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На 22-те Ре ги о нал ни пен зи о нер -
ски спорт ски нат пре ва ри оваа 2017
го ди на се нат пре ва ру ваа ре кор ден
број од 2.087 нат пре ва ру ва чи во ма -
шка и во жен ска кон ку рен ци ја од 52
здру же ни ја, член ки на СЗПМ, од кои
1.302 нат пре ва ру ва чи во ма шка и
785 во жен ска кон ку рен ци ја. Бро јот
на нат пре ва ру ва чи те во спо ред ба со
прет ход на та го ди на е зго ле мен за 77
нат пре ва ру ва чи. Имај ќи ја пред вид
мож но ста за учес тво на ма кси ма лен
број од 3.276 нат пре ва ру ва чи, про -
стор за актив ност во здру же ни ја та има
уште мно гу, осо бе но во по ве ќе број ни -
те здру же ни ја кои не про ја ву ва ат со -
од вет на актив ност. За истак ну ва ње е
фа ктот што по по долг пер и од на ап сти -
нен ци ја, Здру же ни е то на пен зи о не ри -
те од Ла бу ни шта учес тву ва ше на овие
ре ги о нал ни нат пре ва ри. 

Ка ко што се гле да од број ки те, оваа
го ди на бро јот на здру же ни ја кои на ста -
пи ја на Ре ги о нал ни те спорт ски нат пре -
ва ри е иден ти чен ка ко и во прет ход на -

та го ди на, но исти те се по ма сов ни. И
оваа го ди на нат пре ва ру ва чи те се нат -
пре ва ру ваа во 11 спорт ски дис цип ли -
ни во 23 ка те го рии пред ви де ни со пра -
вил ни кот за спорт ски игри на СЗПМ.
Зас лу жу ва вни ма ние да се истак не и
по да то кот де ка на Ре ги о нал ни те спорт -
ски нат пре ва ри мно гу мал број здру же -
ни ја, са мо 7, учес тву ва ат со над 63 нат -
пре ва ру ва чи. Тре ба да се истак не де -
ка и овој пат се ма ни фе сти ра по ја ва та
во тре ти от, че твр ти от и во ше сти от ре -
ги он, здру же ни ја та на пен зи о не ри те од
Охрид, При леп и од Ку ма но во по ра ди
не ма ње до вол но кон ку рен ци ја на ре -
ги о нал но ни во ди рект но да се пла си ра -
ат на ре пуб лич ки те нат пре ва ри. 

На Ре пуб лич ки те спорт ски нат пре -
ва ри оваа 2017 го ди на ќе на ста пат
вкуп но 500 нат пре ва ру ва чи од кои
264 во ма шка и 236 нат пре ва ру вач -
ки во жен ска кон ку рен ци ја. Ина ку, на
овие нат пре ва ри по крај спор ти сти те
при сус тву ваа уште 500 пен зи о не ри и
пен зи о нер ки, или по си те ос но ви на

Ре ги о нал ни те нат пре ва ри при сус тву -
ваа 2.511 пен зи о не ри. Ако се има
пред вид фа ктот де ка на ре ги о нал ни те
нат пре ва ри им прет хо дат по дол го трај -
ни под го то вки по раз гра но ци и здру -
же ни ја, во кои се вклу че ни го лем број
пен зи о не ри кои по доц на по пат на се -
лек ци ја во ме ѓу себ ни нат пре ва ру ва -
ња вна тре во рам ки те на здру же ни ја -
та се нат пре ва ру ва ат за да на ста пат
нај до бри те, оце на та на ко ми си ја та за
спорт и ре кре а ци ја на СЗПМ е де ка на
под го то вки те актив но учес тву ва ат или
се разд ви же ни на спорт ски план мош -
не го лем број пен зи о не ри чи ја актив -
ност при до не су ва во го ле ма ме ра за
нив но то фи зич ко и пси хич ко одр жу ва -
ње. Овој по да ток во це лост го оправ -
ду ва скром но то фи нан си ско за фа ќа -
ње на дел од средс тва та на здру же ни -
ја та и на СЗПМ, кои оваа го ди на со од -
лу ка на из врш ни от од бор здру же ни ја -
та-до ма ќи ни на ре ги о ни те фи нан си -
ски ги по мог наа на ме сто со 30 ка ко
до се га, со 40 ил ја ди де на ри.

Ана ли зи рај ќи ги си те актив но сти
што им прет хо дат на ре ги о нал ни те нат -
пре ва ри ка ко и со др жи ни те на са ми -
те нат пре ва ри, мо же да се ка же де ка
нат пре ва ри те во си те ни воа од го ди -
на во го ди на до би ва ат на ква ли тет,
осо бе но та му ка де што на исти те им
прет хо дат по ши ро ки и по се оп фат ни
под го то вки. И оваа го ди на на со се ма
мал број ре ги о нал ни нат пре ва ри се
чув ству ваа те шко тии во нив но то ре а -
ли зи ра ње по ра ди не из вр ше ни до бри
и те мел ни под го то вки од стра на на ор -
га ни за ци ски те од бо ри фор ми ра ни на
ни во на ре ги о ни. Ме ѓу тоа, та кво то по -
тфр лу ва ње не се одра зи мно гу на ква -
ли те тот на спорт ски те нат пре ва ри, за -
ра ди тоа што си те про пу сти беа ре ша -
ва ни во од и со си гур ност мо же да се
ка же де ка си те нат пре ва ри про те коа
и за вр ши ја ус пеш но.

Осо бе но зас лу жу ва да се истак не
проб ле мот со из бо рот на ква ли тет ни
су дии од стра на на од го вор ни те по
здру же ни ја та. Тре ба да се вни ма ва и

да би дат де ле ги ра ни струч ни ли ца кои
до бро ги поз на ва ат дис цип ли ни те и
пра вил ни кот за да не се до ве ду ва во
пра ша ње тру дот вло жен во под го то -
вки те на се кој спор тист.

За истак ну ва ње е и фа ктот што ско -
ро на си те ре ги о нал ни нат пре ва ри со
иск лу чок на нат пре ва рот во пр ви от ре -
ги он, на нат пре ва ри те беа при сут ни
прет став ни ци на ло кал на та са мо у пра -
ва, а на нат пре ва ри те иа ко учес тву ва -
ат нат пре ва ру ва чи во по од ми на ти го -
ди ни во спорт ски те дис цип ли ни во кои
се нат пре ва ру ва ат по стиг ну ва ат за бе -
ле жи тел ни ре зул та ти на кои мо жат да
им по за ви дат и пом ла ди спор ти сти.

