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На 6 ју ни 2017 го ди на, са ла та
во До мот на АРМ во Скоп је бе ше
пре пол на. На мо мен ти пе е ја и
учес ни ци те и пуб ли ка та. Во ри та -
мот на му зи ка та чу каа ср ца та. На -
ви раа спо ме ни од дет ство то и
мла до ста. Се преп ле ту ваа чув ства
на гор дост на сво и те ко ре ни, гор -
дост што све тот нѐ пре поз на ва
ток му по на ши от фолк лор, по на -
ши те пес ни и ора. Гор дост што иа -
ко сме ма ла зем ја, има ме огром -
но кул тур но бо гат ство со ка кво
ре тко кој мо же да се по фа ли. 

Уба во бе ше да се би де при су тен
на оваа нај ма сов на пен зи о нер ска
кул тур на ма ни фе ста ци ја, ко ја е за -
вр шен дел на ре ги о нал ни те фолк -
лор ни ре вии кои оваа го ди на од бе -
ле жу ва ат 15-го ди шен ју би леј. На
ре ви ја та нај си лен и нај долг ап ла -
уз до би пес на та „Еден е гос под,
еден е Алах, ед на е Ма ке до ни ја“,
ко ја ја ис пе а ја Ма ке дон ка во при -
друж ба на ин стру мен ти на кои сви -
реа Ал бан ци, а со ко ја се прет ста -
ви ЗП од Го сти вар.

И ка ко што е ре дот, на по че то -
кот на ре пуб лич ка та ре ви ја ко ја е
сед ма по ред, на при сут ни те во са -
ла та им се обра ти и ги поз дра ви
пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до -

ни ја, Дра ги Ар ги ров ски.

По чи ту ва ни при сут ни, 
Имам чест и за до волс тво да Ве

поз дра вам во име то на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја, кој 15 го ди ни ја ор га -
ни зи ра оваа мно гу зна чај на пен зи -
о нер ска кул тур на ма ни фе ста ци ја. 

Ју би ле јот е по вод да се по тсе ти -
ме де ка на 12 но ем ври 2003 го ди -
на, во Про би штип, гра дот на ру да -
ри те и на ве се ли те пен зи о не ри, се
одр жа пр ва та ре ви ја на фолк лор -
ни ан самб ли, пе јач ки гру пи и ин -
стру мен та ли сти, на ко ја учес тву -
ваа де вет здру же ни ја на пен зи о не -
ри. На таа пр ва фолк лор на ре ви ја
се прет ста ви ја пен зи о не ри од: При -
леп, Ку ма но во, Га зи Ба ба - Скоп је,
Ко ча ни, Ка ва дар ци, Ге вге ли ја, Бе -
ро во, Ло зо во и од гра дот-до ма ќин
Про би штип. 

Уште на пр ва та ре ви ја ак цент
бе ше да ден на из вор ни те на род ни
и ста ро град ски пес ни и ора, при -
дру жу ва ни од му зич ки гру пи со на -

род ни и из вор ни ин стру мен ти. Во
го ди ни те кои сле ду ваа пен зи о нер -
ски те ре вии вра ти ја од за бо рав
мно гу уба ви пес ни и ора, мно гу на -
ши оби чаи и при до не соа со бр зи
игра ор ни че ко ри оваа кул тур на ма -
ни фе ста ци ја да на пре ду ва и да ста -
не тра ди ци о нал на. Де нес, по 15 го -
ди ни, на ме сто ед на има ме 8 ре ги -
о нал ни ре вии со учес тво на око лу
50 здру же ни ја, што е за над пет па -
ти по ве ќе од пр ва та. На пре до кот е
очиг ле ден и е за поз дра ву ва ње.

По чи ту ва ни, во из ми на ти те го -
ди ни на ши те пен зи о нер ки и пен -
зи о не ри ка ко вер ни чу ва ри на
фолк лор но то бо гат ство, низ пес -
на та и че ко рот на оро то ја иска жу -
ваа вер ба та во оп ста но кот, во на -
пре до кот, на деж та за по у ба ва ид -
ни на, за прос пе ри тет и за де но ви
ис пол не ти со ра дост. Не слу чај но
во ко ло рит ни те но сии се нај за ста -
пе ни цр на та, цр ве на та, бе ла та и
жол та та бо ја: цр на та ка ко одраз на
бол ка та и та га та, цр ве на та ка ко бо -
ја на не по кор, бе ла та на но ви от ден

и жол та та ка ко бо ја на сон це то кое
да ва жи вот. И зву кот на ке ма не то
е сли чен на ле ле кот на мај ки те по
из гу бе ни те си но ви, по нај ми ли те,
а пи со кот на зур ли те и ка ва ли те е
по вик да се истрае. Во ора та не слу -
чај но мно гу па ти на по че то кот че -
ко рот е ба вен, те жок, за по тоа да
ста не раз и гран и брз. 

Дел од исто ри ја та на си те на ро -
ди, а осо бе но на оние кои жи ве ат
во на ша та зем ја, ис пи шан е во пес -
ни те, во оби ча и те во на ше то бо га -
то кул тур но бо гат ство во коe се
втка е ни иден ти те тот и тра ди ци ја -
та на на ше то мул ти кул тур но оп -
штес тво. За тоа, на овој про стор ус -
пе ал да се одр жи со жи во тот, би деј -
ќи со се дот и при ја те лот би ле по ве -
ќе од брат, без раз ли ка на ве ра, ја -
зик или на ци ја. По чит та на еден
кон друг е на ша во дил ка и во ми -
на то то и де нес. 

