авто рот твр ди
де ка има 60 ку ќи, во кои се и два е се ти на ви кен -
дич ки. Освен ста ро се дел ци, ов де свои жи ве а ли -
шта из гра ди ле и до се ле ни ци од Те то во, од по ве ќе
те тов ски се ла, а пред сѐ од Те ар це, Стен че и дру -
ги. Во Вар ва ра има не кол ку цр кви. Во „Сту де нец“,
во 2006 го ди на им збо ру вал ар хи ман дри тот Га -

ври ло од Шик (Срем ска епар хи ја), кој при по се та -
та им ре кол де ка „ов де има те из вор на све та во -
да и таа ќе би де по вод да ви до а ѓа ат лу ѓе не са мо
од Ма ке до ни ја, ту ку и од странс тво“. Срп ски от ар -
хи ман дрит бил и на ред на та го ди на и по да рил 2.000
евра. По се ти те лот од Дан ска, Фриц Хру ми нар, учес -
тву вал со 70 от сто од тро шо ци те за сре ду ва ње на
„Сту де нец“ и бил прог ла сен за по че сен жи тел на
Вар ва ра. Ова се ло е ед на кво прив леч но во те кот
на це ла та го ди на. И ко га има снег - зи ма та е бла -
га, а пре ку ле то го ре шти ни те се над ми ну ва ат со
до жи ву ва ња во при ро да. Ток му тоа е и по ви кот за
пен зи о не ри те и ста ри те ли ца да пре сто ју ва ат во
пре крас на та Вар ва ра. Гој ко Ефто ски

ЗП-ШТИП

Пен зи о нер ка та Лил ја на Па но ва 
прог ла се на за нај до бра чи та тел ка

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Пет де це нии за ед нич ки жи вот
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Рај за пен зи о не ри


