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Из ми ну ва уште ед на го ди на ис пол -
не та со мно гу актив но сти, ре зул та ти и
по стиг ну ва ња. Го ди на во ко ја Со ју зот на
здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до -
ни ја од бе ле жа 70 го ди ни од пен зи о нер -
ско то ор га ни зи ра ње во зем ја та, го ди на
во ко ја го до би нај ви со ко то приз на ние
од пре тсе да те лот на др жа ва та, д-р Ѓор -
ге Ива нов, „По вел ба на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја“, ко ја ни бе ше вра че на на све -
че на та ака де ми ја. И ка ко што наг ла си
пре тсе да те лот Ива нов, ова др жав но
приз на ние е за си те пен зи о не ри, за нив -
ни от при до нес за вре ме на ра бот ни от
век, но и по за ми ну ва ње то во пен зи ја.
Све че но ста во пре пол на та са ла во До -
мот на АРМ ми на во во нред но уба ва и
до сто инс тве на ат мо сфе ра, ко ја се пре -
не се и на све че но сти те кои се одр жаа
по тоа ре чи си во си те здру же ни ја на пен -
зи о не ри, член ки на Со ју зот.

И нај го ле ми те оп ти ми сти ме ѓу нас
не мо жеа да прет по ста ват де ка во ју би -
леј на та 2016 го ди на си те по ста ве ни за -
да чи ќе би дат та ка точ но, об мис ле но,
це лис ход но и инс пи ра тив но ис пол не ти.
Тоа го по стиг нав ме со здру же ни си ли,
че ко реј ќи кон ви сти на та. 

Од ми ну ва 2016 го ди на во ко ја Со ју -
зот ги су ми ра ре зул та ти те од оваа го ди -
на, но и од се дум де це ни ско то по сто е -
ње. Оваа 2016 го ди на ќе би де за па ме -
те на по мно гу не шта. Во неа, пен зи о -
нер ска та асо ци ја ци ја пре рас на во рес -
пе кта би лен фа ктор во оп штес тво то со
зна чај ни по стиг ну ва ња во ин те рес на
ко рис ни ци те на пен зии. 

Уште во по че то кот на го ди на та, по -
точ но во март, со вес ни кот „Но ва Ма ке -
до ни ја“ све че но го од бе ле жав ме 50-от
број на за ед нич ки от при лог „Пен зи о нер -
ски ви ди ци“, чие из ле гу ва ње во ја ну а -
ри 2005 го ди на зна че ше доб ли жу ва ње
на ин фор ми ра ње то до се кој пен зи о нер,
но и до се ко ја ин сти ту ци ја и до це ло то
оп штес тво, на се то она што е по вр за но
со пен зи о нер ски от жи вот и стан дард.

Сто ти от број на „Пен зи о нер плус“ е уште
ед на по твр да де ка Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја во
се дум де це ни ска та исто ри ја има раз вој -
ни по стиг ну ва ња во кон ти ну и тет на си -
те по ли ња и во си те об ла сти на дејс тву -
ва ње, по ме сте ни во ста ту тот и во сво и -
те про гра ми кои се сe по бо га ти ка ко од -
ми ну ва ат го ди ни те. 

Во 2016 го ди на се одр жаа 14-ти те
Ре ги о нал ни ре вии на пес ни, му зи ка и
игри и ше ста та Ре пуб лич ка фолк лор на
ре ви ја под по кро ви телс тво на Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра. И оваа го ди на до -
сто инс тве но и со ус пех ма ке дон ски те
пен зи о не ри ја про мо ви раа на ша та зем -
ја на 16-от Ме ѓу на ро ден фе сти вал за
тре та жи вот на до ба во Љуб ља на. По ра -
ди по стиг на ти те ре зул та ти на фе сти ва -

лот, за де ле га ци ја та на СЗПМ, пре ми е -
рот на Сло ве ни ја, д-р Ми ро Це рар при -
ре ди све чен при ем. 

Во го ди на та на ју би ле јот со ус пех беа
ор га ни зи ра ни и 21-те Ре ги о нал ни спорт -
ски нат пре ва ри и Ре пуб лич ка та пен зи -
о нер ска олим пи ја да во Ра до виш со ре -
кор ден број од 500 нат пре ва ру ва чи. Ре -
кор ден број од 35.000 пен зи о не ри го -
ди на ва има ше и на сред би те во Ора о -
ве ца, Лес но во, Еле нец, До јран, Пе лин -
це, Пан те леј и дру ги из лет нич ки и кул -
тур но-исто ри ски ло ка ли те ти, а се ор га -
ни зи раа и го лем број со би ри и дру же -
ња, ек скур зии во зем ја та и во странс -
тво, ху ма ни тар ни ак ции и слич но.

Зна чај но е што и во го ди на та на ју -
би ле јот по вол но сти те за по до бру ва ње
на стан дар дот на пен зи о не ри те про дол -
жи ја. Се одр жа ра бо тил ни ца та „Фон дот
на ЗОМ поб ли ску до пен зи о не ри те“, се
на ма ли ја и це ни те на по ве ќе ле ко ви, се
отво ри ја но ви под виж ни ап те ки, го лем
број пен зи о не ри со по ни ски пен зии ко -
ри стеа и бесп лат но бол нич ко ле ку ва ње.
Се отво ри ја го лем број Клу бо ви за пен -
зи о не ри, се зго ле ми бро јот на лег ла во
но во о тво ре ни те до мо ви за ста ри ли ца. 

Пре ку це ла та го ди на пен зи и те ре -
дов но се исп ла ту ваа во пр ви те де но ви
од ме се цот, а од 1 но ем ври тие се зго -
ле ми ја во вкуп на та ма са за 5 от сто, та -
ка што про сеч на та пен зи ја во Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја из не су ва 13.745 де на -
ри или 223 евра, и е ед на од нај ви со ки -
те во ре ги о нот.