По чи ту ва ни при сут ни,
Де неш на ва сед ма по ред Ре -

пуб лич ка фолк лор на ре ви ја е фи -
на ле на 15-ти те ју би леј ни ре ги о -
нал ни фолк лор ни ре вии на кои
ус пеш ни до ма ќи ни беа здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те на ОВР-
Скоп је, Ка ва дар ци, Стру га, При -
леп, Про би штип, Кра то во, Те то -
во и Ко ча ни. За нив ни от ква ли тет
нај до бра илу стра ци ја се нас ло ви -
те во „Пен зи о нер плус“: „Ми лоз -
вуч ни мул ти ет нич ки приз ву ци“,
„Со пес на и му зи ка за поз дра во
ста ре е ње“, „Ма ни фе ста ци ја на
кул тур ни от иден ти тет“, „Збо га -
ту ва ње на кул тур ни от жи вот“, „Во
ри та мот на тра ди ци ја та“, „Тра ди -
ци о нал ни ста ро град ски и из вор -
ни пес ни и оби чаи“. И оваа го ди -
на, пен зи о не ри те пре ку пес на по -
ка жаа де ка на исто ри ја та и на
тра ди ци ја та не тре ба да се за бо -
ра ви. На ко ре ни те тре ба да се би -
де горд. На пред ци те тре ба да се
би де до сто ен. Та ка е се ка де, во
си те зем ји, на си те ме ри ди ја ни,
на си те кон ти нен ти. 

Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни,

му зи ка и игри се одр жу ва под по -
кро ви телс тво на Ми ни стерс тво то
за кул ту ра, Ми ни стерс тво то за од -
бра на и на Град Скоп је, со што ја
по ка жаа по чит та кон нас - при пад -
ни ци те на тре та та до ба, за што сме
им бла го дар ни.

И го ди наш на ва ре ви ја на ко ја
учес тву ва ат кул тур но-умет нич ки -
те друш тва на 33 здру же ни ја на
пен зи о не ри те ќе до ка же де ка оваа
нај ма сов на пен зи о нер ска кул тур -
на ма ни фе ста ци ја има ед на и
единс тве на ка ра кте ри сти ка: дру -
же ње и чу ва ње на тра ди ци ја та и со -
жи во тот. Из бо рот на про гра ма та
го на пра ви ја двај ца поз на ти пен -
зи о не ри ка ко струч но жи ри: му зи -
ко ло гот, проф. д-р Ѓор ѓи Ѓор ѓи ев и
ре жи се рот Том че Стој ков, со под -
др шка на ко ми си ја та за кул ту ра на
СЗПМ. Гле да ме оти са ла та е пре -
тес на да ги при ми си те кои са ка ат
да го ви дат ѓер да нот на ни жан од
фолк лор ни би се ри, кој од кој по у -
бав, по све тол, соз да ден од пес ни,
ора, му зи ка и бои, но тоа ќе го ви -
дат и мно гу ми на дру ги пре ку ме -
ди у ми те и ќе се уве рат во единс тво -
то и со жи во тот на пен зи о не ри те
ка ко при мер и по у ка.

На оваа сце на око лу 750 из ве ду -
ва чи ќе сви рат и ќе пе ат со осо бе -
на кре а тив ност и ква ли тет из вор -
ни на род ни и ста ро град ски пес ни
на ма ке дон ски, ал бан ски, вла шки,
ром ски и на дру ги ја зи ци, ка ко бе -
лег на мул ти ет нич ко то за ед ниш -
тво што со ве ко ви се не гу ва во на -
ша та та тко ви на ка ко трај на вред -
ност.

Пред да се чу јат зву ци те на пес -
на та и му зи ка та им по са ку вам ус -
пе шен на стап на си те фолк лор ни
ан самб ли и по е дин ци. Не ка го пре -
зен ти ра ат бо га то то фолк лор но нас -
ледс тво од сре ди ни те од кои по тек -
ну ва ат и во кои жи ве ат. Оче ку вам
ре ви ја та да да де нов, уште по у бав
и по бо гат при до нес во кул тур но то
тво ре ње на при пад ни ци те на тре -
та та жи вот на до ба.

Бла го да рам.

СЕДМА РЕПУБЛИЧКА ПЕНЗИОНЕРСКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Пред 15 го ди ни, на 12 но ем -
ври 2003 го ди на, во Про би -
штип, гра дот на ру да ри те и
на ве се ли те пен зи о не ри, се

одр жа пр ва та ре ви ја на
фолк лор ни ан самб ли, пе јач -

ки гру пи и ин стру мен та ли сти,
на ко ја учес тву ваа де вет

здру же ни ја на пен зи о не ри:
При леп, Ку ма но во, Га зи Ба ба
- Скоп је, Ко ча ни, Ка ва дар ци,
Ге вге ли ја, Бе ро во, Ло зо во и
гра дот-до ма ќин Про би штип 

Пес ни те и ора та бу деа спо ме ни и гор дост
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Во знак на од бе ле жу ва ње то на 15-
го диш ни от ју би леј на ре ги о нал ни те
ре вии на пес ни, му зи ка и игри во ор -
га ни за ци ја на СЗПМ, на 6 ју ни 2017
го ди на, во До мот на АРМ, се одр жа и
сед ма та пен зи о нер ска Ре пуб лич ка
фолк лор на ре ви ја со над 700 прет -
став ни ци од 33 здру же ни ја на пен зи -
о не ри од Ма ке до ни ја. Уште ед наш
пред мно гу број на та пуб ли ка учес ни -
ци те по ка жаа де ка пес на та, му зи ка -
та и оро то ка ко зна чај ни обе леж ја и
израз на на ши от иден ти тет се дла бо -
ко втка е ни и вгра де ни во на ша та тра -
ди ци ја и на ше то за ед нич ко мул ти ет -
нич ко и мул ти кул тур но жи ве е ње. Со
осо бе на по све те ност и пре зен та ци -
ја на тра ди ци о нал ни от фолк лор, низ
пес на та, низ оро то и му зи ка, тие ис -
пра ти ја по ра ка и по тсе ти ја де ка пен -
зи о не ри те и на та му вдах но ве но ќе ја
про дол жат оваа ми си ја. 

