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Пред но во го диш ни те праз ни ци во го -
лем број здру же ни ја се одр жаа сед ни ци
на кои беа су ми ра ни ре зул та ти те, беа до -
не се ни про гра ми и фи нан си ски пла но -
ви за 2018 го ди на, но има ше и праз нич -
ни дру же ња со пес на и оро. Општ зак лу -
чок ре чи си во си те здру же ни ја бе ше де -
ка про гра ми те за 2017 во це лост се ре а -
ли зи ра ни, се ра бо те ло до ма ќин ски, а про -
гра ми те и фи нан си ски те пла но ви за 2018
прет ста ву ва ат кон ти ну итет на до се гаш -
ни те актив но сти. 

На 27 де кем ври 2017 го ди на, со бра -
ни е то на ЗП-Би то ла одр жа сед ни ца на ко -
ја ја разг ле да ед но го диш на та ра бо та. Го -
диш но то ра бо те ње на ова здру же ние бе -
ше оце не то ка ко мно гу ус пеш но. 

-Освен по не кои про ја ве ни проб ле -
ми, од суб је ктив на при ро да, кои не беа
во на ша над леж ност, си те пре зе ме ни
об вр ски кои ги има ше ра ко водс тво то
на ЗП-Би то ла во це лост се ис пол не ти.
Про гра ма та пре тр пи ма ли из ме ни, но
глав но по го ле ми те актив но сти се ре а -
ли зи ра ни - истак на пре тсе да те лот на ЗП-
Би то ла, То ме Или ов ски. Пре тсе да те лот
Или ов ски има ше го ди шен от чет и пред
пре тсе да те ли те на ур ба ни те за ед ни ци
од оп шти на та Би то ла и од оп шти ни те Но -
ва ци и Мо ги ла. 

От чет за ра бо та та и за по стиг на ти те
ре зул та ти во из ми на та та 2017 го ди на,
ЗП-Га зи Ба ба да де на ре дов на та сед ни -
ца на со бра ни е то ко ја се одр жа на 26 де -
кем ври. По крај чле но ви те на со бра ни е -
то, при сус тву ваа и чле но ви те на ИО и пре -
тсе да те ли те на раз гра но ци те, при што бе -
ше ана ли зи ра на ра бо та та на здру же ни -
е то и беа до не се ни зна чај ни до ку мен ти
за на та мош но ра бо те ње и ос тва ру ва ње
на про грам ски те за да чи. Ѓор ге Ан до нов,
пре тсе да те лот на ЗП-Га зи Ба ба, го за поз -
на со бра ни е то со актив но сти те на здру -

же ни е то во 2017-та и ре че де ка оваа го -
ди на осо бе но е за до во лен од ус пе си те
на по ле то на кул тур но-за бав ни от жи вот,
ка ко и на ре зул та ти те на спор ти сти те по -
стиг на ти на ре ги о нал ни те и на ре пуб лич -
ки те спорт ски нат пре ва ри, ка ко и од
здрав стве но-ху ма ни тар ни те актив но сти.
Тој кон ста ти ра де ка со ко ле ктив на ра бо -
та на си те мо жат да се оче ку ва ат по до -
бри ре зул та ти во 2018 го ди на. 

Чле но ви те на со бра ни е то на ЗП-Охрид
и Де бр ца, на ше ста та ре дов на сед ни ца
во про ши рен со став, ги при фа ти ја про -
гра ма та за ра бо та и фи нан си ски от план
за 2018 го ди на. По овие два ос нов ни до -
ку мен ти за ра бо та, свое из ла га ње има -
ше пре тсе да те лот на ЗП-Охрид и Де бр ца,
Ѓор ѓи Трп че ски.

Во 2018 го ди на ќе про дол жи ме со кли -
мат ско-бањ ска та ре кре а ци ја на пен зи о -
не ри те, со здрав стве на та еду ка ци ја и со
раз ре шу ва ње на проб ле мот со отво ра -
ње здрав стве ни ор ди на ции и ап те ки во
ру рал ни те сре ди ни, осо бе но на по драч -
је то на Де бр ца. Во оваа на со ка ќе се оби -
де ме да се вклу чи ме во про е ктот за изра -
бо тка на со ци јал на та кар та на пен зи о не -
ри те, по се ри оз но ќе при ста пи ме кон во -
лон терс тво то и ќе ја зго ле ми ме гри жа та
за оса ме ни те и нез гри же ни пен зи о не ри
осо бе но во ру рал ни те сре ди ни. Во об ла -
ста на кул ту ра та и спор тот, актив но сти те
ќе се од ви ва ат стан дард но ка ко и во 2017
го ди на, но со но ви со др жи ни, за по го ле -
ма афир ма ци ја на здру же ни е то и на оп -
шти на та, а нај а ви ор га ни зи ра ње на вто -
ра за ед нич ка сред ба на пен зи о не ри на
ЗП-Охрид и Де бр ца со пен зи о не ри на ЗП-
Де мир Хи сар, на Илин ска Пла ни на кај се -
ло то Бре жа ни, во оп шти на та Де бр ца.

