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На 18.7.2017 го ди на се одр жа 13-
та сед ни ца на из врш ни от од бор на
СЗПМ на ко ја при сус тву ва ше и пре -
тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ,
Бес ник По це ста. На по че то кот на сед -
ни ца та со ко ја ра ко во де ше, пре тсе да -
те лот Дра ги Ар ги ров ски ги ак цен ти ра
актив но сти те кои ус пеш но се ре а ли -
зи ра ни од усво е на та про гра ма на
СЗПМ за 2017 го ди на. Во сво е то кон -
крет но и кон циз но из ла га ње тој кон -
ста ти ра ше де ка за цр та но то ус пеш но
е ре а ли зи ра но бла го да ре ние на ра ко -
водс тво то на СЗПМ и на ра ко водс тва -
та на си те здру же ни ја-член ки, ка ко и
на се кој по е ди нец, член на СЗПМ. 

Се раз би ра де ка по сто јат уште ра -
бо ти кои тре ба да би дат ре а ли зи ра ни.
Тре ба да се про дол жи со на та мош ни -
те актив но сти во вр ска со За ко нот за
пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње. Тре ба
да се на пра ват ана ли зи и сог ле ду ва -
ња во ко ја ме ра здру же ни ја та ги усог -
ла си ле сво и те ста ту ти со но ви от ста -
тут на СЗПМ, по тоа да ли здру же ни ја та
се при др жу ва ат и ги по чи ту ва ат пре -
по ра ки те што ги да де СЗПМ за фи нан -
си ска та проб ле ма ти ка и ху ма ни тар -
ни те актив но сти, ка ко и за на чи нот на
ра бо та на клу бо ви те на пен зи о не ри -

ела бо ри ра ше Ар ги ров ски. 
Чле но ви те на ИО беа ин фор ми ра -

ни и за спро ве де ни те 8 ре ги о нал ни
спорт ски нат пре ва ри, ка ко и за под го -

то вки те за 22-те Ре пуб лич ки пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри, што ќе
се одр жат на 2 сеп тем ври во Ко ча ни,
со при сус тво на око лу 1.200 пен зи о -

не ри, од кои 500 нат пре ва ру ва чи од
40 здру же ни ја. Се истак на де ка од го -
ди на во го ди на рас те ин те ре сот за учес -
тво на овие нај ста ри пен зи о нер ски

актив но сти и де ка нат пре ва ри те се сe
по ма сов ни и по до бро ор га ни зи ра ни,
ка ко и со за бе ле жи тел ни ре зул та ти. 

По тоа при сут ни те беа ин фор ми -
ра ни за не ос но ва ни те на па ди врз
СЗПМ и врз ра ко водс тва та на здру -
же ни ја та од стра на на Пар ти ја та на
обе ди не ти пен зи о не ри и гра ѓа ни на
Ма ке до ни ја и че ко ри те кои се пре -
зе ме ни во таа на со ка. Ра ко водс тво -
то на СЗПМ да де два де ман та. На ед -
ни от де мант, пор та лот Исток-прес од
Штип од го во ри де ка об ви ну ва ња та
и тек стот се од ПОП ГМ и де ка ви на -
та е кај нив. Да ден е и втор де мант
за на вод на ме га афе ра во вр ска со
До мот на пен зи о не ри во Охрид, за
ко ја се утвр ди де ка е са мо ме га ла -
га, би деј ќи де но ви ве и Оп штин ски -
от суд до не се пре су да де ка ЗП-Охрид
и Де бр ца има стек на то пра во на
сопс тве ност на До мот. За не ос но ва -
ни те и не при мер ни кле ве ти СЗПМ ќе
под не се и туж би. При сут ни те ед ног -
лас но да доа под др шка на пре зе ме -
ни те актив но сти во вр ска со со оп -
ште ни ја та и со де ман ти те кои им беа
да де ни на увид и ги отфр ли ја си те на -
па ди ка ко тен ден ци оз ни, из мис ле ни
и не ви сти ни ти.                              К.С.А. 

ЗП-До јран и оваа го ди на бе ше до -
бар ор га ни за тор и до ма ќин на при јат -
на та пен зи о нер ска сред ба „Пик ник
на зе ле но“ во Стар До јран. Сред ба та
се одр жа на 22 ју ни 2017 го ди на, на
крај бреж је то на уба во то До јран ско
Езе ро, под сен ки те на „Три те ја во ри“.

Уба ви от и сон чев јун ски ден при до не -
се око лу 6.000 чле на од три е сет здру -
же ни ја на пен зи о не ри, член ки на
СЗПМ, да дој дат на оваа тра ди ци о нал -
на сред ба, да се дру жат и да ужи ва ат
во пре крас но то ту ри стич ко ме сто и во
бо га та та кул тур но-умет нич ка про гра -

ма, по по вод отво ра ње то на ту ри стич -
ка та се зо на во До јран. И оваа го ди на,
пен зи о не ри те од ЗП-Ра до виш и Кон -
че беа најм но гу број ни, би деј ќи во До -
јран дој доа 600 пен зи о не ри. 

На со би рот, го сти те нај пр во ги поз -
дра ви и им по са ка ср деч но и топ ло до -

бре дој де Бо ри вој Бо ја џи ев, пре тсе да -
тел на ЗП-До јран, кој изра зи го ле ма бла -
го дар ност за огром но то при сус тво на
пен зи о не ри те, по са ку вај ќи им до бар
по мин, до бра за ба ва и мно гу здрав је.
До бро здрав је и сe нај до бро на при сут -
ни те им по са ка и пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, кој збо ру ва -
ше за зна че ње то на пик ник-сред би те,
кои прет ста ву ва ат мост за гра де ње при -
ја телс тва, ре ла кса ци ја и за ба ва. 