Про дол жи и се збо га ти со ра бо тка та
со ФПИОМ, со Цр вен Крст на Ма ке до -
ни ја, со ло кал ни те са мо у пра ви и со си -
те ин сти ту ции во зем ја та. 

Ја збо га тив ме и на ша та ин тер нет-
стра ни ца на ко ја ре дов но се по ме сту -
ва ат се кој број на вес ни кот „Пен зи о нер
плус“, при ло гот во вес ни кот „Но ва Ма -

ке до ни ја“, „Пен зи о нер ски ви ди ци“, стра -
ни ца та за пен зи о не ри на ал бан ски ја -
зик во „КОХА“, на ши те бил те ни и из да -
ни ја на пен зи о не ри-твор ци под др жа ни
од Со ју зот. Со овие за фа ти СЗПМ зас лу -
же но ста на ли дер и ре пер за пен зи о нер -
ско ор га ни зи ра ње на Бал ка нот, во Ју го -
и сточ на Евро па и по ши ро ко.

Це ли те за ра ди кои 52 здру же ни ја
до бро вол но се здру же ни во Со ју зот на
здру же ни ја на пен зи о не ри се ис пол не -
ти. Соз да де на та сли ка за Со ју зот и за жи -
во тот на пен зи о не ри те во Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја да ва но ви им пул си за по до бри
пен зи о нер ски де но ви, за здра во и актив -
но ста ре е ње. Тоа е та ка за тоа што па тот
по кој че ко ри ме е па тот на ви сти на та,
ин те ра ктив но ши ре ње на по зи тив на
енер ги ја и ме ѓу себ но по чи ту ва ње.

Де нес СЗПМ е не за вис на мул ти ет -
нич ка асо ци ја ци ја ко ја гра ди цвр сти мо -
сто ви на со жи вот и е по зи ти вен при мер
за ге не ра ци и те кои до а ѓа ат. Тре ба да
би де ме гор ди на по стиг на то то, за ос тва -
ре ни те ви зии и де ла, за зго ле ме ни от реј -
тинг на СЗПМ за што е зас лу жен се кој
по е ди нец, се кое здру же ние и Со ју зот ка -
ко ед на ком пакт на це ли на во ко ја со жи -
во тот е еден од при о ри те ти те. 

Ја за вр шу ва ме 2016 го ди на и со кре -
на ти гла ви вле гу ва ме во но ва та 2017 го -
ди на, под го тве ни за уште по го ле ми по -
стиг ну ва ња и ре зул та ти, со мис ла де ка
ни што и ни кој не мо же да ни на ште ти, да
нe по ко ле ба и да нe за пре. 

Не ка ни е уба ва и плод на Но ва та
2017 го ди на, на нас прет став ни ци те на
тре та та до ба, на нас се гаш ни те пен зи -
о не ри, на ид ни те пен зи о не ри и на си те
кои жи ве ат и ја са ка ат на ша та зем ја, Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Дра ги Ар ги ров ски
претседател на СЗПМ

Че ко ри ме здру же ни по па тот на ви сти на та 
Тре ба да би де ме гор ди на 

по стиг на то то, за ос тва ре ни те
ре зул та ти и актив но сти, за зго -
ле ме ни от реј тинг на Со ју зот.
За се то тоа е зас лу жен се кој

по е ди нец, се кое здру же ние и
Со ју зот ка ко ед на ком пакт на
це ли на во ко ја со жи во тот е

еден од при о ри те ти те 
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Здру же ни е то на пен зи о не ри на Те -
то во со око лу 12.000 чле на спа ѓа не
са мо ме ѓу нај го ле ми те ту ку и ме ѓу нај -
а ктив ни те. Во из ми на ти от пер и од од
ед на го ди на, ос тва ре ни се си те пла -
ни ра ни актив но сти бла го да реј ќи на
не по сред но то учес тво на го лем број
чле но ви-пен зи о не ри.

Ова се ос нов ни те кон ста та ции од
сед ни ца та на со бра ни е то на ЗП-Те то -
во, со чи ја ра бо та ра ко во де ше пре -
тсе да те лот Сто јан Со ко лов ски. Во ра -
бо та та на сед ни ца та учес тву ваа и го -
сти од здру же ни ја та на пен зи о не ри од
со седс тво то: Де бар, Го сти вар, Са рај,
Та фта ли џе, Ѓор че Пе тров и Кар пош,
ка ко и од СЗПМ, прет ста ву ван од пре -
тсе да те лот на со бра ни е то, Бес ник По -
це ста и од пот пре тсе да те лот на из врш -
ни от од бор, Сал тир Ка ров ски.

Во сво е то во вед но из ла га ње, Со -
ко лов ски образ ло жи по ве ќе од со др -
жи ни те во из ве шта јот, наг ла су вај ќи
де ка „во Здру же ни е то по стои за до -
волс тво од ви со ки от сте пен на со ра -
бо тка со СЗПМ. Се којд нев ни се ме ѓу -
себ ни те кон та кти по раз ни пра ша ња
од за ед нич ки ин те рес“. 

Во рам ки те на од бе ле жу ва ње то на

ју би ле јот 70 го ди ни пен зи о нер ско ор -
га ни зи ра ње, по крај до де ле ни те приз -
на ни ја и бла го дар ни ци од СЗПМ, ЗП-
Те то во им до де ли приз на ни ја и на: Сто -
јан Со ко лов ски, Бо шко Бла жев ски, Ра -
мие Ибра и ми, Лил ја на Авра мов ска,
Ќе мал Ли ма ни, Сто ис лав Ѓор ѓе ски, Ра -
ме ту ла Ну хиу, Ре шат Ша ба ни, Ајет Ќа -
ми ли, Хри сто фор То до ров и на Жи вко