Та па ни те од Дел че во го нај а ви ја
по че то кот на оваа нај ма сов на уни -
кат на кул тур но-за бав на при ред ба на
пен зи о не ри те. По тоа на сце на та се

по ја ви ја фолк ло ри сти те од ова здру -
же ние, кои со гор дост го за о ри ја ма -
шко то оро „Кoпaчкa“, кое го но си за -
штит ни от знак на УНЕСКО, ка ко ре -
ткост од свет ски раз ме ри. Во про дол -
же ние, во ко ло рит ни но сии на ста пи -
ја игро ор ци те од ЗП-Ѓор че Пе тров со
спле тот „Егеј ско оро“. Со во о ду ше ву -
ва ње и бу рен ап ла уз пуб ли ка та го поз -
дра ви на ста пот на го сти вар ци со пес -
ни те „Еден е гос под, еден е Алах“ и
„Му да дов бе са“. Бе ше тоа уште еден
до каз де ка пес на та и му зи ка та не зна -
ат за гра ни ци и за ја зи ци.

ЗП-Би то ла го по твр ди сво јот
ква ли тет за хор ски из вед би со пес -
на та „На ср це ми ле жи ма мо“, а ЗП-
Про би штип за пре зен ти ра ње на
тра ди ци о нал ни оби чаи и аде ти со
оби ча јот „Чист по не дел ник“. ЗП-
Стру ми ца на ста пи со пес на та „Се
ски на фу стан че ма мо“ во из вед ба
на пе јач ка гру па, а на ста пи и пе јач -
ка гру па од ЗП-Све ти Ни ко ле со пес -
на та „Ка тин ке“. 

ЗП-Охрид и Де бр ца нај а втен тич -

но се прет ста ви со пре поз нат ли ва -
та пес на – ле ген да „Бил ја на плат но
бе ле ше“, до де ка ЗП-При леп со КУД
„Пен зи о нер“ и пес на та „Из ле зи мо -
ме Ру са не“. Исто та ка, со пе јач ка гру -
па на ста пи и ЗП-Цен тар со ис пол не -
ние на пес на та „Мај ка ро ди ма шко
де те“. По тоа, ЗП-Ку ма но во со „Же -
твар ка“ вне се по и на ков ри там на из -
вед би те, а осо бе но вни ма ние пре -
диз ви ка фолк лор на та гру па од ЗП-
Кру ше во со жен ско то вла шко оро
„Ка ва ла“. Ки чев ча ни по втор но ѝ се
вра ти ја на пес на та со из вед ба та на
„Из лег ла Ја на по по ле“, ка ко и ЗП-
Га зи Ба ба со пес на та „Умре ја ба тко
Ѓор ѓи ја“.

Здру же ни е то на по ли ци ски те
пен зи о не ри, со сво ја та фолк лор на
гру па и спле тот на ма шко оро и жен -
ска пе тор ка нај а ви жи вост и до бра
раз и гра ност кај учес ни ци те. Со та -
кво тем по на ста пи ја и игро ор ци те
од ЗП-Шу то Ори за ри со „Ром ско ма -
шко оро“, а кра тов ци се прет ста ви -
ја со пес на та „Ка ква мо ма ви дов ма -

мо“. Мош не ин те рес ни му зич ко-ви -
зу ел ни на ста пи имаа ЗП-Ве лес со
му зич ко-сцен ска та из вед ба „Лен -
ка“ и ЗП-Те то во со из вед ба та „Мај -
ка на Ма ри ка ду ма ше“ и пре зен ти -
ра ње то на ал бан ски оби чај - ро не -
ње пчен ка. Во е ни те пен зи о не ри из -
ле гоа на сце на ка ко „на сред се ло“
и со пес на и оро ја до ло ви ја ат мо -
сфе ра та што нај че сто се соз да ва ла
во праз нич ни при го ди. Во тоа се
вклу чи ја и фолк ло ри сти те од ЗП-Бу -
тел со пес на та „Зур ли тре штат на
сред се ло“. ЗП-Кар пош го прив ле че
вни ма ни е то со из вор на та пес на „Не -
вен Пе јо“, а прет став ни ци те на ЗП-
Де мир Хи сар ма шки го за и граа оро -
то „Пај ду шко“. Учес ни ци те од ЗП-
Со ли дар ност-Ае ро дром со оро то
„Цр но гор ка“ пре зен ти раа до бра
под го тве ност и из држ ли вост. ЗП-
Стру га на ста пи со пе јач ка гру па и со

пес на та „Пук на ло мај ко трес на ло“,
ЗП-Чаир настапи со песната „Хи па
Пам пу рит“, а ЗП-Ки се ла Во да со
„Пе чал бар ска са га“. 

ЗП-Штип оваа го ди на на ста пи со
но во фор ми ра на пе јач ка гру па, што
ја ис пол ни пес на та „Са ноќ Стој не се -
де ла“. ЗП-Ка ва дар ци се прет ста ви со
пес на та „Мо же ли цве ќе без во да“ во
из вед ба на ду ет, а ЗП-Ра до виш и Кон -
че го при ка жа оби ча јот „За мес“. По -
тоа ко чан ча ни го за и граа „Осо гов ско
оро“, а ре ви ја та за вр ши со оби ча и те
на ЗП-Ви ни ца - исте ру ва ње чу ма и на
ЗП-Кри ва Па лан ка - ис пра ќа ње не -
ве ста.

Тој ден, во До мот на АРМ ече ше
му зи ка та, се ви е ше оро то и се пе е ше
на ма ке дон ски, на ал бан ски, на вла -
шки, на ром ски и на дру ги мул ти ет -
нич ки ја зи ци. Се кој на стап има ше
свој фолк ло рен израз и при каз на дел
од тра ди ци ја та и кул ту ра та, на оби -
ча и те и аде ти те што се не гу ва ат и што
се иска жу ва ат низ пес на та, му зи ка -
та и низ оро то. Се то тоа ста на сим бол
на единс тво то и за ед ниш тво то, сим -
бол на со жи во тот и спло те но ста на
пен зи о не ри те во здру же ни ја та и во
Со ју зот. 

Тоа е па то ка зот на раз во јот и дви -
же ње то кон ус пе си те во жи во тот, кон
из гра ду ва ње то и на пре до кот на оп -
штес тво то. Тоа е из во рот на му дро -
ста и искус тва та што ги по се ду ва ат
при пад ни ци те на тре та та жи вот на
до ба и што ги пре не су ва ат на сво и те
де ца, на сво и те вну ци и прав ну ци, на
си те мла ди ге не ра ции кои учат и ги
при сво ју ва ат.