- Мо же ме да ка же ме де ка ту ри стич -
ка та се зо на ве ќе е отво ре на со ова
на ше ма сов но при сус тво на пен зи о -
не ри од си те гра до ви од Ма ке до ни ја.
Ва ше то при сус тво во тол ку го лем број
е до каз де ка са мо ва ка здру же ни мо -

же ме да оди ме на пред во но ви по стиг -
ну ва ња. Ми на та та го ди на СЗПМ ја од -
бе ле жа 70-го диш ни на та од пен зи о -
нер ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке до -
ни ја, што е уште ед на по твр да за на -
ше то по сто е ње и дејс тву ва ње - истак -
на Ар ги ров ски, прог ла су вај ќи ја сред -
ба та за отво ре на и за и гра на оро то
што се игра ше под сен ки те на сто лет -
ни те дрв ја. Пен зи о не ри те ужи ваа во
уба ви ни те на град ска та пла жа, во уба -
ва та про гра ма ко ја за поч на со пе јач -
ка та гру па од ЗП-Со ли дар ност-Ае ро -
дром, а про дол жи со му зич ка та гру па
„Ќе иф“ и поз на ти от естра ден умет ник
Кру ме Спа сов ски, сe до ве чер ни те ча -
со ви.                               Ва сил Па чем ски

ТРИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ 

Сог ле ду ва ња на ре а ли зи ра но то 

Пен зи о не ри те ја отво ри ја ту ри стич ка та се зо на во До јран 
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Пре тсе да те лот на Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја, д-р Ѓор ге Ива нов, на 21 ју ни
2017 го ди на при ми прет став ни ци од
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те на Ма ке до ни ја, во со став Дра ги
Ар ги ров ски, пре тсе да тел на СЗПМ, Бес -
ник По це ста, пре тсе да тел на со бра ни -
е то на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски, пот пре -
тсе да тел на ИО на СЗПМ и Стан ка Трај -
ко ва, се кре тар ка на ИО на СЗПМ, кои
го ин фор ми раа пре тсе да те лот Ива нов
за пре диз ви ци те со ко и што се со о чу ва -
ат, ка ко и за по стиг на ти те ре зул та ти во
од нос на по до бру ва ње на жи вот ни от
стан дард на пен зи о не ри те во Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја.

Ма ке дон ски от пре тсе да тел изра зи
под др шка за актив но сти те на пен зи о -

не ри те ка ко во рам ки те на до мот и се -
мејс тво то, та ка и во по ши ро ка та за ед -
ни ца, и наг ла си де ка пре ку нив но то
учес тво во го лем број ини ци ја ти ви, со
сво е то зна е ње, искус тво и ин те ле кту а -
лен ка па ци тет да ва ат зна ча ен при до -
нес во оп штес тве ни те те ко ви.

На сред ба та, пре тсе да те лот на Со -
ју зот, Дра ги Ар ги ров ски, му до де ли
пла ке та на пре тсе да те лот Ива нов, во
знак на бла го дар ност за под др шка та
во актив но сти те и афир ми ра ње то на
ста ту сот на пен зи о не ри те во Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја, ка ко и мо но гра фи -
ја „Пен зи о нер ски актив но сти за по -
чит“, под го тве на по по вод 70 го ди ни
од пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во
Ма ке до ни ја.  К.С.А

Цен та рот за раз вој на источ ни от
план ски ре ги он, во со ра бо тка со оп шти -
ни те Ко ча ни, Про би штип и Че ши но во -
Об ле ше во, ќе гра ди спо мен-обе леж је
на Ни ко ла Ка рев, пр ви от пре тсе да тел
на Кру шев ска та ре пуб ли ка, кај мес но -
ста Сви ла но во, не да ле ку од се ло то Рај -
ча ни, Ко чан ско, ка де што на 27 април
1905 го ди на, на пат за род но то Кру ше -
во за ги нал со сво ја та че та бор ци. Комп -
лет на та ре а ли за ци ја на спо мен-обе леж -
је то ќе чи ни 4 ми ли о ни и 800 ил ја ди де -
на ри, средс тва до би е ни од Би ро то за
рам но ме рен ре ги о на лен раз вој. Во ре -
а ли за ци ја та на про е ктот се вклу че ни и
оп шти ни те Про би штип и Че ши но во - Об -
ле ше во, а но си тел на актив но сти те е оп -
шти на та Ко ча ни.

За из град ба та на спо мен-обе леж је -
то на Ни ко ла Ка рев кај Сви ла но во, во
оп шти на та Ко ча ни, се обез бе ди ја фи -
нан си ски средс тва во из нос од 250 ил -
ја ди де на ри од бу џе тот на оп шти на та.
Ло ка ци ја та се про сти ра на по вр ши на
од 1.600 ме три и на иста та ќе би де ло -
ци ра но спо мен-обе леж је то со пре о ста -

на ти те при друж ни еле мен ти. Об је ктот
ќе би де во вид на ам фи те а тар со ме ста
за се де ње и со клу пи, а освет лу ва ње то
ќе би де со лед-све тил ки кои ќе се на по -
ју ва ат со енер ги ја од сон че ви ко ле кто -
ри - ни из ја ви гра до на чал ни кот Ра тко
Ди ми тров ски.

Це ло куп на та ре а ли за ци ја на спо -
мен-обе леж је то се оче ку ва да би де
ре а ли зи ра на за три ме се ци,од нос но
до октом ври оваа го ди на. Ина ку, и де -
нес спо ме ни кот на Ни ко ла Ка рев кај
Сви ла но во ре дов но е по се ту ван од
стра на на мно гу број ни по се ти те ли од
по ве ќе гра до ви на др жа ва та. На чес -
тву ва ње то на хе рој ско то за ги ну ва ње
на Ка рев кај Сви ла но во, се ко ја го ди -
на учес тву ва и де ле га ци ја од ЗП-Ко -
ча ни. Из град ба та на спо мен-обе леж -
је на Ка рев е при фа те на и од стра на
на пен зи о не ри те од Ко ча ни, Че ши но -
во - Об ле ше во и од Про би штип, кои
пла ни ра ат се ко ја го ди на за Илин ден
по се та на ме сто то со одр жу ва ње пик -
ник и исто ри ски час. 

К. Ге ра си мов

Де нот на ЗП-Охрид и Де бр ца и 67-
го диш ни на та од по сто е ње то на здру -
же ни е то беа све че но од бе ле жа ни на
1 ју ли 2017 го ди на. На прос ла ва та при -
сус тву ваа пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, за ме ник-гра до на -
чал ни кот на Охрид, Ан гел Ја нев, пре -
тсе да тел ка та на со ве тот на оп шти на -
та, Гор да на Ко ња но ска, пре тсе да тел -
ка та на ЗП-Вра ње, Ми рос ла ва Трај ко -
виќ, пре тсе да те лот на Кон фе де ра ци -
ја та на син ди ка тот на пен зи о не ри те
на Под гра дец, Ал ба ни ја, На зив Дал ја -
ни, пре тсе да те лот на ЗП-Со ли дар ност-
Ае ро дром, Ди ми три ја Бо га ти но ски и
де ле га ции пред во де ни од пре тсе да -
те ли те на ЗП-При леп - Ки рил Ѓор ѓи е -
ски, Би то ла - То ме Или о ски, Га зи Ба ба
- Ѓор ге Ан до нов, Ко ча ни - Ѓор ги Се ра -
фи мов и дру ги го сти.