Ми ло шев ски.
Во из ве шта јот ана ли тич ки се образ -

ло же ни актив но сти те што би ле пред мет
на ан га жи ра ње на ЗП-Те то во. На пен -
зи о не ри те им би ло обез бе де но бесп -
лат но бањ ско ле ку ва ње, учес тво во пар -
ти ци па ци ја со бањ ски те цен три во Ма -
ке до ни ја, ка де што пре сто ју ва ле над
400 пен зи о не ри, учес тво во кул тур но-

за бав ни актив но сти на ре ги о нал ни и
цен трал ни со би ри, на спорт ски нат пре -
ва ри ка де што за бе ле жу ва ат зна чај ни
ре зул та ти и на раз ни дру ги со би ра ња.
ЗП-Те то во е ор га ни за тор и до ма ќин на
мул ти ет нич ка сред ба, а не го ви чле но -
ви учес тву ва ле на го лем број со би ра -
ња и ек скур зии. Освен во по ве ќе зна -
чај ни кул тур ни и исто ри ски цен три, пен -

зи о не ри од Те то во би ле на ек скур зии
во со седс тво то: Ал ба ни ја, Ко со во, Ср -
би ја и во Бу га ри ја, а око лу 400 од нив
во из ми на то то ле то пре сто ју ва ле на се -
думд не вен од мор во со сед на Ал ба ни -
ја.

Учес тву вај ќи во ди ску си ја та, пре -
тсе да те лот на ИО, Ша бан Ази зи, осо -
бе но се освр на на фи нан си ски от дел
од из ве шта јот, наг ла су вај ќи де ка се -
ко гаш се во де ло сме тка за еко но мич -
но и до ма ќин ско ра бо те ње. Ази зи го
ела бо ри ра ше и на сто ју ва ње то на ЗП-
Те то во за фи нан си ска по мош на пен -
зи о не ри те со нај ни ски при хо ди во се -
мејс тва та. За оваа на ме на би ле изд -
во е ни и до де ле ни 650.000 де на ри на
над 180 пен зи о не ри.

На сед ни ца та на со бра ни е то е
усво е на и про гра ма за ра бо та во на -
ред на та го ди на.

Учес ни ци те во ди ску си ја та да доа
це лос на под др шка на ма те ри ја ли те,
оце ну вај ќи де ка ЗП-Те то во кон ти ну и -
ра но ос тва ру ва по зи тив ни дви же ња
и актив но сти кои ќе про дол жат со уште
по го ле мо и по ма сов но учес тво на
членс тво то.

Г. Ефто ски

МЕ ЃУ НА РОД НА СОРАБОТКА НА СЗП НА ГРАД СКОПЈЕ 

Раз ме на на искус тва со пен зи о не ри те 
од Са ра е во

ПЕНЗИОНИРАНИОТ ШОФЕР ОД БИТОЛА,
ИВАН ДИМИТРОВСКИ, ЈА „ОТКРИВА“ УМЕТНОСТА

Сли ки те и мо за и ци те 
го за ме ни ја во ла нот

Де ле га ци ја од 12 пен зи о не ри од ре -
чи си си те скоп ски здру же ни ја, пред во -
де на од пре тсе да те лот на из врш ни от од -
бор на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи -
о не ри на град Скоп је, Ме то ди ја Но вков -
ски, на 30 и 31 октом ври и на 1 но ем -
ври оваа го ди на пре сто ју ва ше во Са -
ра е во, БиХ. Бла го да ре ние на од лич на -
та со ра бо тка со гра до на чал ни кот Ко це
Тра ја нов ски, пре во зот им бе ше обез -
бе ден од гра дот.

По при стиг ну ва ње то, на 31 октом -
ври скоп ска та де ле га ци ја бе ше при ме -
на од Вес на Гр биќ, пре тсе да тел ка на ИО
на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не -
ри на кан то нот Са ра е во. На сед ни ца та,
по крај чле но ви те на ИО, при сус тву ваа
и пре тсе да те ли те на си те ИО на здру же -
ни ја та на СЗП на кан то нот Са ра е во. Пре -
тсе да те лот на ИО на СЗП на град Скоп -
је, Ме то ди ја Но вков ски, нај на пред им
го че сти та ше де нот на пен зи о не ри те,

25 октом ври, а по тоа ги за поз на при -
сут ни те со по ста ве но ста и ор га ни за ци -
ска та стру кту ра на СЗП на град Скоп је
и на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о -
не ри на Ма ке до ни ја и на си те им беа
по де ле ни при ме ро ци од вес ни ци те
„Пен зи о нер плус“ и „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“ и од бил те ни те за фолк лор ни те ре -
вии и спорт ски те нат пре ва ри и за Спорт -
ска та пен зи о нер ска олим пи ја да 2016,
ко ја се одр жа во Ма ке до ни ја. 

Са ра ев ски те пен зи о не ри беа оду -
ше ве ни од она што го слуш наа и ви -
доа, а општ зак лу чок бе ше де ка тие
има ат при мер од кој мо жат да учат. Го -
лем бе ше и ин те ре сот за про е кти те на
Вла да та на РМ кои се ре а ли зи ра ат во
со ра бо тка со СЗПМ и за бе не фи ци и -
те што ги има ат пен зи о не ри те во Ма -
ке до ни ја. 

На сред ба та ко ја е дел од Про гра -
ма та за ме ѓу на род на со ра бо тка на Со -

ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на
град Скоп је се раз го ва ра ше и за дру ги
за ед нич ки пра ша ња од ин те рес на пен -
зи о не ри те во два та со ју за, а има ше ини -
ци ја ти ва и за про ши ру ва ње на со ра бо -
тка та и со дру ги со ју зи во оп кру жу ва ње -
то и по ши ро ко. 

На кра јот од сред ба та, пре тсе да те -
лот на СЗП на град Скоп је, Ме то ди ја Но -
вков ски, на пре тсе да тел ка та на ИО на
СЗП на кан то нот Са ра е во, Вес на Гр биќ,
и по да ри Мо но гра фи ја на Ма ке до ни ја
и Мо но гра фи ја на град Скоп је, а таа на
СЗП на град Скоп је му по да ри ба кро -
рез со мо тив од Са ра е во и во ед но бе -
ше до го во ре на воз врат на по се та на до -
ма ќи ни те, во Скоп је, ид на та го ди на. На -
ред ни от ден бе ше иско ри стен за разг -
ле ду ва ње на Са ра е во и не го ви те кул -
тур но-исто ри ски зна ме ни то сти. 