И уште ед но по тсе ту ва ње: учес -
ни ци те на Ре ви ја та на ста пу ваа пред
струч но то жи ри и ко ми си ја та за
ККЗЖ, сле де ни од буд но то око на се -
ле кто ри те, ТВ-ре жи се рот Том че Стој -
ков и про фе со рот д-р Ѓор ѓи Ѓор ѓи ев.
Свој при до нес кон ус пеш но ста има -
ше и во ди тел ка та, поз на та та ТВ-но -
ви нар ка Цве тан ка Или е ва.

Дру же ње то на пен зи о не ри те про -
дол жи во хо те лот „Њу стар“, ка де што
на учес ни ци те за ус пеш ни от на стап
им честитаа и признанијата им ги
врачија претседателот на СЗПМ, Дра-
ги Аргировски и претседателот на
СЗП на град Скопје, Методија Нов-
ковски.

М. Димовски

СЕДМА РЕПУБЛИЧКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ 2017

Ма ни фе ста ци ја на иден ти те тот и за ед ниш тво то
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ЗП-РЕСЕН

Чес тву ва ње на „Св. Ки рил и Ме то диј“

ЗП-ШТИП

При ем кај гра до на чал ни кот
по по вод Де нот на Вла си те

На 23 мај, по по вод Де нот на Вла -
си те има ше при ем кај гра до на чал ни -
кот на оп шти на та Штип, при ма ри ус-
ма ги стер Ил чо За ха ри ев. Де ле га ци -
ја та од ЗП-Штип ја со чи ну ваа пен зи -
о не ри те со пре тсе да те лот Але ксан дар
За ха ри ев и за ме ник-пре тсе да те лот
на из врш ни от од бор, Ко ста Ште ри ев.
При сус тву ваа и уче ни ци од ОУ „Го це
Дел чев“, по драч но учи ли ште во на -
сел ба та Три чеш ми, со на став ни кот
Ва сил Ни ко лов, кој се освр на на исто -
ри ски от мо мент ко га во 1905 го ди -
на, вла шко то на се ле ние е приз на е -

но за на род од тур ски от сул тан Аб ду -
ла Амид, а уче ни ци те на ста пи ја со вла -
шка та хим на и со ре ци тал на вла шки
ја зик.

Гра до на чал ни кот на оп шти на та
Штип, при ма ри ус-ма ги стер Ил чо За -
ха ри ев, ги поз дра ви при сут ни те и при -
тоа ја наг ла си му дро ста на вла шки от
на род кој во ми на то то, но и де нес е
пре теж но сто чар ско на се ле ние по се -
ла та, па за тоа ло кал на та са мо у пра ва
по мог на ла да се асфал ти ра ат па ти -
шта та око лу Штип, за да мо жат мла -
ди те да ги по се ту ва ат ро ди те ли те, да

им по ма га ат, а во план е да се отво -
ри спо мен-со ба на вла шка та кул ту ра,
би деј ќи вла шко то на се ле ние е ло јал -
но кон сво ја та зем ја Ма ке до ни ја и се
вкло пу ва во жи ве јач ка та на ова тло.

Ко ста Ште ри ев, во име то на здру -
же ни е то се заб ла го да ри на при е мот
и изра зи за до волс тво од од лич на та со -
ра бо тка во про е кти те со пен зи о не ри -
те, за об но ва та на вла шки те се ла, и
при тоа на гра до на чал ни кот му по да -
ри ико на во рез ба „Св. Ки рил и Ме то -
диј“  на сес ло вен ски те про све ти те ли. 

Цве та Спа си ко ва 

Во Ре сен, во при сус тво на над 300
пен зи о не ри од Би то ла, Стру га, Не го ти -
но, Га зи Ба ба, Кар пош, Охрид и од гра -
дот-до ма ќин, во ор га ни за ци ја на здру -
же ни е то на пен зи о не ри те се одр жа праз -
нич но чес тву ва ње по по вод па тро нот на
гра дот „Св. Ки рил и Ме то диј“ и Де нот на
сло вен ска та пис ме ност - 24 мај. 

Сред ба та се одр жа во што ту ку отво -
ре ни от ре сто ран „Ми ле ни ум“ во Ре -
сен. По ср деч ни от пре чек, на по че то -
кот од ве сел ба та при сут ни те пен зи о -
не ри и дру ги те го сти со од бра ни збо -

ро ви ги поз дра ви пре тсе да тел ка та на
ЗП-Ре сен, Ко ста ди на Ба ран дов ска, ко -
ја во сво е то обра ќа ње ука жа на зна -
че ње то на овој праз ник, ка ко за ре -
пуб ли ка та та ка и за гра дот Ре сен, и
при тоа се заб ла го да ри на при сус тво -
то и на го ле ми от од зив на пен зи о не -
ри те, исто вре ме но поз дра ву вај ќи ги
гра до на чал ни кот на оп шти на та Ре сен,
д-р Ѓо ко Стре зов ски и пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, со кои
ЗП-Ре сен има до бра со ра бо тка. За со -
ра бо тка та на ло кал на та са мо у пра ва

со пен зи о нер ско то здру же ние од гра -
дот збо ру ва ше гра до на чал ни кот д-р Ѓо -
ко Стре зов ски, а сред ба та за отво ре -
на ја прог ла си пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски.

- Цел та на оваа ве сел ба е пред с;
да се дру жи ме, да раз ме ни ме мис ле -
ња, да се ви ди ме со ста ри те при ја те -
ли и да стек не ме но ви. Уба во е што
овој со бир пре рас ну ва во тра ди ци ја -
истак на Ар ги ров ски.

По тоа се игра ше и пе е ше во уба -
ва дру гар ска ат мо сфе ра.                     Г.Б.