Све че но ста за поч на со ис пол ну ва -
ње и про мо ви ра ње на све че на та пес -
на на ЗП-Охрид и Де бр ца „Јас сум пен -
зи о нер“, што ја ис пол ни пе јач ка та гру -
па на КУД „Дал ги“, на текст од Ри сто Трај -
ко ски, му зи ка на Мен де Ба ра ко ски и
аранж ман на Ди ми тар Ки тро зо ски.

По тоа, пред при сут ни те пен зи о не -
ри и го сти, за ус пе си те и раз во јот на ЗП-
Охрид и Де бр ца при год но обра ќа ње
има ше пре тсе да те лот на ИО, Ѓор ѓи Трп -
че ски, кој уште ед наш ги по со чи ус пе -
си те и актив но сти те на здру же ни е то и
истак на де ка си те тие се ре зул тат на го -
ле ма та и се срд на под др шка на здру же -
ни е то од СЗПМ.

На го сти те и на при сут ни те во пол -
на та са ла им се обра ти и поз драв ни
збо ро ви упа ти пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, кој иска жа мно гу
по фал ни збо ро ви, по ткре пе ни со фа -

кти, за ус пе си те на ЗП-Охрид и Де бр -
ца. Тој, ме ѓу дру го то, ја по фа ли со ра бо -
тка та на охрид ско то здру же ние со ЗП
од со сед ни те др жа ви, збра ти ме но то
здру же ние Со ли дар ност -Ае ро дром од
Скоп је, ка ко и нај а ва та за со ра бо тка
со пен зи о не ри те од Ко стур, Гр ци ја. При -
тоа Ар ги ров ски по тсе ти де ка ми на та -
та го ди на СЗПМ сла ве ше го лем ју би -
леј, 70 го ди ни од сво е то по сто е ње, за
што до би и По вел ба на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја од стра на на пре тсе да те лот
на др жа ва та, д-р Ѓор ге Ива нов, истак -
ну вај ќи де ка По вел ба та не е са мо ре -
зул тат на ус пе си те на СЗПМ, ту ку и на
си те ЗП во ре пуб ли ка ва, би деј ќи ед ни
без дру ги не би мо же ле за ем но и ин -
те ра ктив но да функ ци о ни ра ат. 

ЗП-Охрид и Де бр ца пред во ди во сво -
ја та актив ност и спа ѓа ме ѓу нај а ктив ни -
те, во по ве ќе сфе ри кои мно гу па ти сум
ги спом ну вал, а тоа се спор тот, кул ту ра -
та, ме ѓу ге не ра ци ска та и мул ти ет нич ка
со ра бо тка - истак на Ар ги ров ски. 

При сут ни те на све че но ста ги поз -
дра ви ја и за ме ник-гра до на чал ни кот на
Охрид, Ан гел Ја нев, пре тсе да те лот на
ЗП-Вра ње, Ми рос ла ва Трај ко виќ и пре -
тсе да те лот на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро -
дром, Ди ми три ја Бо га ти но ски. 

По тоа бе ше про мо ви ран до ку мен -
тар ни от филм со ра бо тен нас лов „Тоа
сме ние – ЗП-Охрид и Де бр ца“, на автор -
ка та Ри ста на Ме ру џе ска-Мој со ска. 

Пред при сут ни те со сво ја лич на твор -
ба со нас лов „Пен зи о нер ска“ се прет -
ста ви поз на ти от до ку мен та рист од
Охрид, Ди ми тар Сми ле ски, член на ИО
на ЗП-Охрид и Де бр ца.

По тоа сле ду ва ше вра чу ва ње на на -
гра ди и приз на ни ја на истак на ти лич -

но сти кои да ле свој при до нес во раз -
во јот на ЗП-Охрид и Де бр ца. За осо бен
при до нес во раз во јот на СЗПМ и со ра -
бо тка та со ЗП-Охрид и Де бр ца, на пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, му беа вра че ни По вел ба и ико на
на све те цот Све ти Кли мент Охрид ски,
изра бо те на во ба кро рез. ЗП-Охрид и
Де бр ца за прв пат до де лу ва ва кво ви -
со ко приз на ние.

За не се бич но за ла га ње и за вид ни
ре зул та ти во спор тот и во кул ту ра та им
беа вра че ни пла ке ти на умет нич ки от
ра ко во ди тел на КУД „Дал ги“, Ри сто
Трај ко ски, спор тис тка та со осво е ни
се дум злат ни ме да ли, Бла ги ца Мар ку -
ле ска, а по себ но приз на ние до би и Ло -
ли та Ѓо не ска, вра бо те на во струч на та
служ ба во здру же ни е то. Приз на ни ја
им беа вра че ни и на Ру жа Ба ле ска, Ри -
ста на Мој со ска и Ми лан ка Пан де ле -
ска, а бла го дар ни ци до би ја здру же ни -
ја та од Вра ње - Ср би ја, Под гра дец - Ал -
ба ни ја, Со ли дар ност-Ае ро дром и ЗП-
Га зи Ба ба од Скоп је, Би то ла, При леп,
Ко ча ни и од Стру га.

На све че на та при го да, спо год ба за
со ра бо тка ме ѓу ЗП-Охрид и Де бр ца и
ЗП-Вра ње од Ср би ја пот пи шаа пре тсе -
да те ли те Ми рос ла ва Трај ко виќ на ЗП-
Вра ње и Ѓор ѓи Трп че ски на ЗП-Охрид
и Де бр ца.

Во кул тур но-за бав ни от дел од про -
гра ма та сле ду ва ше на стап на КУД „Дал -
ги“ со по ста но вка та „Бил ја на плат но
бе ле ше“, Ла ко че ре ско то оро, фолк лор -
ни те гру пи на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро -
дром и на ЗП-Вра ње со сплет пес ни и
ора од око ли на та на Вра ње, кое го ди -
на ва од бе ле жу ва 10 го ди ни од сво е то
по сто е ње.                                 К. Спа се ски

Пен зи о нер ки те од клу бот „До сто инс твен жи вот“ при ОО
на Цр вен крст од Кри ва Па лан ка не о дам на ре а ли зи раа ед -
нод нев на ек скур зи ја до Кра то во, при што го по се ти ја и ло ка -
ли те тот Кук ли ца. Оваа план ска актив ност ја ор га ни зи ра ше
ко ор ди на тор ка та Ру шка Ми тов ска, ко ја ја пред во де ше гру -
па та. Нај пр во по се ти те ли те го оби ко ли ја ло ка ли те тот Кук ли -
ца со ед но ча сов но разг ле ду ва ње и фо то гра фи ра ње. По тоа
пен зи о нер ки те се упа ти ја кон Кра то во, ка де што има ше па -
но рам ска про ше тка низ гра дот на кој, во о ду ше ве ни од не -
го ва та ар хи те кту ра и ста ра та град ба, си те му се вос хи ту ваа.