На кра јот за истак ну ва ње е и фа -
ктот што од вкуп но 52 здру же ни ја кои
учес тву ваа на ре ги о нал ни те нат пре -
ва ри, пра во на на стап на ре пуб лич ки -
те нат пре ва ри обез бе ди ја 40 здру же -
ни ја-член ки на СЗПМ.

Пре тсе да тел на ко ми си ја та за
спорт и ре кре а ци ја на СЗПМ

Здра вко Пе тков ски

Ко ча ни и Здру же ни е то на пен зи о не ри од
овој град на 2 сеп тем ври ќе би дат до ма ќи ни
на 22-те Ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски
нат пре ва ри кои за прв пат ќе се одр жат во овој
град. 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, пред во -
де ни од пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски, кој
е и пре тсе да тел на ор га ни за ци ски от од бор на
игри те, де но ви ве за ед но со пот пре тсе да те лот
на ИО, Сал тир Ка ров ски и со пре тсе да те лот
на ко ми си ја та за спорт, Здра вко Пе тков ски,
пре сто ју ваа во Ко ча ни во оби кол ка на те ре -
ни те и за поз на ва ње со ус ло ви те ка де што ќе
се одр жи оваа нај ма сов на пен зи о нер ска
спорт ска ма ни фе ста ци ја во на ша та др жа ва.

- За до вол ни сме од ус ло ви те во кои ќе се
одр жат нат пре ва ри те од пен зи о нер ски те
спорт ски нат пре ва ри. Град ски от ста ди он и
пре о ста на ти те при друж ни те ре ни во не го ва -
та око ли на се иде ал но ме сто за одр жу ва ње
на пред ви де ни те спорт ски нат пре ва ри, спо -
ред про гра ма та на СЗПМ и ко ми си ја та за
спорт - ни из ја ви Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе -
да тел на СЗПМ.

На го ди наш ни те спорт ски нат пре ва ри се
оче ку ва да при сус тву ва ат 1.200 учес ни ци,
од кои 500 ди рект ни нат пре ва ру ва чи кои ќе
на ста пат во 11 спорт ски дис цип ли ни во ма -
шка и во жен ска кон ку рен ци ја.На игри те во
Ко ча ни ќе на ста пат нај до бри те еки пи и по -
е дин ци прет став ни ци од че ти ри е сет Здру -
же ни ја на пен зи о не ри кои се по бед ни ци од
осум те ре ги о нал ни спорт ски нат пре ва ри
што се одр жаа во мај и во ју ни во осум ре -
ги о ни во Ма ке до ни ја.

- Ка ко Здру же ние на пен зи о не ри за прв -
пат ја има ме че ста да би де ме до ма ќи ни на
Ре пуб лич ки те спорт ски нат пре ва ри. Ќе на -
пра ви ме сe ор га ни за ци ја та да би де ус пеш -
на, а учес ни ци те на сред ба та за до вол ни да
си за ми нат од Ко ча ни - ни из ја ви Ѓор ги Се -
ра фи мов, пре тсе да тел на ЗП од овој град.

На гра ди те и приз на ни ја та ќе би дат до -
де ле ни на прог ла су ва ње то на нај ус пеш ни -
те во ре сто ра нот „Амор“, ка де што ќе би -
де и за ед нич ко то дру же ње на пен зи о не ри -
те-спор ти сти и нив ни те го сти од це ла Ма -
ке до ни ја.       К. Ге ра си мов

Од го ди на на го ди на Ре ги о нал ни те пен зи о нер ски 
спорт ски нат пре ва ри се по ква ли тет ни и по ма сов ни

ЗП-КОЧАНИ

Под го тве ни за 22-те пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри

На 2 август – Илинден, свечено беше
пуштен во употреба Дом на пензионери
во Градско. Со пригодни обраќања домот
во употреба го пуштија претседателот на
СЗПМ, Драги Аргировски и претседателот
на ЗП Велес, Веле Алексоски.  Гостите ги
поздрави и градоначалничката  на
Градско, Жанета Чаушевска.

Во Градско пензионерите досега
користеа мала сала од 25 м2. Под истиот

покрив имаше напуштена помошна
просторија од 140 м2 целосно руини -
рана чиј еден дел беше и опожарен. ЗП
Велес со сопствени сред ства ја
реновираше со што се доби современ
објект со нова сала од околу 70м2, нови
додатни простории и натстрешница од
70м2. Сега пензионерите од Градско ќе
има каде да се дружат и да се подго -
твуваат за своите активности. 

Инаку, ЗП Велес последните години
особено води грижа за условите за
престој на своите членови –
пензионери. Од таа причина се изгради
Рекреа тивниот дом во Богомила, Домот
за млади и пензионери во Отовица, се
поправи Домот на пензионери во
Чашка, клубовите на Здружението во
огра ноците, станбените простории во
Домот во Велес  и друго.                           Н.А. 

ЗП ВЕЛЕС

Свечено пуштен во употреба Дом на пензионери во Градско
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И по крај го ле ми те го ре шти ни, Здру -
же ни е то на пен зи о не ри Кар пош -
Скоп је про дол жу ва со ре а ли за ци ја на
сво ја та про гра ма за ра бо та, па ви со -
ки те тем пе ра ту ри не прет ста ву ва ат
преч ка за из вр шу ва ње на пла ни ра ни -
те актив но сти.

- Во ми на ти от пер и од ра ко водс тво -
то бе ше на со че но кон под го то вки те за
учес тво на на ши прет став ни ци во нај -
ма сов ни те актив но сти во ор га ни за ци -
ја на СЗПМ - Ре ги о нал на та ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри во Те то во, ка ко
и Ре пуб лич ка та ре ви ја во Скоп је, ка -
де што на ши те учес ни ци по стиг наа за -
до во ли тел ни ре зул та ти и до стој но го

прет ста ви ја здру же ни е то. Исто та ка,
за до вол ни сме и со ре зул та ти те од
учес тво то на ре ги о нал ни те пен зи о нер -
ски спорт ски нат пре ва ри, на кои осво -
ју ва чи те на пр ви те ме ста обез бе ди ја
учес тво на Ре пуб лич ка та олим пи ја да,
ко ја ќе се одр жи на 2 сеп тем ври во Ко -
ча ни. Здру же ни е то ор га ни зи ра ше и
по ве ќе ре кре а тив но-за бав ни актив -
но сти, а нај го лем ин те рес пен зи о не -
ри те иска жу ва ат за ек скур зи и те - ве -
ли пре тсе да те лот на ИО на ЗП-Кар пош,
Трај ко Са ве ски. 