ЗП-КИСЕЛА ВОДА
По се та на бол ни ли ца

Член ки те од Акти вот на пен зи о нер -
ки при ЗП-Ки се ла Во да, раз гра нок 11
Октом ври - згра ди, во скло пот на сво и -
те актив но сти по се ти ја две член ки на на -
ше то здру же ние кои по ра ди ло ша та
здрав стве на со стој ба ре тко ги на пу шта -
ат сво и те до мо ви. Кра тка та по се та, раз -
го во рот, до бри от збор и де ка се пак не -
кој се се тил на нив и де ка не се за бо ра -
ве ни пре диз ви ка нас ме вка, за до волс -
тво и сре ќа на нив ни те ли ца, ба рем не -
ко ја ми ну та да мо жат да ги ка жат сво и -
те проб ле ми и по тре би во се којд нев ни -
от жи вот. За оваа при го да на ши те пен -
зи о нер ки при го тви ја скром ни по да ро -
ци во рам ки те на сво и те мож но сти.

На овие две на ши
пен зи о нер ки, по ра ди
не мож ност са ми да ги
из вр шу ва ат сво и те
се којд нев ни по тре би
ка ко па за ру ва ње, по -
се та на ле кар, на ба -
вка на ле ко ви за се -
којд нев на те ра пи ја,
по треб на им е по -
мош, но не са мо на
нив ту ку и на мно гу
дру ги по ста ри и бол ни
ли ца кои не ма ат свои

бли ски или по ра ди од да ле че ност и по -
ра ди ра бот ни те об вр ски не се во со стој -
ба да им по ма га ат на сво и те ро ди те ли.

До бро би би ло ко га ва кви по се ти би
се пра ве ле по че сто од стра на на пом -
ла ди те и здра ви пен зи о нер ки не са мо
во на ше то здру же ние и на ши от раз гра -
нок ту ку во це ла та на ша зем ја, би деј ќи
мо же би еден ден и ние ќе има ме по тре -
ба и по мош од дру ги ли ца. Уба во е да се
до жи вее дла бо ка ста рост, но тре ба да
се жи вее до сто инс тве но и да не би де -
ме за бо ра ве ни од на ши те најб ли ски, од
на ши те со се ди, при ја те ли и од оп штес -
тво то кое најм но гу тре ба да се гри жи за
гра ѓа ни те.                                          З.Та ше ва 

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Сед ма ме ѓу ге не ра ци ска сред ба 
Ме ѓу ге не ра ци ска та сред ба ја ор -

га ни зи раа мес ни от раз гра нок на пен -
зи о не ри те на Вел го шти со учи ли ште -
то од се ло то, а но си тел бе ше ЗП-Охрид
и Де бр ца. Ва кви сред би ме ѓу уче ни -
ци те и пен зи о не ри те за поч на да се ор -
га ни зи ра ат во 2010 го ди на. Пр ви те
пет се одр жаа во ос нов но то учи ли ште
„Хри сто Узу нов“, ше ста та во ос нов но -
то учи ли ште „Брат ство-единс тво“, а
оваа сед ма во Вел го шти и е пр ва ор -
га ни зи ра на во ру рал но учи ли ште.
Сред ба та за поч на со за ед нич ко дру -
же ње на уче ни ци те и ра ко водс тво то

на ЗП-Охрид и Де бр ца, ка де што во не -
по сре ден и ин те ра кти вен раз го вор
уче ни ци те се ин фор ми раа за тоа ка -
ко се ста ну ва пен зи о нер, кои се при -
до би вки те на пен зи о не ри те и ка ков
тре ба да би де од но сот на мла ди те кон
пен зи о не ри те во се мејс тво то и над -
вор од не го. На овие те ми збо ру ваа
пред уче ни ци те пре тсе да те лот на со -
бра ни е то, д-р Ди ми тар Спа се ски, пре -
тсе да те лот на из врш ни от од бор, Ѓор ѓи
Трп че ски, се кре та рот Сте фан Вла ди -
ми ров, на кои прет ход но до бре дој де
им по са ка ди ре кто рот на учи ли ште то

„Жи вко Чин го“, Ѓо ко Чин го ски.
Сред ба та по тоа про дол жи во спорт -

ска та са ла ,,То дор Але ксан дров“, во
при сус тво на го лем број уче ни ци и пен -
зи о не ри на мес ни от раз гра нок на Вел -
го шти, ка де што бе ше ор га ни зи ра на
кул тур но-за бав на про гра ма. Во за ед -
нич ка та про гра ма уче ни ци те ис пол -
ни ја не кол ку со ло на род ни пес ни, а по -
тоа со му зич ко-сцен ска та из вед ба на
по ста но вка та ,,Бил ја на плат но бе ле -
ше“ на ста пи КУД ,,Дал ги“ од ЗП-Охрид
и Де бр ца, по што сле ду ва ше и сплет
на пес ни и ора.                      К.Спа се ски

Ве се ли и рас по ло же ни, пе де сет и пет
пен зи о не ри од ЗП-Га зи Ба ба, на 12 мај
за ми наа на двод нев на ек скур зи ја на Зла -
ти бор во Ср би ја. Пеј за жи те ка ко од бај -
ка, све жи от чист воз дух, пре крас на та ве -
ге та ци ја, иде ал ни те ус ло ви за ре кре а ци -
ја и од мор се са мо не кои од уба ви ни те
кои ги прив ле ку ва ат пен зи о не ри те, а кои
се ко рис ни за нив но то здрав је. По крај
про ше тки те низ уба ви те пре де ли на Зла -
ти бор, тие ги по се ти ја најб ли ски от град
Ужи це и поз на то то ет но се ло Си ро гој но. 