По дво ча сов но то разг ле ду ва ње на гра дот по се ти те ли те
се упа ти ја кон след на та де сти на ци ја, со сед на та ру рал на оп -
шти на Ран ков ци. Та му, во ре сто ра нот „Ранч“, во мес но ста
Ра ди буш, сле ду ва ше зас лу же на по чин ка и сре ду ва ње на
впе ча то ци те.

Во о ду ше ве ни од при род ни от пеј заж и ту ка не изо ста на
фо то гра фи ра ње то за спо мен и се ќа ва ње на оваа не за бо -
рав на за ед нич ка ек скур зи ја. Си те за до вол ни, со прем но гу
им пре сии, се вра ти ја во род ни от град да им рас ка жу ва ат
за до жи ву ва ња та на оние кои тој ден не беа со нив на ек -
скур зи ја та.                                                                                  Б. Стој чев ска 

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Од бе ле жа на 67-го диш ни на та од по сто е ње то 
на здру же ни е то 

Де ле га ци ја од СЗПМ 
кај пре тсе да те лот Ива нов

ЗП-КОЧАНИ

Спо мен-обе леж је на Ка рев 
кај Сви ла но во, Ко чан ско

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

По се та на ло ка ли те тот Кук ли ца



Во ор га ни за ци ја на СЗПМ, во те кот
на мај и ју ни се одр жаа ре ги о нал ни те
пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри. Ус -
пеш ни до ма ќи ни беа здру же ни ја та на
пен зи о не ри те: ЗВП, Пех че во, Про би -
штип, Са рај, Ве лес, Штип, Охрид и Де бр -
ца и Ре сен.

Спор ти сти те од тре ти от ре ги он се нат -
пре ва ру ваа на 19 мај 2017 го ди на на
Спорт ски от ре кре а ти вен цен тар на АРМ
во Скоп је. Око лу 305 нат пре ва ру ва чи си
ги од ме ри ја си ли те и по ка жаа де ка се
до бро фи зич ки под го тве ни. Нај до бри ре -
зул та ти по стиг наа учес ни ци те од здру же -
ни ја та на пен зи о не ри од Га зи Ба ба, Илин -
ден и од Бу тел.

На 20 мај, на спорт ски те те ре ни во
Пех че во се нат пре ва ру ваа ЗП од: Ко ча -
ни, Ви ни ца, Ма ке дон ска Ка ме ни ца, Дел -
че во, Бе ро во и Пех че во. Во овој ре ги он
екип но најм но гу пр ви ме ста осво и ја
спор ти сти те од ЗП-Ко ча ни, на вто ро то
ме сто се нај доа спор ти сти те од ЗП-Ви -
ни ца, а на тре то то учес ни ци те од ЗП-Ма -
ке дон ска Ка ме ни ца.

На 23 мај, во Про би штип, око лу 200
спор ти сти од 6-от ре ги он се нат пре ва ру -
ваа во 11 спорт ски дис цип ли ни во ма -
шка и во жен ска кон ку рен ци ја. Нај до -
бри ре зул та ти по стиг наа ку ма нов ци со
осво е ни 12 пр ви ме ста, пред Про би штип
и Кра то во со по пет пр ви ме ста.

На 25 мај, во РСЦ кај езе ро то Тре ска

во Са рај, Скоп је, се нат пре ва ру ваа спор -
ти сти те од вто ри от ре ги он, на кои учес -
тву ваа око лу 500 пен зи о не ри од 7 здру -
же ни ја: Ѓор че Пе тров, Та фта ли џе, Кар -
пош, ОВР, Те то во, Го сти вар и Са рај - здру -
же ни е то-до ма ќин. Нај до бри беа те тов -
ски те пен зи о не ри со 12 осво е ни пр ви
ме ста, пред спор ти сти те од ЗП-ОВР Скоп -
је со 5 и нат пре ва ру ва чи те од ЗП-Ѓор че
Пе тров со 2 пр ви ме ста.

На 31 мај, во Ве лес се нат пре ва ру -
ваа око лу 350 спор ти сти-пен зи о не ри од
ЗП: Ве лес, Ка ва дар ци, Не го ти но, Де мир
Ка пи ја, Ва лан до во, Ге вге ли ја, Бог дан ци
и До јран. Нај до бри ре зул та ти по стиг наа
до ма ќи ни те од ЗП-Ве лес, пред спор ти сти -
те од ЗП-Ка ва дар ци и од ЗП-Не го ти но.

Нат пре ва ри те на здру же ни ја та од 7-
от ре ги он се одр жаа на 10 ју ни 2017 го -
ди на во Штип, а до ма ќи ни те од ЗП-Штип
беа по бед ни ци на оваа сред ба. Вто ри
беа спор ти сти те од ЗП-Ра до виш и Кон -
че, а тре ти учес ни ци те од Стру ми ца.

На 17 ју ни 2017 го ди на, во Охрид

се срет наа спор ти сти те од че твр ти от
ре ги он, ка де што по втор но, ка ко по тра -
ди ци ја, нај под го тве ни со најм но гу осво -
е ни пр ви ме ста беа нат пре ва ру ва чи -
те од ЗП-Охрид и Де бр ца, пред ЗП-Стру -
га и ЗП-Ки че во.

Ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри
по ме ѓу здру же ни ја та на пен зи о не ри,
член ки на СЗПМ, за вр ши ја на 27 ју ни
2017 го ди на со сред ба та на учес ни ци те
од тре ти от ре ги он во Ре сен. Пен зи о не -
ри те од При леп беа нај под го тве ни и осво -
и ја најм но гу - 13 пр ви ме ста. Вто ро то ме -
сто им при пад на на кру шев ча ни со 5 пр -
ви ме ста, а тре то то на учес ни ци те од ЗП-
Би то ла со 4 пр ви ме ста.