Љу би те ли те на ре кре а тив ни те про -
ше тки и по се ти на ту ри стич ки ме ста,
при род ни уба ви ни и ре тко сти во на -

ша та зем ја, со за до волс тво се се ќа ва -
ат и рас ка жу ва ат за по се та та на До -
јран при отво ра ње то на лет на та се зо -
на, ка де што при сус тву ваа пет-шест
ил ја ди пен зи о не ри од Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја. Не за бо рав ни впе ча то ци но -
сат и од не о дам неш на та ед нод нев на
ек скур зи ја во Бе ро во и не го ва та око -
ли на, а осо бе но од по се та та на ту ри -
стич ки от цен тар Бе ла Во да и од Пех -
чев ски те Во до па ди. Ова дру же ње на
пен зи о не ри те им овоз мо жи це лос на
ре ла кса ци ја и од да ле чу ва ње од град -
ска та вре ва и го ре шти на. Кај си те за -
до волс тво то бе ше го ле мо и за па ме -
те ње. Мир ја на Гу шев ска

Де но ви ве над 4.500 пен зи о не ри
од Здру же ни е то на пен зи о не ри во Ки -
че во до би ја свое кат че, нов пен зи о -
нер ски клуб. Клу бот е сме стен во До -
мот на пен зи о не ри во Ки че во, во ре -
но ви ра ни про сто рии сопс тве ност на
здру же ни е то. За ре но ви ра ње и за
опре ма се вло же ни над 270.000 де на -
ри сопс тве ни средс тва. Пре тсе да те лот
на ИО на здру же ни е то Лу бо мир Лу ка -
ро ски, вид но за до во лен, ве ли де ка ко -
неч но им се ис пол ни жел ба та на пен -
зи о не ри те, кои дол го вре ме го че каа
овој мо мент да до би јат свој клуб, ка де
што ќе мо жат да го по ми нат сло бод но -
то вре ме во раз ни актив но сти. Во клу -
бот по сто јат де сет ма си, со по че ти ри
сто ла, на кои мо же да се игра шах, до -
ми но, таб ла и кар ти, да се чи та ат вес -
ни ци и да се од мо рат и осве жат со по -
ве ќе без ал ко хол ни пи ја ла ци, ка фе, чај... 

На ед на од ма си те раз го ва рав ме
со пен зи о не рот што е ре до вен по се -
ти тел на клу бот, Зла те На сте ски, кој ве -

ли де ка мно гу се за до вол ни што се га
има ка де да се дру жат. 

Но ви от клуб,го по се ти и 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 -
ро ски. Тој го по фа ли на чи нот на изд -
во ју ва ње сопс тве ни средс тва за по до -
бру ва ње на ус ло ви те за жи ве е ње и
дру же ње на пен зи о не ри те и при тоа
ве ти де ка Со ју зот се ко гаш ќе по ма га
за ва кви и слич ни актив но сти. По да -
ру вај ќи им ѕи ден ча сов ник, им по са -
ка до бро здрав је и дол го дру га ру ва ње.
Во до мот на пен зи о не ри во Ки че во
жи ве ат 10 пен зи о нер ки и пен зи о не -
ри, ка ко по сто ја ни жи те ли, кои исто та -
ка во клу бот мо жат да по ми нат дел од
сво е то сло бод но вре ме. Исто та ка, во
клу бот мо жат да се под го тву ва ат и ор -
га ни зи ра ни актив но сти и нат пре ва ри,
а во не го ра бо ти и Акти вот на пен зи о -
нер ки. Не го ви те член ки се кој пос ле -
ден че твр ток во ме се цот одр жу ва ат
сред би и со ста но ци.          А. Ри сто ска

ЗП-КАРПОШ

Актив но сти во кон ти ну и тет
ЗП-КИЧЕВО

Отво рен нов клуб 

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

Око лу 10.000 пен зи о не ри во Ора о ви ца
На 23.7.2017 год., око лу 10.000

пен зи о не ри се дру жеа во ма на стир -
ски от комп лекс „Св. Ѓор ѓи ја“ кај се ло -
то Ора о ви ца. 

Уште во ра ни те утрин ски ча со ви, ка -
ра ва нот од сто ти на авто бу си и уште тол -
ку ми ни бу си и ком би ња ги до не се љу би -
те ли те на при ро да та на друж ба со пес -
ни, ора и му зи ка во кру гот на ма на стир -
ски от комп лекс. На по че то кот го сти те ги
поз дра ви пре тсе да тел ка та на Акти вот на
пен зи о нер ки, Пав ли на Ча бу ко ва, по тоа
пре тсе да те лот на ЗП-Ра до виш и Кон че,
Јор дан Ко ста ди нов, на си те при сут ни им
по са ка ср деч но и топ ло до бре дој де. И
оваа го ди на најм но гу по број беа штип -
ја ни и стру ми ча ни. 

Во име то на гра дот-до ма ќин го сти -
те ги поз дра ви гра до на чал ни кот на оп -
шти на та Ра до виш, Са шко Ни ко лов, кој
на си те при сут ни им по са ка убав ден
и при јат но дру же ње, во кое ќе се вос -
по ста ват но ви при ја телс тва, ќе се раз -
ме нат искус тва и идеи со што и по на -

та му ќе се уна пре ду ва пен зи о нер ско -
то ор га ни зи ра ње. 

На пен зи о не ри те им се обра ти и кти -
то рот Ни ко лај чо Ни ко лов, кој со сопс тве -
ни средс тва ја из гра ди уба ва та ма на -
стир ска цр ква „Св. Ѓор ѓи ја“. Сред ба та
офи ци јал но ја отво ри пот пре тсе да те лот
на ИО на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски, кој
отка ко ги поз дра ви при сут ни те, збо ру -
ва ше за зна че ње то на пик ник-сред би -
те, за стан дар дот на пен зи о не ри те и за

за лож би те на Со ју зот и на Ми ни стерс -
тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка во вр -
ска со до не су ва ње то на за ко нот за пен -
зи о нер ско ор га ни зи ра ње. 