Во Ужи це, осо бе ен ин те рес бе ше про -
ја вен за разг ле ду ва ње то на гра дот, и беа
по се те ни не кои исто ри ски и кул тур ни зна -
ме ни то сти, ме ѓу кои и поз на та та со бор -
на цр ква „Све ти ве ли ки ма че ник Ѓе ор ги -
ја“, ко ја е спо ме ник на кул ту ра та од го ле -
мо зна че ње. Во Си ро гој но, пак, учес ни -
ци те на ек скур зи ја та го по се ти ја му зе јот
на отво ре но „Ста ро се ло“, ка де што се

пре зен ти ра тра ди ци о нал но то, ма те ри јал -
но то и ду хов но то нас ледс тво на срп ско то
се ло. На пос лед ни от ден од ек скур зи ја та,
на вра ќа ње, тие нај пр во стиг наа во Ча -
чак и ту ка од мо раа на ше та ли ште то на
бре гот на За пад на Мо ра ва, ко ја те че низ
гра дот. Во Кра ље во имаа па но рам ско
разг ле ду ва ње на гра дот и про ше тка по
ли чен из бор. Осо бен впе ча ток кај пен зи -
о не ри те оста ви про ше тка та и разг ле ду -
ва ње то на Ма та ру шка Ба ња, ко ја е во не -
по сред на бли зи на на Кра ље во. По долг
од мор и ру чек имаа во Ни шка Ба ња, ка -
де што им оста на до вол но вре ме да се
про ше та ат и да ја разг ле да ат ба ња та, поз -
на та по сво и те тер мо ми не рал ни во ди, ка -
де што се за др жаа во разг ле ду ва ње на
при род но ми не рал на та кал. 

Со уба ви впе ча то ци и до жи ву ва ња
два та де на бр зо им по ми наа.

Ва сил Па чем ски

Интересна екскузија во Србија

ЗП-ГАЗИ БАБА
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ЗП-НЕГОТИНО

Ме мо ран дум за со ра бо тка
Не о дам на, пре тсе да те лот на ЗП-Не -

го ти но, Пе тар За хар чев и пре тсе да те лот
на Здру же ни е то на ди ја бе ти ча ри од Не -
го ти но, Да ви тко Јан ков, пот пи шаа ме мо -
ран дум за со ра бо тка по ме ѓу два та суб је -
кта. Цел та на овој ме мо ран дум е да се ре -
гу ли ра об вр ска та на Здру же ни е то на ди -
ја бе ти ча ри да ор га ни зи ра ме ре ње ше -
ќер во кр вта кај за ин те ре си ра ни те пен -
зи о не ри од ЗП-Не го ти но два-три па ти во
те кот на ка лен дар ска та го ди на, ка ко и да
вр ши еду ка тив ни пре да ва ња за пре вен -
ци ја и ле че ње од ова за бо лу ва ње. Еду ка -
ци ја та ќе се из ве ду ва од струч ни ли ца -
ди ја бе то ло зи од Здрав стве ни от дом - Не -
го ти но, ка ко и одф про фе со ри од Ме ди -
цин ски от фа кул тет во Скоп је. Рас по ре дот
и тер ми ни те на ва кви те актив но сти ќе се
пла ни ра ат и до го ва ра ат по ме ѓу две те здру -
же ни ја.

По пот пи шу ва ње то на ме мо ран ду мот
бе ше ор га ни зи ра на ак ци ја за ме ре ње
ше ќер во кр вта на де ве де се ти на пен зи -
о не ри кои са каа да из вр шат про вер ка на
сопс тве но то здрав је.

На оние кај кои бе ше по ка че но ни во -
то на ше ќер над доз во ле но то, им беа да -
де ни со ве ти за на та мош но од не су ва ње

и беа упа те ни до ма тич ни те ле ка ри. Оваа
ак ци ја на ра ко водс тво то на Здру же ни е -
то мно гу ми на пен зи о не ри ја поз дра ви ја
и по са каа ва кви актив но сти во ид ни на
да има по ве ќе. 

ЗП-Не го ти но исто та ка по све ту ва
го ле мо вни ма ние и на ме ѓу ге не ра ци -
ска та со ра бо тка со пом ла ди те ге не ра -
ции на кои им се пре не су ва ат искус -
тво то и му дро ста на нај во зрас на та по -
пу ла ци ја гра ѓа ни. При мер за та ква со -
ра бо тка е и не о дам неш на та ма ни фе -

ста ци ја „Ли ков но-му зич ки ет но пер фор -
манс“ во ор га ни за ци ја на цен та рот за
кул ту ра „Ацо Ѓор чев“, на че ло со ди ре -
ктор ка та Мир ја на Јо ва но ва, во ко ја
учес тву ваа пен зи о нер ки, член ки на
друш тво то „Рас пе а ни пен зи о не ри“. На
оваа тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја
пен зи о нер ки те об ле че ни во на род ни
но сии пре диз ви каа во о ду ше ву ва ње
со сво и те ве шти ни во под го то вка и пре -
зен ти ра ње на тра ди ци о нал ни пи ти и
ба ни ци.                                       Или ја Ем шов

Не кол ку член ки од Акти вот на пен -
зи о нер ки при ЗП-Ва лан до во не о дам -
на ја по се ти ја нив на та со гра ѓан ка и
по ра неш на учи тел ка За гор ка Ни ко ло -
ва, ко ја ја жи вее сво ја та 94-та го ди на.
Освен соз на ни е то за мно гу те го ди ни
и ста ро ста што D на теж на ла, таа ре чи -
си ни што не се из ме ни ла. С; уште е
ви тал на и во мож ност да ги из вр шу ва
сво и те се којд нев ни об вр ски.

Сред ба та бе ше мош не воз буд ли -
ва. Учи тел ка та ме ѓу пен зи о нер ки те ја
пре поз на сво ја та не ко гаш -
на уче нич ка Го ри ца, а се се -
ти и на дру ги те уче ни ци во
ге не ра ци ја та од да леч на та
1961-1965 го ди на. Поч на
да ги на бро ју ва и да се ин -
те ре си ра за Ми ло рад, Или -
ја, Дра ган, Ефтим, Бла гој, Ан -
ка, Тан ки ца, Зор ка, Сло бо -
дан ка, Ру жа и за мно гу дру -
ги при пад ни ци, на ре ку вај -
ќи ги свои де ца. Во при јат -
на ат мо сфе ра и со за до волс -
тво се спом ну ваа на ста ни
од вре ме то на мла до ста и на
ге не ра ци ја та, а учи тел ка та
бли ка ше од сре ќа и ра дост
што ги спо де лу ва ток му со
не кои од сво и те уче ни ци.
По тоа, од школ ски те се ќа ва ња За гор -
ка се пре фр ли на сопс тве на та би о гра -
фи ја и поч на да рас ка жу ва за неј зи но -
то дет ство и за на ста ни те од мла до ста.
Ро де на та ва лан дов чан ка со осо бен
пи е тет се при се ти и на сво јот та тко, кој
по Пр ва та свет ска вој на, за да спа си
гла ва, ја на пу штил сопс тве на та гру тка

и стиг нал на Кор зи ка, „остро вот на На -
по ле он Бо на пар та“, ка ко што го на ре -
че таа. Та му се обра зу вал и ко га се
вра тил во Ва лан до во на ви сти на бил
„го лем“ чо век, што по твр ди ја и при сут -
ни те пен зи о нер ки. Учи тел ка та ка жу -
ва ше и за неј зи но то шко лу ва ње во
Скоп је и за ра бо та та во обра зо ва ни -
е то, ка де што пол ни 40 го ди ни вос пи -
ту ва ла по ве ќе ге не ра ции уче ни ци, кои
ста на ле ин те ле кту ал ци и ко рис ни лу ѓе
за на ша та зем ја.