Во си те ре ги о ни игри те ми наа во нај -
до бра ор га ни за ци ја и во фер спорт ски
нат пре вар, а осво ју ва чи те на пр ви те ме -
ста се ква ли фи ку ваа за учес тво на 22-
та ју би леј на Ре пуб лич ка пен зи о нер ска
спорт ска олим пи ја да, ко ја што за прв пат
ќе се одр жи во Ко ча ни, гра дот на ори -
зот, на 2 сеп тем ври 2017 го ди на.  Р.П.П.
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ЗП-Ку ма но во, на 16 ју ни 2017 го ди -
на го сту ва ше во Кра гу е вац на по ка на
на исто и ме но то здру же ние. До ма ќи ни -
те ср деч но и тра ди ци о нал но со по га ча
ги пре че каа ку ма нов ски те пен зи о не -
ри, а пр во то до бре дој де им го по са каа
пре тсе да те лот Ра тко То ма ше виќ и се -
кре тар ка та Да ни ца Љу иќ. Бла го дар ност
до до ма ќи ни те за топ ли от пре чек и мож -
но ста за прет ста ву ва ње на здру же ни е -
то, од нос но на КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“,
иска жа пре тсе да тел ка та на ко ми си ја -
та за кул ту ра при ЗП-Ку ма но во, Сла ви -
ца Лам ба ша. 

Прет ста ву ва ње то на ку ма нов ци за -
поч на со ор ке стар ска из вед ба на ма -
ке дон ско оро, што бе ше бур но поз дра -
ве но од при сут ни те пен зи о не ри. Пре -
крас ни те ма ке дон ски пес ни „Јо ва но,
Јо ван ке“ и „Ја из ле зи ста ра мај ко“ ги
пе е ја Сло бо дан ка Дим ков ска, Ка ли на
Бо шков ска и Ста на Ки при ја нов ска. Осо -
бе но за до волс тво и го лем ап ла уз сле -
ду ва ше по ис пол ну ва ње то на пес ни те

„Ју трос ми е ру жа проц ве та ла“ и „Ове
но ќи мо је зла то лум пу је“. Чле но ви те на
драм ска та ра бо тил ни ца из во нред но ги
оди граа сво и те рол ји од ин сер ти те на
„Лен че Ку ма нов че“ и „У ка фан че кар -
ши Стан че“, низ кои бе ше прет ста вен
жи во тот од по ра неш но то ста ро Ку ма -
но во. Ме ша на та фолк лор на гру па во
при друж ба на ор ке ста рот со пес ни и
оро ја им про ви зи раа же тва та во исто -
и ме ни от сплет, а со ло-на стап има ше и
Ни ко ла Ми шев ски со из вор ни от ин стру -

мент ќе ма не. Про гра ма та за вр ши со
сплет на фолк ло ри сти те „Игро ор на, пес -
но пој на пле тен ка“, што бе ше прос ле -
ден со бур ни ова ции „Бра во, бра во ку -
ма нов ци“. На кра јот, од име то на „Град -
ско удру же ње пен зи о не ра - Кра гу је вац“,
топ ли збо ро ви за пре крас на та про гра -
ма иска жа пре тсе да те лот Ра тко То ма -
ше виќ, кој истак на де ка ќе им би де чест
ва ква та со ра бо тка да про дол жи и да ја
воз вра тат по се та та на ку ма нов ци во не -
ко ја на ред на мож ност.                               С.Л. 

Актив на та ра бо та го одр жу ва тво ре -
цот и во пен зи о нер ски те де но ви да да -
ру ва пло до ви, за што ма те ри јал но то за -
ми ну ва, а ду хов но то оста ну ва. За тоа, на
21.6. 2017 го ди на во НУ-УБ „Го це Дел -
чев“ во Штип бе ше про мо ви ра на бо га -
та та пер со нал на биб ли о гра фи ја на про -
фе со рот д-р Ду шко Цац ков, под го тве на
од м-р Вил ма Јо ва но ва, Охри ди ја Ла за -
ро ва, Са шо Не дел ков и ре да ктор ка та
Бла га Спи ри до но ва.

Ди ре ктор ка та на биб ли о те ка та, м-р
Ми ле на Ри сто ва-Ми хај лов ска, изра зи
за до волс тво што се изра бо те ни че ти ри
бо га ти биб ли о гра фии на че тво ри ца зас -
луж ни штип ја ни, Ми ха ил Рен џов, Ко ста
Ба ла ба нов, Ме то ди Че пре га нов и Ду -
шко Цац ков, сок лас ни ци кои го прос ла -
ви ја осум де сет ти от ро ден ден. Таа истак -
на де ка плод на та ра бо та тре ба да се за -
бе ле жи за да оста не на ид ни те по ко ле -
ни ја. Про фе со рот Цац ков има об ја ве но
ори ги нал ни де ла, пер и о дич ни пуб ли ка -
ции, сту дии, есеи, кри ти ки, бе ле шки, кои
мо же да им слу жат на ид ни те сту ден ти
и ко ле ги, а кои беа при сут ни во го лем
број. Со сво и те тру до ви е за ста пен во
по ве ќе вес ни ци, спи са ни ја и е до бит -
ник на по ве ќе приз на ни ја за сво ја та
плод на ра бо та.

Ре цен зен тот на овој труд, пи са те лот
и про фе сор Вен ко Ан до нов ски, ре че де -

ка Цац ков е чо век - бла гај на на кул тур -
на та ме мо ри ја. Тоа и ста ри те мај сто ри
го зна ат, де ка тие се не за мен ли ви ка -
ме ња со ѕи да ни во град ба та, кои не се
атра ктив ни во це ли на та на згра да та,
нив на та за да ча е да ја кре пат град ба та. 

На про мо ци ја та при сус тву ваа род -
ни ни, при ја те ли, пен зи о не ри, со ра бот -
ни ци, след бе ни ци на не го во то де ло. Со
го ле мо за до волс тво Цац ков се заб ла го -
да ри на при сус тво то и до да де де ка сe
уште има до бри на во лу ѓе то за до бри де -
ла, а осо бе но за фи нан си ска та по мош
од оп шти на та Штип. Цве та Спа си ко ва

На 27 ју ни 2017 го ди на, на го ле ми -
от пра вос ла вен праз ник Спа сов ден, во
нај го ле ма та мес на за ед ни ца во оп шти -
на та, во Зле то во, се одр жа 6-от по ред
„Ет но фест Зле то во 2017“, кој ги со бра
љу би те ли те на ста ро град ски и из вор ни
пес ни и ин стру мен ти на ед но ме сто. На
фе сти ва лот мо жеа да се за бе ле жат учес -
ни ци од по ве ќе ге не ра ции, но со сво и -
те из вед би до ми ни раа пен зи о не ри те од
ЗП-Ку ма но во, чле но ви те на КУД „Ве се -
ли пен зи о не ри“ при ЗП-Про би штип и пе -
јач ка та гру па на ЗП-Зле то во.