Сне жа на Мир че ска

ЗП-ТЕТОВО - СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО 

Ос тва ре ни пла ни ра ни те актив но сти

Виз ба та ви зу ел но е по де ле на на два
де ла - на ед на та стра на зим ни ца та и ала -
тот за по пра вки низ до ма, а на дру га та
стра на - ви стин ско ател је! Ту ка не ко гаш -
ни от шо фер на те шки те ка ми о ни на ЖАС,
а по доц на на лес ни те служ бе ни во зи ла
на „Кон ти нен тал“ од Би то ла, Иван Ди ми -
тров ски го ос мис лу ва сво јот пен зи о нер -
ски жи вот во друш тво со плат на та во мас -
ло или со под ло ги те од мо за и ци.

- Уште во ос нов но то учи ли ште на став -
ни ци те ми ве леа де ка имам дар ба за ли -
ков но, но ста нав во зач. За вре ме на ра -
бо те ње то ка ко шо фер сли кав за сво ја
ду ша, а ко га се пен зи о ни рав се фа тив
за че тка та, а поч нав да изра бо ту вам и
мо за и ци за на ѕид- ве ли Ди ми тров ски,
кој це ли от ра бо тен век од 40 го ди ни го
по ми на зад во ла нот. Во зе ње то ка ми о -
ни би ло те шко, но не се жа ли ту ку гле дал
чес но да го за ра бо ту ва сво јот леб, во зеј -
ќи по па ти шта та глав но на Бал ка нот, но
и низ Евро па или на Бли ски от Исток.

По пен зи о ни ра ње то му се „отво ри“
нов пат - дру га ру ва ње со умет но ста. Не -
кои ја на ре ку ва ат „на ив на умет ност“, но
за не го таа е ед на, за што му ги ос мис лу -
ва и ис пол ну ва пен зи о нер ски те де но ви.
Сли ки те во мас ло ги кра сат ѕи до ви те на
не го ви от стан, но и ста но ви те на не го ви -
те род ни ни и при ја те ли.

- Во по че то кот поч нав да ра бо там
сам. Но ко га ста нав член на Друш тво то
на ра ко твор ци во Би то ла срет нав и дру -
ги при ја те ли со кои со ра бо ту ва ме. Најм -

но гу им бла го да рам на Ри сто Ди мов ски,
Ко ле Крн чев и на Зла тко Ге цов ски. Од
нив на у чив најм но гу. Нор мал но, тие ва -
жат за ви стин ски сли ка ри. Ми по мог наа
да учес тву вам на за ед нич ки из лож би во
Би то ла и на дру ги ме ста. Во по но во вре -
ме поч нав да ја сов ла ду вам тех ни ка та
за изра бо ту ва ње на мо за и ци. Ка ко и кај
дру ги би тол ча ни, љу бо вта кон мо за и ци -
те бе ше пот тик на та од бо гат ство то на ан -
тич ки от град Хе рак ле ја Лин ке стис. Зна -
е те, тој има над ил ја да ква драт ни ме три
мо за и ци. Она што го пра вам не ко гаш е
фраг мент од Хе рак ле ја, а има и дру ги мо -
ти ви изра бо те ни во мо и те мо за и ци - рас -
ка жу ва Ди ми тров ски.

На сли ки те во мас ло на плат но до ми -
ни ра ат цр кви те и ма на сти ри те од Ма ке -
до ни ја. Во по но во вре ме ра бо ти и на сли -
ки со те ма „мр тва при ро да“, сли ка цве -
ќи ња и се што е ко ло рит но. 

- Во Друш тво то на ра ко твор ци има -
ме уба ва мож ност да се прет ста ву ва ме
на ко ле ктив ни из лож би. Но мо рам да
приз нам де ка имам го ле ма жел ба да
отво рам са мо стој на из лож ба. Ве ру вам
де ка таа жел ба ќе ми се ис пол ни след на -
ва го ди на. Знам де ка мо рам мно гу да ра -
бо там, но мо и те при ја те ли-умет ни ци ме
охра бру ва ат да про дол жам и да из ле зам
сам пред јав но ста. Тоа и ќе го сто рам -
ре че Иван Ди ми тров ски, не ко гаш ни от
во зач кој нај при јат но се чув ству ва во ател -
је то ме ѓу де ла та што сам ги соз да ва.

Ни ко ла Та лев ски
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Со бо га та кул тур но-умет нич ка про -
гра ма пен зи о не ри те од Ка ва дар ци ја
од бе ле жаа 70-го диш ни на та од пен зи о -
нер ско то ор га ни зи ра ње во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја. На 30.11.2016 го ди на ја
при ре ди ја за врш на та ма ни фе ста ци ја
за овој го лем ју би леј, зна ча ен за си те
пен зи о не ри од Ма ке до ни ја. Го сти те
имаа чест да ги слуш нат сви ле ни те и
усог ла се ни гла со ви и ве дри те пес ни на
пе јач ки те гру пи кои по сто ја но до ка жу -
ва ат де ка жи во тот во по од ми на ти те го -
ди ни има смис ла. На ма ни фе ста ци ја та
на ста пи ја пе јач ка та гру па од Ко ча ни,
до ма ќи ни те КУД „Ло за“ и КУД „Пен зи о -
нер“ од Ле ско вац кои се прет ста ви ја со
пес ни и ора од нив ни от крај, по ка жу вај -
ќи де ка лу ѓе то од тре та та до ба уме ат да