Сред ба та мо же ше да про дол жи со
ча со ви, но член ки те од Акти вот на пен -
зи о нер ки имаа план да по се тат и дру -
ги по ста ри и из не мо ште ни ли ца. Се
раз де ли ја со ве ту ва ње де ка по втор но
ќе се вра тат кај нај до бра та учи тел ка и
про дол жи ја со сво ја та ху ма на ми си ја.

Го ри ца Ми хај ло ва

Не о дам на, во ам фи те а та рот на Пе -
да го шки от фа кул тет во Би то ла се одр жа
про мо ци ја на кни га та „Свет ли ли ко ви на
про свет ни ра бот ни ци“ од авто рот Ѓор ѓи
Ла за рев ски. Овој не у мо рен пен зи о нер и
во сво ја та 78 го ди на по сто ја но тра га по
ми на то то за исто то да го за ве шти во ид -
ни на та. Пос лед на та не го ва кни га збо ру -
ва за пр ви те по во е ни учи те ли во Би то ла
и Би тол ско. Тоа е еден вид труд, мо но гра -
фи ја за пр ви те на став ни ци на ма ке дон -
ски ја зик.

- Оваа зна чај на кни шка од осум де се -
ти на стра ни ци прет ста ву ва зна чај но де -
ло ка де што авто рот се по гри жи би о граф -
ски да ги за бе ле жи и опи ше оние пр ви
про свет ни ра бот ни ци кои не му му пре -
да ва ле. Не ка би де по вод за пре о ста на -
ти те кои се за ни ма ва ат со ли те ра ту ра или
со исто ри о гра фи ја, па не ка се из да дат по -
ве ќе ва кви кни ги, со што ќе се от трг не од
за бо ра вот еден дел од ими ња та и пре зи -
ми ња та на лу ѓе то кои пр ви се за фа ти ле
со про све ту ва ње то на на се ле ни е то - се
по со чу ва во ре цен зи ја та за овој труд.

Топ ло и од ср це ка жа но, ка де што мо -
жат да се на се тат емо ци и те во ис пи ша -
ни те стра ни ци. Авто рот на пра вил, ка ко
што ве ли Пу шкин „Не ра ко тво рен спо ме -
ник“, кол кав е тол кав е, но бе ле жит е и ќе
оста не. 

Авто рот Ѓор ѓи Ла за рев ски е ро ден во
1939 го ди на во се ло то Бач, Би тол ско. Пе -
да го шка ака де ми ја за вр шил во 1968 г.
во Би то ла. Дип ло ми рал во 1979 го ди на
на Фи ло зоф ски от фа кул тет, пе да го ги ја,
при уни вер зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“

во Скоп је.
Во вре ме то од 1963 до 1968 го ди на

бил ди ре ктор на ос нов но то учи ли ште
„Мир че Ацев“ во се ло то Бач. По дип ло ми -
ра ње то на Фи ло зоф ски от фа кул тет во
Скоп је се вра бо тил ка ко вос пи ту вач во
ОУ „Ко ле Ка нин ски“- Би то ла. Во пер и о -
дот од 1987 до 1995 го ди на бил на став -
ник за до пол ни тел на на ста ва по ма ке дон -
ски ја зик и кул ту ра во Со јуз на Ре пуб ли ка
Гер ма ни ја. Пен зи о нер ски те де но ви ги за -
поч ну ва во 2002 го ди на. Пре тсе да тел е
на Пе ла го ни ски те кул тур но-на уч ни сред -
би при оп шти на та Но ва ци. За сво ја та не -
у мор на на уч но-истра жу вач ка и пе да го -
шка деј ност има до би е но мно гу број ни
на гра ди и приз на ни ја. Ла за рев ски е це -
нет на у чен истра жу вач и пуб ли цист кој об -
ја вил мно гу број ни мо но граф ски тру до ви
за исто ри ја та, ет но гра фи ја та и фолк ло рот
на би тол ски от ре ги он. 

До бре То до ров ски

СРЕДБА СО БРАНКО КОЦЕСКИ, АВТОР НА КНИГАТА „ОБЈАСНУВАЊЕ, ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ“

Ка ко по у ба во да го жи ве е ме жи во тот
Осум де сет и ед но го диш ни от пен зи о -

нер Бран ко Ко це ски од Скоп је се ри оз но
се за фа тил со раз ра бо тка на про це си те
со др жа ни во нас ло вот на не го ва та кни -
га „Об јас ну ва ње, зна е ње и раз би ра ње“
за да ни го до ло ви ми на то то, да го раз бе -
ре ме ми гот во кој жи ве е ме и да мо же ме
да ја пла ни ра ме ид ни на та. За тоа тој го
пре по ра чу ва мо то то што го пра кти ку ва и
што го чи ни ус пе шен во жи во тот: „Пра ве -
те го она што мо же те и што го са ка те со
љу бов и за до волс тво, ус пе хот не ма да изо -
ста не“. Авто рот на ова ин те рес но и за се -
ко го пре по рач ли во де ло е ро ден во да -
леч на та 1936 го ди на во се ло то Зр зе - При -
леп ско. Дет ство то го по ми нал во сво е то
род но ме сто во „во е ни оку па ции“, за ни -

ма вај ќи се со зем јо делс тво и сто чарс тво,
за тоа што во тоа вре ме не би ло за дол жи -
тел но по ви со ко то обра зо ва ние. Се пак,
Бран ко имал сре ќа да го про дол жи обра -
зо ва ни е то, иа ко мо рал днев но да пе ша -
чи по 24 ки ло ме три до најб ли ско то учи -
ли ште. Со осо бен ен ту зи ја зам и мо ти ва -
ци ја во При леп за вр шил гим на зи ја, но не
ста вил точ ка на обра зо ва ни е то. 