По крај бо га та та це лод нев на про -
грам ска со др жи на, со би рот бе ше
иско ри стен и за одр жу ва ње ра бо тен
со ста нок, кој има ше за цел по до бро
за поз на ва ње и раз ме на на искус тва
од прет став ни ци те на Здру же ни ја та и
на Со ју зот.          Љил ја на Мла де нов ска

ЗП-ГОСТИВАР

Ус пе си ед но по дру го

ЗП-Го сти вар со свои прет став ни ци
на 8 и 9 ју ли 2017 го ди на учес тву ва -
ше на 43-от фе сти вал на на род ни ин -
стру мен ти и пес ни „Пе це Ата на сов ски“
во Дол не ни, кај При леп. На оваа ме -
ѓу на род на кул тур на ма ни фе ста ци ја,
на ко ја учес тву ваа 40 КУД со над 600
умет ни ци, го сти вар ска та гру па пен зи -
о не ри „Бе са“ на ста пи со сво ја про гра -
ма и мош не ус пеш но се прет ста ви.

Со Ез ги ја со ка ва ли на ста пи ја Са -
ла Ша ба ни и Ше фкет Ис ма ни, при ка -
жу вај ќи дел од бо га та та ал бан ска кул -
ту ра и тра ди ци ја, за што беа на гра -
де ни со дип ло ма. При дру жу ва на со
зву ци те на овие ка вал џии, со сво јот
спе ци фи чен и прив ле чен глас нај си -
лен и нај долг ап ла уз из ну ди Еле на Ја -
ки мо ска, со пес на та „Ај двор је ме те

мла да Ан ѓе ли на“. Гру па та го сти вар -
ци осво и ја пет дип ло ми, од кои ед на
спе ци јал на за из вед би на по ве ќе ду -
вач ки и жи че ни ин стру мен ти. Приз -
на ни е то „Скулп ту ра на фе сти ва лот“
им бе ше до де ле но за откри ва ње и
изра бо тка на но ви на род ни фолк лор -
ни ин стру мен ти, а „Бе са“ бе ше прог -
ла се на и за нај до бра мул ти ет нич ка
фолк лор на гру па.

Ова ус пеш но прет ста ву ва ње на фе -
сти ва лот во Дол не ни бе ше уште еден
зна ча ен ус пех и по твр да на ква ли те -
тот на фолк лор на та гру па та, ко ја во нај -
до бро свет ло се прет ста ви и на Ре пуб -
лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри
2017 во Скоп је, а осо бе но си лен впе -
ча ток оста ви со пес на та „Еден е Гос -
под, еден е Алах“.      Ва ди је Зен де љи 



vidici Четврток, 10.8.20173

Кни га та „Пос лед ни от илин де нец“
од Иван Гли го ров ски е по све те на на
жи во тот и де ло то на Лам бе Мој сов ски
од се ло то При сов ја ни, Стру шко, кој спо -
ред по да то ци те, ста ти сти ка та, или, по -
точ но, ар хив ски те ма те ри ја ли, е пос -
лед ни от но си тел на илин ден ска пен -
зи ја, ка ко учес ник во бор би те на Илин -
ден ско то во ста ние од 1903 го ди на. 

Авто рот на кни га та, Иван Гли го ров -
ски, во ТВ-еми си ја на Ма ке дон ска та
те ле ви зи ја, го раз о ткрил пред јав но -
ста ре во лу ци о нер но то де ло на Лам бе
Мој сов ски уште во 1984 год. Во таа
еми си ја, 99-го диш ни от илин де нец теч -
но и со јас на мис ла ги пре нел на ста -
ни те од кр ва ва та илин ден ска епо пе -
ја, за не го во то учес тво во бор би те, во
рам ки те на че та та на вој во да та Та се
Ри стов То до ров, за тоа ка ко на 17-го -
диш на во зраст ста нал ко ми та. 

Уште ка ко млад, Лам бе Мој сов ски
бил мно гу по све тен на сло бо да та и ид -
ни на та на сво ја та род на зем ја Ма ке -
до ни ја. Ко га пре ста ну ва не го ви от ре -
во лу ци о не рен пат, тој сво јот жи вот го
по све ту ва на по мо шта на сво и те Ма -
ке дон ци и на сво ја та зем ја. Од кни га -
та на Гли го ров ски доз на ва ме де ка пос -
лед ни от илин де нец, Лам бе Мој сов ски,
во ту ѓи на (Ср би ја, Хр ват ска, Ав стро-
Ун га ри ја, Че хос ло вач ка) ги по ма гал
сво и те си ро маш ни род но крај ци. За
род но то се ло При сов ја ни ис пра ќал по -
мош, гра дел чеш ми и спо ме ни ци на
пад на ти бор ци. Во кни га та што авто -
рот му ја по све тил на овој ко ми та ус -
пеш но е ре ги стри ран го ле ми от при до -
нес на пос лед ни от жив учес ник во
слав на та илин ден ска епо пе ја. 

Ка ко што ќе за бе ле жи и ре цен зен -

тот на кни га та, ака де мик Дра ги Ѓор ги -
ев, кни га та на Гли го ров ски, „Пос лед -
ни от илин де нец“ ни но си мнош тво но -
ви и не поз на ти исто ри ски по да то ци и
слу чу ва ња од вре ме то на илин ден ски -
от пер и од. Тоа е осо бе но важ но за ма -
ке дон ска та исто ри о гра фи ја, би деј ќи
по нап ли вот на те ми и со др жи ни во
пер и о дот до осум де сет ти те и де ве де -
сет ти те го ди ни на ми на ти от век, во на -
ша та исто ри ја и ли те ра ту ра се по ре -
тки се при ме ри те за пи шу ва ње и об -
ја ву ва ње на пуб ли ци стич ки и ли те ра -

тур ни де ла со та ква
те ма ти ка. Од тие при -
чи ни по ја ва та на ед -
но ва кво но во ви ду -
ва ње на на ста ни те
од бур ни те илин ден -
ски де но ви е до бре -
дој де но, би деј ќи обе -
ло де ну ва и за исто ри -
ча ри те не кои но ви
мо мен ти од ре во лу -
ци о нер ни те дејс тву -
ва ња во пер и о дот
пред и по Илин ден. 

Авто рот Иван Гли -
го ров ски е ро ден во
1948 год. во стру мич -
ко то се ло Зу бо во. Ос -
нов но обра зо ва ние
за вр шу ва во род но -
то ме сто, гим на зи ја
во Стру ми ца, а Фи ло -
зоф ски фа кул тет во
Скоп је. Од 1973 до
1976 год. ра бо ти ка -
ко но ви нар во не дел -
ни от вес ник за се ло
и зем јо делс тво „Три -

би на“. Во 1977 год. Гли го ров ски по ми -
ну ва во Те ле ви зи ја Скоп је во еми си -
ја та „Од пла ни на та до по ле то“. Со ло -
го то на Ма ке дон ска та те ле ви зи ја се
еми ту ва ни 458 еми сии, во ко и што е
за пи ша но не го во то име ка ко сце на -
рист, уред ник и во ди тел. За ус пеш ни -
те еми сии и ТВ-се рии, што оста ва ат
трај ни бе ле зи во ма ке дон ско то ТВ-но -
ви нарс тво, Гли го ров ски е до бит ник на
де се ти на на гра ди и приз на ни ја.