Од име то на ор га ни за то рот, до мот на
кул ту ра та „Зле тов ски ру дар“ и оп шти на -
та Про би штип, на при сут ни те им се обра -
ти ди ре ктор ка та Ма ри ја Трај че ва, ко ја
нај на пред им по са ка топ ло до бре дој де
на го сти те во Зле то во, ка де што со ве ко -
ви се слу ша ат жу бо ре ње то на би стра та
Зле то ви ца и ле ген ди те за не ко гаш ни те
мно гу број ни за на ет чи ски ду ќа ни. Во сво -
е то из ла га ње таа се на вра ти на цел та на

фе сти ва лот и жел ба та на ор га ни за то ри -
те да ги со чу ва ат уба ви от фолк лор, не за -
бо рав ни те му зич ки ре фре ни и из вор ни -
те но сии и ин стру мен ти за да им се оста -
ват во ама нет на пом ла ди те ге не ра ции. 

На фе сти ва лот, по крај пен зи о не ри -
те, впе чат лив на стап имаа и де чи ња та
од ан самб лот „То ска“ од Зле то во, во кој
чле ну ва ат и на ста пу ва ат игро ор ци од 8
до 18 го ди ни. Со нив но то учес тво фе сти -
ва лот до би и ме ѓу ге не ра ци ско дру же ње.
Да се на де ва ме де ка тие ќе би дат про -
дол жу ва чи и чу ва ри на ма ке дон ски от
фолк лор и на ма ке дон ски те тра ди ции. 

На кра јот од офи ци јал ни от дел на ста -
пи естрад на та пе јач ка Ани Ма лин ко ва,
чии пес ни на пра ви ја оп што на род на ве -
сел ба и во оро се фа ти ја си те при сут ни.
Дру же ње то про дол жи во ре сто ра нот
„Зла ти ца“ во Зле то во, ка де што ди ре ктор -
ка та на До мот на кул ту ра та на учес ни ци -
те на фе сти ва лот им ги вра чи бла го дар -
ни ци те за учес тво.   М. Здра вков ска

ЗП-ШТИП

Бо га та биб ли о гра фи ја на 
про фе сор д-р Ду шко Цац ков

ЗП-КУМАНОВО

Го сту ва ње на КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ во Кра гу е вац 

ЗП-ПРОБИШТИП

На „Ет но фест Зле то во 2017“
ус пе шен на стап на пен зи о не ри те

АКТИВНОСТИ НА СЗПМ

За вр ши ја пен зи о нер ски те 
спорт ски ре ги о нал ни нат пре ва ри
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Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na 
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija

Stranicite gi ureduvaat: 
Kalina S.Andonova 
Mendo Dimovski od SZPM 

Aleksandar Dimkovski  
i Dejan Joveski
od „Nova Makedonija“vidici

Со до де лу ва ње то на на гра да та за
жи вот но де ло и со пр ва та прет ста ва
во офи ци јал на та кон ку рен ци ја за на -
гра ди „Ве не ци јан ски от тр го вец“ на
Драм ски от те а тар од Скоп је, на 9 ју -
ни го ди на ва бе ше отво рен ма ке дон -
ски от те а тар ски фе сти вал „Вој дан Чер -
но дрин ски“ по 52. пат. 

Во сво е то обра ќа ње на по че то кот
на фе сти ва лот, гра до на чал ни кот на
При леп, Мар јан Ри сте ски, наг ла си де -
ка  фе сти ва лот „Вој дан Чер но дрин ски“
е пре поз нат лив бренд не са мо за При -
леп, ту ку и за Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
Це ли 52 го ди ни При леп е до ма ќин на
оваа врв на кул тур на ма ни фе ста ци ја
и та ка ќе оста не во ид ни на.

По по ло ви на век и сто ти ци оди гра -
ни прет ста ви и до де ле ни на гра ди, на
фе сти ва лот му прет стои осво ју ва ње
на но ви те те а тар ски хо ри зон ти, ка ко
и важ на та за да ча да би де, на не кој на -
чин, „ре цен зент“ на со стој ба та, кон -
ди ци ја та и тво реч ки от по тен ци јал на
те а тар ска та умет ност во Ма ке до ни ја,
ре че ми ни сте рот за кул ту ра Ро берт
Ала ѓо зо ски, прог ла су вај ќи го фе сти -
ва лот за отво рен.

Го ди на шен до бит ник на на гра -
да та за жи вот но де ло е ака де мик
Ми тко Ма џун ков. На гра да та му ја
вра чи при леп ски от гра до на чал ник

Мар јан Ри сте ски. 
Ми ло ми е што сум ту ка. Прв пат

бев ов де точ но пред 30 го ди ни, ко га
се игра ше мо ја та пр ва прет ста ва „Го -
ле ми от смок“, од три ло ги ја та „Веч на
игра“. За ра ди до би ва ње то на ова ви -
со ко приз на ние се чув ству вам од лич -
но, гра дот е раз у ба вен, ме сто то е пре -
крас но - ре че Ма џун ков, при мај ќи ја
на гра да та.

Ака де мик Ми тко Ма џун ков е ро -
ден на 19 март 1943 го ди на во Стру -
ми ца. Со гим на зи ско обра зо ва ние се
стек нал во Стру ми ца, а дип ло ми рал
на Фи ло ло шки от фа кул тет во Бел град,
свет ска кни жев ност. Но ка ко што е
поз на то, за но ви на ри те, за ар ти сти те
и за пи са те ли те не ма пен зи о ни ра ње.
Тие игра ат, пи шу ва ат, сe до де ка ги слу -
жи здрав је то и мо жат да се дви жат. Та -
ка е и со Ма џун ков, кој е до бит ник на
по ве ќе кни жев ни на гра ди и приз на -
ни ја, ме ѓу кои и „Иси до ра Се ку лиќ“,
„Ра ци но во приз на ние“, „Вој дан Чер -
но дрин ски“ за нај до бар текст (2 па -
ти), на гра да за ро ман на го ди на та (2
па ти), на гра да за кни га на го ди на та
(2 па ти), „Го диш на на гра да на град
Стру ми ца“, др жав на та на гра да „11
Октом ври“ и дру ги. При леп ски от те -
а тар ски фе сти вал го па ме ти Ма џун -
ков по три ло ги ја та „Веч на игра“, ко -

ја е со чи не та од пи е си те „Го ле ми от
смок“, „Сен ка та“ и „Пу ста зем ја“, из -
ве де ни во при леп ски от на ро ден те -
а тар во 1986, 1988 и 1989 го ди на.
Две од овие пи е си се но си те ли на на -
гра да та „Вој дан Чер но дрин ски“ за
нај до бар текст.