по тсе тат на ед но уба во вре ме што по -
ми на ло. Овој ју би леј бе ше по вод за све -
че но пот пи шу ва ње на за ед нич ка по вел -
ба за збра ти му ва ње ме ѓу пен зи о нер -
ски те здру же ни ја од Ка ва дар ци и Ле ско -
вац, Р. Ср би ја, на кој што ме мо ран дум
пред из ве сен пер и од му прет хо де ше
пот пи шу ва ње и во Ле ско вац. Пре тсе да -
те ли те од овие здру же ни ја се на де ва ат

де ка со ра бо тка та ќе трае дол ги го ди ни.
Пре тсе да те лот на ле ско вач ко то

здру же ние, Бра тис лав Здра вко виќ- Ба -
та, истак на де ка се среќ ни што до би ја
но ви при ја те ли над вор од сво ја та др -
жа ва и што ќе мо жат да ре а ли зи ра ат
актив но сти за ед но со ка ва да реч ки те
пен зи о не ри, со што до пол ни тел но со
бо га ти про гра ми и актив но сти би го ис -

пол ни ле вре ме то на сво и те пен зи о не -
ри. При тоа ре че де ка им прет стои пер -
и од со го лем број за ед нич ки дру га ру -
ва ња и сред би ка ко во Ка ва дар ци та -
ка и во Ле ско вац.

Пре тсе да те лот, пак, на ка ва да реч -
ки те пен зи о не ри, Ри сто Ан ѓу шев, подв -
ле че де ка пен зи о ни ра ње то од ра бо та
не зна чи пен зи о ни ра ње од оп штес тво -

то. На про тив, пен зи о не ри те со сво и те
актив но сти и по ма га ње во рам ки те на
до мот и се мејс тво то, но и во по ши ро ка -
та за ед ни ца, пре ку учес тво во нај раз -
лич ни ини ци ја ти ви, со сво е то искус тво
и ин те ле кту а лен ка па ци тет се актив ни
чи ни те ли на оп штес тве ни те те ко ви. Др -
жа ва та тре ба да про дол жи со сво и те про -
гра ми и про е кти за да им овоз мо жи до -
сто инс твен жи вот. Исто та ка тој упа ти го -
ле ма бла го дар ност за пот пи шу ва ње то
на ме мо ран ду мот и што пен зи о не ри те
од Ле ско вац ги удо сто и ле да би дат нив -
ни го сти за да ја ви дат нив на та кул ту ра
и да ги раз ме нат за ед нич ки те искус тва.
Пре тсе да те лот на ЗП-Ка ва дар ци, Ан ѓу -
шев, се на де ва де ка со ра бо тка та ќе трае
дол ги го ди ни.

Го ди на та из ми ну ва. Им пре сив на е
ли ста та на актив но сти, ини ци ја ти ви, про -
грам ски со др жи ни, ор га ни зи ра ни, ини -
ци ра ни и ре а ли зи ра ни од ЗП-Ка ва дар -
ци. Впе чат ли ви се актив но сти те на по -
ле то на кул ту ра та и умет но ста. Не од мин -
лив дел се и спорт ски те пен зи о нер ски
нат пре ва ри на ло кал но, ре ги о нал но и
на др жав но ни во, на кои ре дов но учес -
тву ва ат пен зи о не ри те од Ка ва дар ци. Сe
на сe, актив но сти што по бу ду ва ат чув -
ство на гор дост и по чит.

Мар ти на Јо ва но ва

ЗП-КАВАДАРЦИ

Све че но од бе ле жа ни 7 де це нии од пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја

Др жа ва та тре ба да про дол жи
со сво и те про гра ми и про е -
кти за да им овоз мо жи на

пен зи о не ри те до сто инс твен
жи вот - истак на пре тсе да те -

лот на ЗП-Ка ва дар ци,
Ри сто Ан ѓу шев

Ме ѓу два е се ти на на гра де ни со нај -
ви со ко то оп штин ско приз на ние, на гра -
да та „Тре ти но ем ври“ по по вод Де нот
на ос ло бо ду ва ње то на При леп, го ди на -
ва има ше и трој ца пен зи о не ри на гра -
де ни со дип ло ми. Еден дол го го ди шен
ко вач-се кир џи ја, Сла ве Ди мо ски за не -
гу ва ње на ко вач ки от за на ет, бер бе рот
Але ксан дар То до ро ски и исто ри ча рот и
на уч ник Цве тан Бе ли чан ски, до а јен на
при леп ска та и ма ке дон ска та про све та,
уни вер зи тет ски про фе сор и член на Со -
ју зот на бор ци те.

Кој е Цве тан Бе ли чан ски?
Цве тан Бе ли чан ски е на во зраст од

95 го ди ни, уште мал ку ќе вле зе во 96-
та та го ди на. Тој е во де сет та та де це ни ја
од жи во тот и е нај стар и нај а кти вен член
на Со ју зот на бор ци те од НОВ и во ЗП-
При леп. До а јен е на Друш тво то за на у -
ка и умет ност во При леп, кое прос ла ву -
ва 45 го ди ни од фор ми ра ње то, а во ед -
но е и до а јен на при леп ска та и ма ке дон -
ска та про све та и ви ден оп штес тве ник
во ло кал ни, ре ги о нал ни и др жав ни рам -
ки. Иа ко во дла бо ка ста рост, Бе ли чан -
ски е ро ден на 20.1. 1921 го ди на во При -
леп, ги има це лос но со чу ва но ин те ле -
кту ал но то љу бо пит ство и би стри от ум и
сеуште ужи ва во ко му ни ка ци ја та со сво -
и те пом ла ди ко ле ги и ко ле шки и мно гу -
број ни те уче ни ци и сту ден ти, ка ко и со
сво и те со гра ѓа ни, се деј ќи во топ ли те де -
но ви на клу пи те во пар кот во цен та рот
на При леп.