Книгата е поддржана од СЗПМ.     
Цве тан ка Или е ва

Из врш ни от од бор на ЗП-Кру ше во,
за ед но со Ко ми си ја та за кул ту ра, ре -
а ли зи рај ќи ја про гра ма та за ра бо та
за 2017 го ди на, по крај дру ги те мно -
гу број ни актив но сти, ја ре а ли зи ра и
из лож ба та на пен зи о не рот-сли кар Пе -
тар На че ски.

Из лож ба та на 25.7.2017 го ди на,
во про сто ри и те на До мот на кул ту ра -
та во Кру ше во, ја отво ри пре тсе да те -
лот на ЗП-Кру ше во, Гли гор Ан ге ле ски,
кој при тоа ги поз дра ви при сут ни те,
кои беа во до ста го лем број, не са мо
од Кру ше во ту ку и од дру ги те гра до ви
во др жа ва та. Ме ѓу по чи ту ва чи те на
авто рот има ше мно гу пен зи о не ри, кои
иска жаа го лем ин те рес за оваа из лож -
ба. Пре тсе да те лот Ан ге ле ски, поз дра -
ву вај ќи ги при сут ни те, го изра зи сво -
е то за до волс тво, би деј ќи прв пат од по -
сто е ње то на здру же ни е то се ре а ли зи -
ра ед на ва ква актив но сти и при тоа по -
себ но му се заб ла го да ри на СЗПМ за

да де на та фи нан си ска по мош, без што
оваа актив ност не ма ше да мо же ус -
пеш но да се ре а ли зи ра.

Про мо тор на из лож ба та бе ше про -
фе со рот Ни кол Jова но ски, кој истак на
де ка на оваа из лож ба сли ка рот На че -
ски се прет ста ву ва со 26 не го ви де ла
изра бо те ни во раз лич ни тех ни ки, но нај -
до ми нант ни се сли ки те изра бо те ни во
аква рел-тех ни ка та, што мо же да се спо -
ре ди со врв но мај сторс тво. 

- Авто рот на овие сли ки мај стор -
ски ја сов ла дал оваа тех ни ка и ја при -
ме нил на са мо не му својс твен на чин
во раз лич ни те мат ски пре о ку па ции:
пеј за жи, цве ќе, ста ра кру шев ска ар -
хи те кту ра и слич но, но мо ра да се
приз нае де ка осо бе но е ус пе шен во
сли ка ње то пор тре ти.

Впе ча то кот за из лож ба та бе ше до -
ста по зи ти вен, со ба ра ње на по се ти те -
ли те ва кви и слич ни актив но сти да се
ре а ли зи ра ат и во ид ни на.  Д. Трај ко ски

Му зи ка та е не де ли ва од пен зи о -
нер ско то се којд не вие. На пен зи о не -
ри те од ЗП-Све ти Ни ко ле им се ис пол -
ни жел ба та да фор ми ра ат пе јач ка гру -
па и та ка да го збо га тат кул тур но-за -
бав ни от жи вот и да го по до брат ква ли -
тет на дру же ње то. Пре тсе да те лот на
здру же ни е то, Ни ко ла Ата на сов, со сво -
ја та актив ност и ан га жи ра ње на 10
март 2017 го ди на, за ед но со Ки рил
Трај чев, на став ник по му зич ко вос пи -
та ние, се га во пен зи ја, фор ми раа ан -
самбл на ре чен „Пен зи о не ри“, со по
шест ма шки и жен ски во кал ни из ве -
ду ва чи и шест ин стру мен та ли сти. Ни -
ту еден од из ве ду ва чи те не е про фе -
си о на лен му зи чар. Тие се вљу бе ни ци
во пес на та и му зи ка та, жи ве ат за неа,
има ат му зич ки та лент, искус тво и зна -
е ње. Не кои чле ну ва ле во раз ни кул -
тур но-умет нич ки друш тва, не кои се
ро де ни пес но пој ци, не кои прв пат на -
ста пу ва ат, но си те има ат го ле ма жел -
ба што по до бро да го прет ста ват сво -
е то здру же ние на прет стој ни те ре вии

на пес на, му зи ка и игри во ор га ни за -
ци ја на СЗПМ на ред на та го ди на. Ки -
рил Трај чев, кој со пре у ба ви збо ро ви
збо ру ва за зна че ње то, не гу ва ње то и
уба ви на та на из вор на та на род на ма -
ке дон ска му зи ка, што зна чи љу бов кон
пес на та и оби ча и те, ка ко иску сен пе -
да гог ги пот тик ну ва чле но ви те од гру -
па та да веж ба ат, би деј ќи тоа е ре цеп -
тот за ус пех. 

На 15-та Ре ги о нал на ре ви ја на пес -
на, му зи ка и игри во Про би штип, со
бес пре кор на та из вед ба на сплет на -
род ни ма ке дон ски из вор ни пес ни, све -
ти ни кол ци ги оду ше ви ја и пуб ли ка та и
жи ри то. Та ка бе ше и на 7-та Ре пуб лич -
ка ре ви ја во Скоп је, ка де што на ста -
пи ја со ста ра та ма ке дон ска из вор на
пес на „Ка тин ке“, за ко ја не се знае
авто рот, а во из вед ба на ан самб лот
„Пен зи о не ри“ зву че ше пре крас но, за
што пуб ли ка та ги на гра ди со бу рен ап -
ла уз. Ан самб лот на ви сти на до стој но го
прет ста ви сво е то здру же ние.