- Во го ди ни те на со зре ва ње то, по не -
сен од тво реш тво то на Кр сте Пе тков Ми -
сир ков, кој ни оста ви ама нет за чу ва ње
на ја зи кот ка ко на ше ду хов но бо гат ство
и нас ледс тво, јас са кав да при до не сам
кон ова за ве ту ва ње. Та ка, во со ра бо тка
со Во јо Вел ја нов ски под го твив ме и из да -
дов ме „Гра ма ти ка на ма ке дон ски от ја -

зик“, ко ја 40 го ди ни бе ше не за мен лив
учеб ник за најм ла ди те во ос нов но то обра -
зо ва ние - по јас ну ва Бран ко со не ви де на
љу бов кон тво реш тво то.

Во 2015 го ди на го из да ва де ло то
„Kaра кте ри сти ки на зна е ње то и на раз -
би ра ње то во на став ни те со др жи ни“, во
кое, во еден дел ги истак ну ва доб ле сти -
те: ра до ста, по ма га ње то, ми рот, тр пе ни -
е то и до бри на та, кои се кој тре ба да ги по -
се ду ва. 

- Пло до ви те на ста ро ста се љу бов кон
дру ги те, а со ва ша та да де на по мош, би ло
ма те ри јал на или ду хов на, ќе на пра ви те
мно гу дру ги да би дат среќ ни, а и вие та ка
да се чув ству ва те - истак ну ва Ко це ски. 

Се ва сти ја Цве тков ска Со ти ров ска

ЗП-ДЕБАР И ЦЕНТАР ЖУПА

Не за бо рав на ек скур зи ја во Кор ча
Во рам ки те на го диш на та про гра ма

за ра бо та на ЗП-Де бар и Цен тар Жу па,
око лу 100 пен зи о не ри имаа ед нод нев -
на ек скур зи ја во Ал ба ни ја. Ек скур зи ја та
бе ше ре а ли зи ра на во гра до ви те Кор ча
и Под гра дец, ка де што пен зи о не ри те
имаа мож ност да ги по се тат, по крај дру -
го то, и поз на ти те кул тур но-исто ри ски спо -
ме ни ци во два та ал бан ски гра да.

Пре тсе да те лот на здру же ни е то на
пен зи о не ри Де бар и Цен тар Жу па, Џа -
вит Кар пу зи, об јас ну вај ќи ги це ли те на
оваа актив ност истак на де ка во рам ки -
те на оваа ек скур зи ја пен зи о не ри те до -
би ја мож ност да по се тат мно гу број ни
кул тур но-исто ри ски спо ме ни ци. По при -
стиг ну ва ње то во Кор ча тие го по се ти ја
об је ктот на пр во то учи ли ште на ал бан -
ски ја зик, ка ко и град ска та пра вос лав -
на ка те дра ла ко ја е ед на од нај у ба ви те
во Ал ба ни ја. Во Спо мен-ку ќа та на пр во -
то ал бан ско учи ли ште, ко ја е му зеј, пен -
зи о не ри те со за до волс тво ги разг ле даа
про сто ри те ка де што е одр жа на пр ва та
на ста ва на ал бан ски ја зик. Ве те ран ка -
та на де бар ско то обра зо ва ние, Сев дие
Вој ни ка, ни из ја ви де ка со за до волс тво
го по се ти ла овој му зеј кој има го ле мо
зна че ње за ал бан ска та на ста ва и до да -

де де ка по го ле ми от дел од пен зи о не ри -
те за прв пат до а ѓа ат во Кор ча. Пен зи о -
не рот Ру се Ми нов ски, кој по ве ќе го ди -
ни бил на став ник во де бар ски те ос нов -
ни учи ли шта, ни из ја ви де ка е до бро што
здру же ни е то ор га ни зи ра ва кви по се ти
на кул тур но-исто ри ски спо ме ни ци. 

Пен зи о не ри те имаа мож ност да ја
ви дат и по се тат го ле ма та уба ва пра вос -
лав на ка те дра ла ко ја се на о ѓа во цен та -
рот на Кор ча. И по крај тоа што нај го ле -
ми от број пен зи о не ри D при па ѓа ат на
мус ли ман ска та ве ра, се пак тие со го лем
ин те рес ја по се ти ја и ка те дра ла та. Љу -
без ни те прет став ни ци на цр ква та ни рас -
ка жаа де та ли за из град ба та и зна че ње -

то на ка те дра ла та, би деј ќи го лем дел од
на се ле ни е то во Кор ча се пра вос лав ни
хри сти ја ни. Цен та рот на Кор ча го кра си
ток му оваа ка те дра ла и неа ја по се ту ва -
ат мно гу ту ри сти.

По по се та та на ка те дра ла та пен зи о -
не ри те имаа мож ност да ги вку сат тра -
ди ци о нал ни те ја де ња на Кор ча, но и да
ужи ва ат во уба ва та ста ро град ска му зи -
ка. Пен зи о не ри те, по по се та та на Кор -
ча, се упа ти ја кон уба ви от Под гра дец, кој
се на о ѓа на бре гот на Охрид ско Езе ро.
Во Де бар се вра ти ја мно гу за до вол ни,
со жел ба од стра на на здру же ни е то да
би дат ор га ни зи ра ни ва кви ек скур зии
што по че сто.                             Вјол ца Са ди ку

ЗП-ВАЛАНДОВО
Во по се та на нај до бра та учи тел ка

ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА
„СВЕТЛИ ЛИКОВИ НА ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ“

Ѓор ѓи Ла за рев ски и ка ко
пен зи о нер не у мор но тво ри