Од ра на мла дост про фе со рот Бе ли -
чан ски е осве стен де ка мо ра да го изо -
ди жи вот ни от „пат од тр ње на ѕвез ди те“.
То гаш тој се опре де лу ва на стра на та на
ан ти фа шиз мот и бор ба та за по до бар и
по чо ве чен жи вот. Во 1950 го ди на, во
ре кор ден рок дип ло ми ра на гру па та
Исто ри ја на Фи ло зоф ски от фа кул тет во
Скоп је. Са мо по ед на не де ла од дип ло -
ми ра ње то поч ну ва да пре да ва во гим -
на зи ја та „Св. Кли мент“ во Охрид и во
при леп ска та гим на зи ја „Мир че Ацев“.
По ова, по ве ќе од 10 го ди ни е и ди ре -
ктор на хра мот на при леп ска та про све -
та, седо 1965 го ди на. По тоа до 1976 го -

ди на е про фе сор на Пе да го шка та ака -
де ми ја во Би то ла и се до пен зи о ни ра -
ње то во 1986 го ди на е про фе сор и на
Пе да го шка та ака де ми ја во Скоп је, и на
две те ака де мии го пре да ва пред ме тот
На ци о нал на исто ри ја. 

За Цве тан Бе ли чан ски тре ба да се
ка же и тоа де ка во сред но школ ска та и
во уни вер зи тет ска та сре ди на ва же ше
за оми лен про фе сор, со ши ро ко и дла -
бо ко поз на ва ње на исто ри ски те на у ки,
на чи тан чо век и сја ен го вор ник, чи ја со -
др жин ски бо га та и теч на мис ла е со чу -
ва на до де неш ни дни. До бит ник е на
пре стиж но то приз на ние „Злат на пла ке -
та“ на уни вер зи те тот „Св. Ки рил и Ме то -
диј“ во Скоп је. Го ди наш на та тре то но ем -
ври ска на гра да по по вод ос ло бо ду ва -
ње то на При леп до а ѓа и ка ко приз на ние
за не го ви те тво реч ки тру до ви. Не гов прв
исто ри о граф ски труд е „Вла де е ње то на
Џе ла дин бег во Охрид и охрид ско“, об -
ја вен во пе де сет ти те го ди ни од ми на ти -
от век. Бе ли чан ски се ја ву ва и ка ко ко -
а втор на над 40 биб ли о граф ски еди ни -
ци, а пос лед ни от не гов труд „Се ќа ва ња
за Бор ка Та ле ски“ е на пи шан во 2012
го ди на и е об ја вен во кни га та по све те -
на на овој на ро ден хе рој од При леп. Бе -
ли чан ски дал при до нес и во ма ке дон -
ско то учеб ни карс тво ка ко автор и ко а -
втор на учеб ни ци по исто ри ја.

Цве тан Бе ли чан ски ка ко еден од ос -
но ва чи те и пр ви те чле но ви на Друш тво -
то за на у ка и умет ност во При леп и во
де сет та та де це ни ја од жи во тот се ин те -
ре си ра за не го ви те актив но сти и учес -
тву ва во дел од нив.

К. Ри сте ски

На 25 но ем ври го ди на ва, ко ми си -
ја та за со ци јал ни пра ша ња и акти вот на
пен зи о нер ки за ед но со гра до на чал ни -
кот на оп шти на та Ве лес, м-р Слав чо Ча -
ди ев, ка ко и вра бо те ни од оп шти на та во
рам ки те на Не де ла та на гри жа за ста ри
и не моќ ни ли ца по се ти ја по ве ќе се мејс -
тва и оса ме ни ли ца од Ве лес и од окол -
ни те ру рал ни на сел би ка ко Гор но Ја бол -
чи ште, Пре ва лец, Ку ма ри но, Су јак ла ри,
Ото ви ца и дру ги. Исто та ка, Здру же ни е -

то на пен зи о не ри од Ве лес и оп шти на -
та Ве лес пот пи шаа стра те ги ја за гри жа
на ста ри и не моќ ни ли ца за пер и о дот од
2017 до 2022 го ди на. Со средс тва та кои
ќе би дат вло же ни на сме тка та на Здру -
же ни е то ќе им се по мог не на ли ца та кои
жи ве ат во те шки ус ло ви.

Во оваа при го да беа по се те ни ли -
ца кои жи ве ат во те шки ус ло ви, без
при ма ња или со ма ли пен зии, оса ме -
ни, не кои од нив се и не под виж ни, на

по ве ќе то им тре ба ат па ри за ле ко ви и
слич но. Им беа по да ре ни па ке ти со
хра на и ед но крат на па рич на по мош.
За еки па та ко ја ги по се ти не моќ ни те
ли ца тоа бе ше са мо еден гест на до -
бра вол ја, а за нив бе ше мно гу по ве -
ќе. Тие се по чув ству ваа при јат но, за -
што се уве ри ја де ка не се за бо ра ве ни
и де ка има не кој кој мис ли и на нив!

На да Але ксо ска 

ЗП-ПРИЛЕП

И во де сет та та де це ни ја 
од жи во тот осво ју ва на гра ди 

- Отка ко се пен зи о ни рав вед наш
се вклу чив во актив но сти те на ЗП-
Стру га и за ед но со пре тсе да те лот Ми -
ло рад Тр по ски, го лем љу би тел на ша -
хот и ша хов ски су ди ја, фор ми рав ме
шко ла за мла ди ша хи сти, ко ја ра бо -
ти во клу бот на пен зи о не ри те. Би деј -
ќи се при ја ви ја мно гу де ца, ги по де -
лив ме во две гру пи, а Здру же ни е то
на пен зи о не ри ни обез бе ди про стор,
за топ лу ва ње и ша хов ска опре ма.
Исто та ка, ин тер на ци о нал ни от мај -
стор во шах за же ни, Га бри е ла Ко ско -
ска, ко ја е по по тек ло од Стру га, а игра
за „Ал ка ло ид“ од Скоп је, до ни ра ше
пет ша хов ски гар ни ту ри и пет ша хов -
ски таб ли за по тре би те на шко ла та и
на здру же ни е то - ни ре че ша хов ски -
от учи тел Мил чо Бал то ски.