Си те чле но ви на „Пен зи о не ри“ жи -

ве ат со и за му зи ка та. Пен зи о нер ка та
Ра хил ка во ос нов но учи ли ште и во гим -
на зи ја пе е ла во хор, а и со ло. Си те овие
из ми на ти го ди ни пот пев ну ва до ма и
во по себ ни при го ди. Му зи ка та и пес -
на та во жи во тот ја при дру жу ваа и во
до бро и во ло шо, тие и беа лек. Ка ко
член ка на ан самб лот и се ос тва ри со -
нот ви стин ски да на ста пи. Ни ко гаш не
е доц на да се ос тва рат скри е ни те жел -
би - тоа го овоз мо жу ва ат пен зи о нер -
ски те де но ви. Ме то ди е ви стин ски вљу -
бе ник во му зи ка та и во сво ја та ги та ра,
чле ну ва и во Кул тур ни от дом во Све ти
Ни ко ле. Та му се дру жи и со мла ди те.
Ту ка е со сво и те врс ни ци, а ше ги те,
сме а та, пес ни те и му зи ка та го ис пол -
ну ва ат и со ра дост до а ѓа на про би те во
ЗП-Све ти Ни ко ле. Мир че е и ри бар, ама
му зи ка та му те че низ ве ни те. До де ка
ри ба ри не ко гаш и не свес но ќе за пее
и ги бр ка ри би те, но се пак про дол жу -
ва со пес на та. Мил ка, пак, пее од ос -
нов но учи ли ште. Чле ну ва и во цр ков -
ни от хор. Про би те, дру же ње то и на ста -
пи те со ан самб лот ја пра ват среќ на.
Ма ке дон ска та на род на му зи ка ја пре -
зен ти ра и во Фран ци ја, ко га оди кај
сво ја та се стра, а и во Аме ри ка ко га оди
кај си нот, снаа и вну че то. Ми ле пее пре -
крас но, но е и нај го ле ми от ше го би ец,
ка жу ва ве се ли до се тки и со не го ни ко -
гаш не е здо дев но. 

Ка ко и да е, на си те чле но ви на ан -
самб лот за ед нич ка им е љу бо вта кон
му зи ка та и пес на та, и искре но то дру -
га ру ва ње кое ги ис пол ну ва со за до -
волс тво и ги пра ви среќ ни. 

Ву ки ца Пе тру ше ва

НАЈ НО ВО ТО ДЕ ЛО НА НО ВИ НА РОТ И ПУБ ЛИ ЦИСТ ИВАН ГЛИ ГО РОВ СКИ

„Пос лед ни от илин де нец“
ЗП-КРУШЕВО

Ше ста са мо стој на из лож ба 
на пен зи о не рот Пе тар На че ски

ЗП-СВЕТИ НИКОЛЕ

Му зи ка та и пес на та 
им но сат за до волс тво и сре ќа

За на ши те пен зи о нер ски
ус пе си доз на ва и све тот

Во авгу стов ски от број на ка над -
ски от вес ник „Ма ке до ни ја“ из ле зе на -
пис за мо но гра фи ја та „Пен зи о нер -
ски актив но сти за по чит“, во кој има
текст и фо то гра фи ја од пен зи о нер ски -
те актив но сти за вре ме на 70-го диш -
но то оп сто ју ва ње на пен зи о нер ско -
то ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја. Бла -
го да ре ние на овој на пис, за ма ке дон -
ски те пен зи о не ри и за нив ни те ре зул -
та ти и по стиг ну ва ња ќе доз на ат на -
шин ци те во све тот. Ќе доз на ат кои
сме, ка кви сме, кол ку сме актив ни и
кол ку си ја са ка ме Ма ке до ни ја, без

раз ли ка кол ку го ди ни има ме и ка де
сме. Об ја ву ва ње то на на пи сот е во
рам ки те на со ра бо тка та на СЗПМ со
вес ни кот „Ма ке до ни ја“ и не го ва та
глав на и од го вор на уред нич ка, по чи -
ту ва на та Со ња Ло за нов ска, ко ја со
не кол ку те до се га об ја ве ни тек ста во
вес ни кот им на пра ви чест и по чит на
250.000 пен зи о не ри што има ат
при ја те ли и врс ни ци на се ка де во
све тот и со за до волс тво ќе про -
чи та ат на пис по вр зан со нив ни -
от жи вот и актив но сти во тре та -
та до ба.                                      К.С.А. 
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По ра неш на та про фе сор ка по ма те -
ма ти ка и фи зи ка, Сне жа на Или е ва (72),
ро дум од Ва лан до во, ре чи си и не са ка да
приз нае де ка е пен зи о нер ка, би деј ќи
отка ко тоа ста на ла, не ја оста ви ла сво ја -
та љу бов од мла до ста – сли ка ње то. Па -
ра лел но со вос пит но-обра зов на та ра бо -
та, таа по све те но се за ни ма ва ла и со сли -
карс тво то и ка ко ли ко вен тво рец-ама тер
со сво и те де ла ус пе а ла да учес тву ва со
поз на ти ма ке дон ски сли ка ри во над два -
е се ти на за ед нич ки из лож би, од кои по -
себ но ја изд во ју ва и ја истак ну ва нај дра -
га та, при ре де на во чест на поз на ти от сли -
кар Љу бо мир Бе ло га ски. Охра бре на од
за ед нич ки те на ста пи таа при ре ду ва и три
свои са мо стој ни из лож би, а во 2003 го -
ди на е до бит ник на пр ва та на гра да во
Ма ке до ни ја ка ко сли кар-ама тер.

Сли карс тво то е ген, ве ли про фе сор -
ка та-пен зи о нер ка Сне жа на, на ко ја вре -
ме то оста ви ло тра га на неј зи но то ли це ка -
ко енер гич на, по мал ку стро га, но пра вич -
на же на, ко ја осо бе но пред пен зи о ни ра -
ње то це ла та сво ја љу бов и енер ги ја ги по -
све ту ва на сли карс тво то. Во де ла та, освен
бо и те и че тка та, вне су ва мно гу емо ции
на ра дост, љу бов, на деж и сре ќа, кои ка -
ко кап ки од нај у ба ви те си ни мо ри ња со
осо бе на да ро ви тост ги пре ле ва врз неј -
зи ни те плат на, при тоа откри вај ќи го сво -
јот го лем сли кар ски афи ни тет. Во тво реш -
тво то на Сне жа на до ми нант но ме сто за -
зе ма аква ре лот, а се сре ќа ва ат и пеј за -
жи те на кои ус пе ва да ја до ло ви уба ви на -
та на при ро да та, цве ќи ња та обо е ни во
без број ва ри јан ти со уба ва раз га ле ност
на си от спе ктар на мож ни те ни јан си на
бо и те од при ро да та, ка ко и ар хи те кту ра -
та, ко ја ја прет по чи та со осо бе но за до -
волс тво, цр кви те, ма на сти ри те, вра ќај ќи
се во ми на то то со жел ба да се при ка же
автен тич но то и тра ди ци о нал но то.