Освен што за зе ма врв но ме сто во
ли те ра ту ра та со сво и те рас ка зи, ро -
ма ни и есеи, Ма џун ков при па ѓа и на
те а та рот, а за тоа све до чат и не го ви -
те пи е си „Пат за Лих ни дос“ и „Чу до го -
ле мо“, со пра из вед би на сце на та ко -
ја што е, ка ко што ве ли са ми от, бли ска
до не го ви те дет ски игри. Пи е са та
„Мел ни ца“ е при ка жа на на сце на та
на Ма ке дон ски от на ро ден те а тар, а
„Пор та та на Ле ден“ ве ро јат но ќе ја
отво ри но ва та сце на во не го ва та род -
на Стру ми ца.

- Иа ко не кој се чу ди од ка де во мо -
и те дра ми тол ка ва скло ност кон еп -
ско то и але го ри ско то, кое е својс тве -
но за зна чи те лен дел од мо е то тво реш -
тво, од го во рот е во оби дот да се соз -
да де нов на ци о на лен те а тар врз те -
ме ли те на ан тич ка та и ста ра та европ -
ска тра ди ци ја, збо га тен со но ви, пре -
поз нат ли ви зна че ња, тра ди ци ја во ко -
ја што збо рот и не го ва та ме ло ди ја и
јас ни от од нос кон ми то ло ги зи ра на та
ствар ност и па ган ско то и хри сти јан -

ско то тре ба да да дат од го вор на важ -
ни те жи вот ни пра ша ња - ве ли до бит -
ни кот на го ди наш на та на гра да за жи -
вот но де ло на МТФ, Ма џун ков.

„Ми тко Ма џун ков вла дее со ја зи -
кот и на ра ци ја та, ко ри сти пре фи не та
сти ли сти ка, пре циз на де скрип ци ја и
кул ти ви ра на, на мо мен ти бри ли јант -
но ор на мен ти ра на син та кса. Ши реј -
ќи ја сфе ра та на ствар но ста до бе ско -
неч ност, ши реј ќи ја сфе ра та на фан -
та стич но то до крај ни те гра ни ци на
ствар но ста, тој соз да де де ла со ан то -
ло ги ска вред ност“, ќе на пи ше поз на -
ти от ре жи сер Бран ко Ста врев.

Слич но ка ко не кол ку ми на еми -
нент ни свет ски пи са те ли, Ма џун ков
го до жи ву ва све тот ка ко сплет на не -

ко хе рент ни слу чу ва ња, ка ко ла ви рин -
ти кои не приз на ва ат по вр шин ски ка -
у зал но сти и пос ле дич но сти, ка ко раз -
би е на це ли на ко ја се рас ту ри ла во
без број не ед на кви де ло ви, ка ко одб -
ле со ци од рас пад нат уни вер зум кои
нај пр во тре ба да се про нај дат, па со
по ме сту ва ње и пре свр ту ва ње да им
се одре ди и про тол ку ва ме сто то. Та -
ков од нос кон инс пи ра ци и те, та ков
став кон не ис црп но то бо гат ство на
пси хо ло шки те со стој би и та ква над -
моќ над среќ но во о че ни те од но си мо -
же да си доз во ли са мо пи са тел со ви -
стин ска до вер ба во сво ја та на да ре -
ност и во сво е то кни жев но обра зо ва -
ние, ка ко што е Ми тко Ма џун ков. 

К. Ри сте ски 

По чи ту ван пре тсе да тел Ан ге ле ски,
Вие по дол го вре ме сте при су тен во ЗП-
Кру ше во, нај пр во ка ко член, а по тоа на
ра ко вод ни функ ции. Ка же те ни го па тот
на Ва ши те пен зи о нер ски актив но сти?

Се пен зи о ни рав во 2000 го ди на со
не пол ни 58 го ди ни. Во 2002 го ди на, на
ре дов ни те из бо ри во здру же ни е то од
мо јот раз гра нок бев пред ло жен и из -
бран за член на со бра ни е то и член на
из врш ни от од бор на со бра ни е то. При
кра јот на 2006 го ди на, ка ко ре зул тат на
мо е то до то гаш но актив но ан га жи ра ње
во ре а ли за ци ја та на поз на чај ни те актив -
но сти во раз гра но кот и во здру же ни е -
то бев пред ло жен и из бран за се кре тар
на ИО. Оваа функ ци ја ја из вр шу вав до
кра јот на 2015 го ди на, а по тоа бев из -
бран за пре тсе да тел на здру же ни е то,
функ ци ја ко ја ја из вр шу вам и де не ска.
Мис лам де ка со мо е то ан га жи ра ње во
здру же ни е то на ви сти на се нај дов се бе -
си и тоа што го ра бо там ми при чи ну ва
осо бе но за до волс тво. Кон ти ну и ра но се

за ла гав за ква ли тет на ре а ли за ци ја на
пла ни ра ни те актив но сти во го диш ни те
пла но ви за ра бо та на здру же ни е то, а
скром ни те фи нан си ски средс тва со кои
рас по ла гав ме на сто ју вав да се тро шат
план ски, еко но мич но, ра ци о нал но и до -
ма ќин ски, за ра ди што мис лам де ка сум
из бран три ман да ти на раз ни ра ко вод -
ни функ ции во здру же ни е то.

Кои се Ва ши те при о ри те ти ка ко
пре тсе да тел на ЗП-Кру ше во?

По тре би те и жел би те на пен зи о не -
ри те во оп шти на та се ко гаш беа и на -
та му ќе би дат во прв план во мо е то ра -
бо те ње. При мар на та актив ност во мо -
е то ра бот но ан га жи ра ње и на та му ќе
би де на со че на кон за шти та та на стек -
на ти те пра ва на пен зи о не ри те во оп -
шти на та и тоа од пен зи ско-ин ва лид -
ско то и здрав стве но оси гу ру ва ње, по -
до бру ва ње на со ци јал на та по лож ба и