Бал то ски, ка ко „млад“ пен зи о нер,
се на де ва де ка во на ред на та го ди на,
ко га ќе се ор га ни зи ра ат спорт ски те
пен зи о нер ски игри и тој ќе учес тву ва
во нат пре ва ри те во дис цип ли на та шах,
ко ја е нај за ста пе на во стру шко то здру -
же ние, ка де што и не го ва та со пру га
Шен ка Бал то ска ре дов но се нат пре -
ва ру ва, а во 2016 го ди на го освои вто -
ро то ме сто на Ре пуб лич ки те пен зи о -
нер ски игри во жен ска кон ку рен ци ја.

Бесп лат на та спорт ска шко ла за
шах на ме не та за ос нов ци те во Стру га
прет ста ву ва ви стин ски пре диз вик за
си те љу би те ли на оваа игра, кои по са -

ку ва ат да се дви жат по стап ки те на
слав ни те ша хи сти од овој град. Про -
гра ма та за уче ње е адап ти ра на за по -
чет ни ци, но и за оние што се ве ќе во
по на пред на фа за. Се игра се којд нев -
но, по гру пи, во за вис ност од во зра -
ста. Шко ла та за ша хи сти е по мог на та
од ЗП-Стру га - со за до волс тво истак на
пре тсе да те лот Ми ло рад Тр по ски.

Мил чо Бал то ски во сво е то ши ро ко
образ ло же ние за зна че ње то на шко -
ла та, по крај дру го то, истак на де ка ша -
хот ка ко дис цип ли на по ма га да се стек -

не му дрост и да се пов ле ку ва ат ви стин -
ски по те зи во жи во тот. Ша хот ги раз -
ви ва мис ла та и кон цен тра ци ја та на де -
ца та и овој спорт вли јае врз нив ни от
пси хич ки раз вој. Ша хот е умс тве на
игра ко ја има еле мен ти на спорт, умет -
ност и на на у ка. Ток му по ра ди тоа е
фор ми ра на ша хов ска та шко ла, а се
раз би ра во ин те рес на де ца та за да
им се да де мож ност да ги по ка жат сво -
е то зна е ње, сна од ли вост и му дрост.

Сто јан Ку ку не шо ски

ЗП-ВЕЛЕС

Не де ла на гри жа за ста ри ли ца 

ЗП-СТРУГА

Здру же ни е то отво ри шко ла за ша хи сти
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Игра та шах ме прив ле ку ва ше уште во
ра на та мла дост, но актив но поч нав да
играм ко га се вра бо тив во ТК „Кар пош“
во Кри ва Па лан ка. Во тоа вре ме во фа -
бри ка та се фор ми ра ше ша хов ска сек ци -
ја со што до бив мож ност по сто ја но да
играм шах. Се кој пат бев под го твен за нат -
пре вар во по е ди неч на и во екип на игра.
На ста пу вав низ Ма ке до ни ја, Ср би ја и Бу -
га ри ја. На се кој на стап по стиг ну вав по е -
ди неч но и груп но со ли ден ре зул тат. Во тоа
вре ме играв и за ре зерв ни те во е ни ста -
ре ши ни од Ку ма но во. 

По за вр шу ва ње то на ра бот ни от век во
2004 го ди на се пен зи о ни рав и вед наш се
прик лу чив ка ко акти вен пен зи о нер при
ЗП-Кри ва Па лан ка. Про дол жив да играм
шах, а во ед но и до ми но. На ста пу вав на
оп штин ски те и на ре ги о нал ни те спорт ски
игри. Со по стиг на ти от ре зул тат обез бе ду -
вав и учес тво на Ре пуб лич ки те спорт ско-
пен зи о нер ски игри, а ус пе си те и со лид ни -
те ре зул та ти и по на та му се ни жеа. Тие ре -
зул та ти ми до не соа нов пре диз вик да ста -
нам су ди ја во шах и тоа ве ќе де сет го ди ни.
Поч нав да су дам на оп штин ски те, ре ги о -
нал ни те и на ре пуб лич ки те спорт ско-пен -
зи о нер ски игри. За мо ја та ус пеш на ра бо -
та све до чат и до би е ни те бла го дар ни ци и
приз на ни ја, а ка ко нај дра ги ми се до би е -
ни те бла го дар ни ци и тоа: Бла го дар ни ца од
ЗП-Кри ва Па лан ка по по вод 65-го диш ни -
на та од СЗПМ во 2011 го ди на и бла го дар -
ни ца по по вод два е сет те ју би леј ни спорт -
ски игри од ЗП-Кри ва Па лан ка во 2015 го -
ди на. Тие за ме не не се са мо приз на ние
за мо ја та ус пеш на ра бо та ту ку и нов пре -
диз вик да про дол жам и по на та му да су дам
на прет стој ни те спорт ски пен зи о нер ски
игри. За ме не и за мо е то ма тич но здру же -
ние тоа прет ста ву ва го ле ма са ти сфак ци -
ја, збо ру ва со гор дост Ми лен ков ски. 

Овој акти вен и це нет пен зи о нер прет -
ста ву ва при мер ка ко тре ба да се жи вее
актив но и во тре та та до ба. Тоа зна чи де ка
го ди ни те ни ко гаш не се преч ка.

Б. Стој чев ска

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА 
То дор Ми лен ков ски 
- од играч до 
ша хов ски су ди ја

Се дум де сет и пе тго диш ни от пен -
зи о нер Ас па рух По по ски од Стру га, кој
сво јот ра бо тен век го по ми нал ка ко
бра вар во стру шка та фа бри ка за емај -
ли ра ни са до ви „Бо рис Ки дрич“ и во
ХЕЦ Гло бо чи ца, три де це нии не у мор -
но пи шу ва кни ги. Иа ко со скром но
обра зо ва ние, полн со дух и му дрост,
уред но и мно гу чи тко се кој ден во те -
тра тка во А4-фор мат за пи шу ва по не -
кол ку стра ни ци, ве зеј ќи го сво е то но -
во де ло во кое рас ка жу ва за ко мит ски -
от жи вот и за ма ке дон ска та исто ри ја.