Го ди ни те ми ну ва ат, тоа е при род на
за ко ни тост, но за воз врат зре ли те го ди -
ни мо ра да ни на пра ват да има ме чув -
ство на си гур ност, рам но те жа и зре лост.
Сво јот жи вот им го по све тив на мла ди те
ге не ра ции, но иа ко се раз де лив од днев -
ни кот и од вос пит но-обра зов ни те ин сти -
ту ции, се уште сум под го тве на со го ле ма
љу бов да ја иска жам сво ја та ху ма ност,
ка ко и сво е то дол го го диш но искус тво да
го спо де лам со мла ди те - ве ли Сне жа на. 

Тво реч ки от про фил на Сне жа на Или -
е ва е соз да ден од љу бов, со упор но и љу -
бо пит но гра де ње на неј зи ни от сли кар -
ски по тен ци јал што ја отс ли ку ва неј зи на -
та при ро да и дла бо ка ду ша на тво рец со
ин ди ви ду а лен естет ски свет, ќе до да де
во сво јот кри тич ки осврт До на Ан до ва-
Фо те ва. Де ка е тоа на ви сти на та ка не о -
дам на и ние се уве рив ме до де ка ги разг -
ле ду вав ме неј зи ни те де ла на за ед нич ка -
та из лож ба на твор ци те од сли кар ска та
ра бо тил ни ца при до мот „Да ре Џам баз“
во Скоп је, што ја при ре ди ја во до мот на
кул ту ра та „Ко чо Ра цин“ по по вод фи на -
ли зи ра ње то на шест ме сеч ни от про ект
„Пен зи о нер ски пис ма“. 

Се ва сти ја Цве тков ска-Со ти ров ска

Од сеп тем ври ми на та та го ди на, во спи со кот на ста -
рос ни те пен зи о не ри во Те то во се на о ѓа и име то Гор да -
на Ге ор ги а дис. Во сво јот ро ден град по ве ќе е поз на та
ка ко Гор да на глу ми ца та, но неј зи ни те че ти ри е се ти на ге -
не ра ции уче ни ци во сред но то струч но оп штин ско учи ли -
ште „Мо ша Пи ја де“ ја иден ти фи ку ва ат ка ко се ко гаш оми -
ле на та и дра га про фе сор ка. Всуш ност, неј зи на та ра бот -
на об вр ска во си те 41 го ди на ра бо тен стаж по ми нат во
обра зо ва ни е то и се ко гаш во ве ќе спо ме на то то учи ли -
ште би ла - про фе сор ка, иа ко од мла ди го ди ни, ка ко уче -
нич ка во ос нов но и во сред но учи ли ште би ла актив на
во ре ци та тор ска или во драм ска сек ци ја, а од 1975 го -
ди на е член ка на драм ско то сту дио при цен та рот за кул -
ту ра „Иљо Ан тев ски-Смок“.

На на ше то пра ша ње за неј зи ни те актив но сти во ЗП-
Те то во ве ли де ка на прет ход ни те из бо ри не би ла пен зи -
о нер ка. Се га ве ќе е во тоа својс тво и оче ку ва актив но
да се вклу чи. Истак ну ва де ка најм но гу ќе при до не се во
кул тур но- за бав ни от жи вот, но ако тре ба мо же и на дру -
го по ле да би де актив на. Во мо мен тов е са мо член ка на
раз гра но кот на пен зи о не ри те во Те то во, што исто та ка
сме та де ка е до бро. 

Неј зи на та би о гра фи ја е бо га та и плод на. Неј зи ни те
ро ди те ли по тек ну ва ат од При леп, од се мејс тво то Ја нев -
ски, а по игра на слу ча јот неј зи ни от та тко бил на ра бо та
во Те то во ка де што и се ро ди ла и за вр ши ла ос нов но и
сред но обра зо ва ние, а фа кул тет во Скоп је. По тоа се вра -
бо ти ла во нај ста ра та сред но школ ска уста но ва во Те то -
во, би деј ќи зем јо дел ско то учи ли ште е фор ми ра но уште
во да леч на та 1928 го ди на, ка ко единс тве но од ва ков ка -
ра ктер во Ма ке до ни ја. Неј зи но то ан га жи ра ње во драм -
ска та умет ност го за поч на ла ка ко уче нич ка во тре то од -
де ле ние ко га неј зи на та учи тел ка За гор ка Пе тко ска ја ан -
га жи ра ла да ре ци ти ра на за врш на при ред ба. 

Се при се ту вам де ка пред мно гу број на та пуб ли ка
ја ре ци ти рав пес на та „Очи“ од Ацо Шо пов, за што до -
бив пр ва на гра да. Ме ѓу тоа, ли кот на Дон ка бе ше мно -
гу по се ри о зен ан гаж ман. Ре жи ја та на „Бе гал ка“ бе -
ше на поз на ти от ен ту зи јаст Ацо Ко стов ски. Во Драм -
ско то сту дио се ко ја го ди на под го тву ва ме нај мал ку по
ед на пре ми е ра. Сме го сту ва ле во по ве ќе гра до ви во

Ма ке до ни ја, а на Фе сти ва лот на ал тер на тив ни те ама -
тер ски те а три има ме осво е но мно гу на гра ди и приз -
на ни ја. Ед но од нив бе ше и за ме не, за мо но дра ма та
„Гос по ѓа Ика“ од те тов ски от пи са тел Јо ван Дам ја нов -
ски. Се га сум член ка на еки па та на дра ма та „Евро пеј -
ци“, со ко ја се отс ли ку ва ат де неш ни те збид ну ва ња не
са мо во Ма ке до ни ја ту ку и по ши ро ко – ве ли Гор да на.

Ка ко ар тис тка-во лон тер ка го сту ва ла и во по ве ќе гра -
до ви во по ра неш на Ју гос ла ви ја. Гор да на Ге ор ги а дис ве -
ли де ка е среќ но ма же на за сво јот со гра ѓа нин Ирак лис,
до се лен од со сед на Гр ци ја. Во бра кот има ат две де ца -
ќер ка та Фо ти ни и си нот Але ксан дар, двај ца та му зи ча ри,
ка ко и со пру гот, кој е про фе сор по хар мо ни ка. 

Це ло то се мејс тво жи ве е ме во ед на ду ша - во кул ту -
ра та и во му зи ка та. Си гур но тоа е при чи на та за на ша та
хо мо ге ност и ап со лут но се меј но раз би ра ње - истак ну ва
Гор да на.