ква ли те тот на жи ве е ње на пен зи о не -
ри те пре ку ор га ни зи ра ње и ре а ли зи -
ра ње спорт ско-ре кре а тив ни, кул тур -
ни и ху ма ни тар ни актив но сти и по го -
ле ма за лож ба за соз да ва ње на по до -
сто инс тве ни ус ло ви за жи вот во тре та -
та до ба за актив но и здра во ста ре е -
ње. Вклу чу ва ње то на што по го лем број
пен зи о не ри во спорт ски те актив но сти
на си те ни воа и учес тво то на ре ги о -
нал ни те и на ре пуб лич ки те пен зи о нер -
ски нат пре ва ри, по тоа кул тур ни те
актив но сти и учес тво на ре ги о нал ни -
те и на ре пуб лич ки те кул тур ни ре вии
на пес на, му зи ка и игри, ка ко и ед нод -
нев ни те и двод нев ни те ек скур зии исто
та ка ќе би дат во фо ку сот на мо ја та по -
све те ност. Осо бе но вни ма ние ќе по -
све там на соз да ва ње то на што по до -
бри и по до сто инс тве ни ус ло ви во по -
стој ни те клу бо ви за дне вен пре стој,
кои пен зи о не ри те ги чув ству ва ат ка -
ко свое кат че ка де што мо жат да се
дру жат, да раз го ва ра ат, да гле да ат те -
ле ви зи ска про гра ма, да чи та ат вес ни -
ци, да игра ат по ве ќе за бав ни игри и
дру го. И на та му ќе се не гу ва фор ма та
на со ли дар на по мош пре ку до де лу ва -
ње на не по врат на па рич на по мош на
ран ли ви те ка те го рии на пен зи о не ри,
за што се ко ја го ди на со го диш ни от фи -
нан си ски план се изд во ју ва ат око лу
100.000 де на ри за оваа на ме на, ка -
ко и фи нан си ска по мош и по се та на
бол ни и не под виж ни пен зи о не ри во
нив ни те до мо ви и сл. Ос нов на ка ра -
кте ри сти ка во ра бо те ње то на здру же -
ни е то и на та му ќе би де транс па рент -
но ста во ра бо те ње то и мож но ста се -
кој за ин те ре си ран да би де ин фор ми -
ран за ор га ни зи ра но ста, актив но сти -
те и проб ле ми те со кои се со о чу ва здру -
же ни е то, а осо бе но ка де се тро шат па -

ри те на пен зи о не ри те, за што се кои
три ме се ци под го тву ва ме фи нан си ски
из ве штаи кои се до ста ву ва ат до си те
раз гра но ци.

Со цел за што по до бро жи ве е ње
на Ва ши те чле но ви, со ко го сe со ра -
бо ту ва те?

На со ра бо тка та на здру же ни е то со
дру ги те суб је кти во оп шти на та и по ши -
ро ко се ко гаш по све ту ва ме по себ но
вни ма ние. До ста до бра со ра бо тка
има ме со ло кал на та са мо у пра ва и со
оп штин ска та ор га ни за ци ја на Цр вен
крст со кои има ме пот пи ша но и до го -
во ри за ме ѓу себ на со ра бо тка. До бро
со ра бо ту ва ме и со по драч на та еди ни -
ца за ПИОМ и со по драч на та еди ни ца
за здрав стве но оси гу ру ва ње, со Здрав -
стве ни от дом Кру ше во, со со сед ни те
здру же ни ја, со СЗПМ, а мош не до бра
со ра бо тка има ме и со збра ти ме но то
здру же ние од Стру га, ко ја што со ра бо -
тка ја има ме ре гу ли ра но со по себ на
спо год ба за со ра бо тка.

ЗП-Кру ше во е ед но од здру же ни ја -
та со мул ти ет нич ки ка ра ктер. Те шко ли
е да се ра ко во ди со ва кво здру же ние?

ЗП-Кру ше во е ед но од по ма ли те во
ре пуб ли ка та со око лу 1.600 чле на, ор -
га ни зи ра ни во че ти ри раз гра но ци и
тоа два во Кру ше во и по еден со се ди -
ште во с. Жи то ше и во с. Св. Ми тра ни
и с. Пу ста Ре ка. Во здру же ни е то чле -
ну ва ат пен зи о не ри од по ве ќе ет нич -
ки за ед ни ци и тоа: Ма ке дон ци, Вла си,
Ал бан ци, Тур ци, Бош ња ци, Ср би и Ро -
ми. По ра ди мул ти ет нич ки от ка ра ктер
на на ше то здру же ние по себ но вни ма -
ние по све ту ва ме на гра де ње то и не -
гу ва ње то на мул ти ет нич ко то и мул ти -
кул тур но то жи ве е ње на пен зи о не ри -

те пре ку ме ѓу себ но по чи ту ва ње и раз -
би ра ње и сe дру го што е ква ли тет на
мул ти ет нич ко то жи ве е ње. Без ог лед
на на ци о нал на та, вер ска та и дру га
при пад ност, на ши те пен зи о не ри дејс -
тву ва ат ком пакт но на си те актив но сти
и ма ни фе ста ции кои ги из ве ду ва здру -
же ни е то и мо жам сло бод но да ка жам
де ка од по сто е ње то на здру же ни е то
до де нес не ма ме ни ка кви не га тив ни
по ја ви на ме ѓу ет нич ки план. За тоа мо -
жам сло бод но да истак нам де ка не са -
мо што не е те шко, ту ку ми прет ста ву -
ва осо бе на чест и гор дост да ра ко во -
дам со ва кво здру же ние.

По крај ан га жи ра ње то во здру же -
ни е то, со што дру го се ис пол не ти Ва -
ши те пен зи о нер ски де но ви? Има те ли
вре ме и за дру ги актив но сти, има те ли
не кое хо би?

По го лем дел од мо е то вре ме го по -
ми ну вам во здру же ни е то, а за вре ме
на не ра бот ни де но ви и праз ни ци сум
во клу бот за дне вен пре стој, би деј ќи
клу бот ра бо ти си те де но ви. Ту ка се чув -
ству вам нај при јат но и нај среќ но, би -
деј ќи ов де мо жам да се ви дам и да
раз го ва рам со мо и те при ја те ли, да изи -
грам не ко ја пар ти ја шах, кар ти и дру -
ги за бав ни игри и да се на пи јам ка фе.
Са кам да пе ша чам во при ро да на чист
воз дух и на по шу ме ни ме ста кои во
Кру ше во ги има на се ка де. Го са кам
спор тот и ги сле дам си те нат пре ва ри
на те ле ви зи ски те про гра ми, а се раз -
би ра, нај го ле ми от дел од мо е то сло -
бод но вре ме го по ми ну вам со мо е то
се мејс тво, во до маш на ат мо сфе ра,
оп кру жен од најб ли ски те.

Раз го во рот го во де ше 
Ка ли на С. Ан до но ва
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На гра да за жи вот но де ло за Ми тко Ма џун ков 

Без ог лед на на ци о нал на та,
вер ска та и дру га при пад ност,
на ши те пен зи о не ри дејс тву -

ва ат ком пакт но во си те
актив но сти и ма ни фе ста ции
кои ги из ве ду ва здру же ни е то
и мо жам сло бод но да ка жам
де ка од по сто е ње то на здру -
же ни е то до де нес не ма ме

ни ка кви не га тив ни по ја ви на
ме ѓу ет нич ки план

ИНТЕРВЈУ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ИО НА ЗП-КРУШЕВО, ГЛИГОР АНГЕЛЕСКИ

За лож ба за кон ти ну и тет во актив но сти те