Си те не го ви де ла се ба зи ра ни врз
ви стин ски случ ки и на ста ни што ги слу -

шал се којд нев но, му а бе теј ќи со сво и -
те со гра ѓа ни, а најм но гу во бер бер ни -
ца та на Ја ќим Тор та, ка де што по се ти -
те ли те, ка ко што ве ли, рас ка жу ва ат за
да си ја олес нат ду ша та. Пи шу ва за пе -
чал ба ри те, за не ма шти ја та, за су ро во -
ста на жи во тот, откри вај ќи ги суд би ни -
те на мно гу стру шки се мејс тва кои ја
отс ли ку ва ат ре ал но ста во ед ни дам неш -
ни вре ми ња, ко га лу ѓе то зна е ле што се
гор дост, до сто инс тво и чес ност, ка ко од -
ли ки на лу ѓе то. По пен зи о ни ра ње то на -
пи шал пет кни ги и око лу 270 стра ни ци,
ка ко и три драм ски тек сто ви „Бе ќар“,
„Ни ста ри ни па ри“ и „Прок ле ти пе чал -

бар ски па ри“, кои се из ве де ни во драм -
ско то сту дио „Ми ла дин“ во Стру га. До -
се га на пи шал 13 кни ги, а се об ја ве ни
са мо две: „Суд би на“ и „За вет“.

Ќе пи шу вам, ве ли По по ски, сe до -
де ка очи те ми гле да ат, до де ка ме др жи
умот и до де ка не поч не да ми па ѓа пен -
ка ло то од ра ка, би деј ќи кни ги те се све -
дош тво на ед но вре ме, па ри те ни што
не ми зна чат. Јас би са кал да се об ја ват
за да зна ат пом ла ди те де ка има ло до -
бри и чес ни лу ѓе - Ма ке дон ци, ина ку ќе
се из гу би ме - до да ва По по ски, хро ни -
чар на Стру га и по ши ро ко.

Сто јан Ку ку не шо ски

ЗП-СТРУГА

Исто ри ја во те тра тки те на Ас па рух По по ски

Во ор га ни за ци ја на ЗП Ко ча ни и Здру же ни е то „Мо зо -
чен удар“ Соп је, огра нок од Штип, на 29 октом ври по по -
вод свет ски от ден на бор ба про тив мо зоч ни от удар, се одр -
жа пре да ва ње со цел за поз на ва ње, по го ле ма еду ка ци ја и
пре вен ци ја про тив по ја ва та на мо зо чен удар.

Пре да вач бе ше д-р Еле на Лич ко ва, не вро лог од Кли -
нич ка та бол ни ца во Штип, ко ја пред ко чан ски те пе не зи о -
не ри низ се оп фат но пре да ва ње ги по со чи симпт ми те, по -
ја ва та и на чи ни те ка ко да се спре чи мо зоч ни от удар. Во
Ма ке до ни ја око лу 16 ил ја ди гра ѓа ни го диш но се за фа те ни
од оваа бо лест. По оваа те ма ти ка свое из ла га ње има ше и
д-р Де јан Ап со то лов, кој истак на де ка и Ко чан ски от ре ги -
он ка ко дел од исто кот не е по раз ли у чен во ди јаг но сти ци -
ра ње то на мо зоч ни от удар. Пре те се да те лот на Ко ми си ја та
за здрав ство при Здру же ни е то д-р Мир ко Ана ки ев ски, поз -
дра ву вај ќи ја ини ци ја ти ва та за одр жу ва ње ва кви сред би
истак на де ка тие и во на ред ни те ме се ци пре ку еду ка тив -
ни пре да ва ња ќе би дат поб ли ску до пен зи о не ри те, и со дру -
ги те ми за кои ќе се иска же ин те рес.

К.Ге ра си мов

Ви со ка ки не ска де ле га ци ја од дво -
ми ли он ски от ки не ски град ЏИНЧЕНГ
на 19 и 20 но ем ври оваа го ди на бе -
ше во по се та на оп шти на та Кра то во.
На сред ба та со ра ко водс тво то на ло -
кал на та са мо у пра ва пред во де на од
гра до на чал ни кот Ми те Ан до нов ски, го -
сти те од Ки на беа при јат но из не на де -
ни и во о ду ше ве ни од на ста пот на чле -
но ви те на КУД „Ефрем Ка ра нов“, а
осо бе но од на ста пот на кра тов ски те
там бу ра ши – пен зи о не ри, кои на ста -
пи ја со уба ви из вор ни кра тов ски пес -
ни и поз на ти ста ро град ски хи то ви од
Ма ке до ни ја. 

На сред ба та во ло кал на та са мо у -
пра ва пр во бе ше пот пи шан Ме мо ран -
дум за вос по ста ву ва ње при ја телс тво
и со ра бо тка на по ве ќе по ли ња. Ви со -
ка та де ле га ци ја од Ки на бе ше при ме -
на и од биз мис ме нот Љу би сав Ива нов
– Ѕин го.

Го сти те ги по се ти ја Му зе јот на
град Кра то во, две од шест те сред но -
ве ков ни ку ли ле ген дар ни от Ра дин Мост
и цр ва та  Св.Јо ван Оп се чен, а беа во -
о ду ше ве ни од по ве ќе ве ков ни те два
бо ра и ло ка ли те тот Ка ме ни кук ли во
се ло Кук ли ца.

Ме то ди ја Ми шев ски

ЗП КРА ТО ВО

Там бу ра ши – пен зи о не ри на ста пи ја 
пред ви со ка ки не ска де ле га ци ја од Џин ченг

ЗП КО ЧА НИ

Пре да ва ње за  мо зо чен удар