Гој ко Ефто ски

Не ко гаш ни те уче ни ци, де нес пен -
зи о не ри од прет пос лед на та ге не ра ци -
ја на учи тел ска та шко ла „Го це Дел чев“
во Штип, по 55 го ди ни сед наа во учи -
лиш ни те клу пи. Се со браа во сво е то учи -
ли ште кое со гор дост го на ре ку ваа штип -
ска Сор бо на. Се со браа во гра дот на
сво ја та мла дост, ка де што го од бе ле жаа
и злат ни от ју би леј, 50 го ди ни од сво ја -
та ма ту ра. Иа ко во по од ми на ти го ди ни,
ве ќе ја тро шат 8-та де це ни ја од сво јот
жи вот, сед наа во учи лиш ни те клу пи ка -
де што че ти ри го ди ни се под го тву ваа за
из вр шу ва ње на про свет на та ми си ја, за
што се шко лу ваа. На клас ни от час беа
и нив ни те про фе со ри Бла га Гај дар џи -
ска и Сто јан Тре нев, кои ја из вр ши ја
про зи вка та на при сут ни те. По тоа за поч -
на ево ци ра ње то на спо ме ни те од че ти -

ри го диш но то шко лу ва ње и дру же ње,
на ви раа се ќа ва ња та, се бу деа емо ци -
и те. На оп што за до волс тво на про фе со -
ри те и на уче ни ци те има ше на што да
се се ќа ва ат. Бе ше тоа ге не ра ци ја ко ја
дол го ќе се па ме ти. Ги има ше 206 на
број, во 6 па ра лел ки, а спло те ни ка ко
еден. По ма ту ри ра ње то се рас прс наа
на че ти ри стра ни да ја ши рат про свет -
на та ра бо та. Овој час ќе го па ме тат и по
ед но сов па ѓа ње на две број ки. На од -
бе ле жу ва ње то на 55-от ју би леј при сус -
тву ваа 55 уче ни ци. Ги има ше од мно гу
кра е ви во Ма ке до ни ја. Не кои што суд -
би на та ги од не ла да ле ку од Ма ке до ни -
ја и по ра ди ни за при чи ни не мо жеа да
при сус тву ва ат на сред ба та се ја ви ја от -
пос ле на ор га ни за то рот за да им ис пра -
тат фо то гра фии. 

Пре сто јот во Штип сла ве ни ци те го
иско ри сти ја да ја по се тат спо мен-со ба -
та на па тро нот на учи ли ште то, истак на -
ти от ма ке дон ски ре во лу ци о нер и учи тел
Го це Дел чев, во штип ско то Но во Се ло.
Се пок ло ни ја пред не го ви от спо ме ник и
по ло жи ја бу ке ти све жо цве ќе.

Дру же ње то про дол жи во ре сто ра нот
на уни вер зи те тот „Го це Дел чев“ со не за -
бо рав ни те ре фре ни на ма ке дон ски те
пес ни од мла до ста. Сред ба та за вр ши со
жел ба и во на ред ни те го ди ни да се сре -
ќа ва ат, и ка ко што ре че еден од ко ле ги -
те, и то гаш ко га од ге не ра ци ја та ќе оста -
нат са мо двај ца да се срет нат и да се по -
тсе тат на си те 206 уче ни ци. 

На сред ба та беа ре ци ти ра ни и сти -
хо ви кои по бу ди ја мно гу емо ции.

М. Здра вков ска

Спа се Ма ри но ски 22 го ди ни е акти -
вен член на ЗП-Ла бу ни шта и акту е лен
пре тсе да тел на над зор ни от од бор, кој
од го ва ра за ма те ри јал но-фи нан си ско -
то ра бо те ње ка ко и за ста ту тар но-прав -
на та за ста пе ност во из вр шу ва ње то на
ра бот ни те за да чи. Ро ден е во се ло то
Под гор ци, Стру шко, во да леч на та 1934
го ди на. Ос нов но обра зо ва ние за вр -
шу ва во род но то ме сто и во Стру га,
сред но во Охрид, ка ко ос мок лас ник
при пол на та гим на зи ја „Кли мент
Охрид ски“ во учеб на та 1953/54 го ди -
на. Ви со ко струч на под го то вка стек ну -
ва на Прав ни от фа кул тет во Бел град
ка ко дип ло ми ран прав ник и пра вен
со вет ник, а ра бот ни от век го по ми ну -
ва во гра деж но то прет при ја тие „Дрим -
кол“ од Вев ча ни.

- Пен зи о нер ски те де но ви ги ми ну -
вам ра бот но, иа ко сум еден од нај ста -
ри те пен зи о не ри од Под гор ци. Член сум
на ЗП-Ла бу ни шта, во чиј со став се кон -
сти ту и ра ни и раз р га но ци те на пен зи о -
не ри од се ла та Под гор ци и Бо ро вец. Од
раз гра но кот на пен зи о не ри од Под гор -
ци сум из бран во ор га ни те на здру же -
ни е то на чии сед ни ци ре дов но и со за -
до волс тво при сус тву вам и де ба ти рам.
Ра бо там и во по вре ме ни ко ми сии, а
најм но гу сум ан га жи ран ка ко пре тсе -
да тел на ста ту тар на та ко ми си ја на здру -
же ни е то - ве ли Ма ри нов ски.

ЗП-Ла бу ни шта, спо ред бро јот на
сво е то членс тво, со над 700 чле на спа -
ѓа ме ѓу по ма ли те член ки на СЗПМ, но
и тоа бе ле жи по ве ќе актив но сти и до -
бри ре зул та ти. Се ко ја го ди на се пра -
ви ана ли за на пла ни ра ни те и ре а ли -
зи ра ни те актив но сти и се су ми ра ат по -
стиг на ти те ре зул та ти. Ус пе си те си до -
а ѓа ат од тоа што си те ра бо ти ме ка ко
еден, има ме од лич на со ра бо тка со ло -
кал на та са мо у пра ва, а и со најб ли ски -
те здру же ни ја на пен зи о не ри - истак -
на Ма ри но ски на по пат на та сред ба,
бр зај ќи на ре дов на сед ни ца на из врш -
ни от од бор на ЗП-Ла бу ни шта.

Сто јан Ку ку не шо ски

СНЕЖАНА ИЛИЕВА, ПЕНЗИОНЕРКА
И ЛИКОВНА СЛИКАРКА-АМАТЕРКА

За тво ре цот не ма пен зи о ни ра ње
СРЕДБА СО ПЕНЗИОНЕРКАТА ГОРДАНА ГЕОРГИАДИС ОД ТЕТОВО

Про фе си о нал но про фе сор ка, 
во лон тер ски ар тис тка

ЗП-ЛА БУ НИ ШТА

Сред ба со нај ста ри от акти вист
од Под гор ци

По 55 го ди ни во учи лиш ни те клу пи