На 20.12.2017 год., со бра ни е то на ЗП-
Ра до виш и Кон че, во про ши рен со став со
пре тсе да те ли те на раз гра но ци те, пре тсе -

да те лот на НО и сме тко во ди те лот, ја одр -
жа сво ја та ре дов на сед ни ца со ко ја пре -
тсе да ва ше Пе тар Јан ков. Во под го то вка -
та на но ва та про гра ма за ра бо та и на фи -
нан си ски от план учес тву ваа си те ор га ни
и те ла на здру же ни е то. Во во вед но то обра -
ќа ње, пре тсе да те лот Јор дан Ко ста ди нов
ги истак на ре зул та ти те по стиг на ти на по -
ле то на кул ту ра та, спор тот и на здрав стве -
но-ху ма ни тар ни те актив но сти. По тоа, тој
збо ру ва ше за ин фор ми ра ње то, јав но ста
и от че тот во ра бо та та и за по на та мош но -
то уна пре ду ва ње на со ра бо тка та со СЗПМ
и со ло кал на та са мо у пра ва на оп шти на -
та Ра до виш.

На 28.12.2017 го ди на, чле но ви те на
ЗП-Штип ги разг ле даа пред лог-про гра ма -
та и бу џе тот на здру же ни е то за 2018 го ди -
на. Пре тсе да те лот на ЗП-Штип, Але ксан -
дар За ха ри ев, ги за поз на при сут ни те со
те ков ни те проб ле ми и се освр на на про -
гра ма та и на бу џе тот. 

Ре ал но, про гра ма та е прис по со бе на
спо ред фи нан си ски те средс тва и ско ро е
иден тич на со ми на то го диш на та. Таа ги
усог ла су ва по тре би те на пен зи о не ри те со
средс тва та во бу џе тот, кој се ба зи ра глав -
но са мо од чле на ри на. Осо бе но са кам да
го наг ла сам проб ле мот со не за вр ше ни -
от Пен зи о нер ски дом, кој заг ла ви во прав -
ни те ла ви рин ти, а по тре ба та од до му ва -
ње на пен зи о не ри те е го ле ма. Со не кои
ма ли за бе ле шки, ед ног лас но беа изг ла -
са ни про гра ма та и фи нан си ски от план за
2018 го ди на - истак на За ха ри ев.

Со бра ни е то на ЗП-Со ли дар ност-
Ае ро дром одр жа ре дов на сед ни ца на
26.12.2017 го ди на. 

За про гра ма та за ра бо та на здру же -
ни е то во 2018 го ди на во вед но из ла га ње
има ше се кре та рот Ми ло рад Ри сто ски. 

- Пла ни ра ни те актив но сти про из ле гу -
ва ат од ста ту тар ни те опре дел би. Здру же -

ни е то, во со ра бо тка со СЗПМ, ќе се за ла -
га за: по до бру ва ње на стан дар дот на пен -
зи о не ри те, за кул тур но-за бав ни от и спорт -
ски от жи вот, здрав стве на та за шти та, кли -
мат ско-бањ ска та ре кре а ци ја и дру го. Пре -
ку про гра ма та за ра бо та ќе се за јак не и
со ра бо тка та со збра ти ме ни те здру же ни -
ја ЗП-Ки се ла Во да и ЗП-Охрид и Де бр ца и
со дру ги ор га ни за ции и ин сти ту ции -истак -
на Ри сто ски.

Во ди ску си ја та по про гра ма та свое
ви ду ва ње да де и пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски, кој по тек ну ва од ова
здру же ние. Ди ми три ја Бо га ти но ски, пре -
тсе да те лот на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром,
пред ло жи во про гра ма та да се пла ни ра -
ат за ед нич ки из ле ти, тур ни ри на ма ли
спор то ви, фолк лор ни и хор ски на ста пи и
дру го со здру же ни ја та-член ки од СЗП на
град Скоп је. Тој го образ ло жи и пред лог-
фи нан си ски от план на здру же ни е то за
2018 го ди на. 

- Во фи нан си ски от план на здру же ни -
е то за 2018 го ди на се бе ле жат оче ку ва -
ни те при хо ди пр венс тве но од чле на ри -
на та, би деј ќи бро јот на чле но ви те кон ти -
ну и ра но рас те и над ми на 12.000 пен зи -
о не ри. Пла ни ра ни от бу џет е ре а лен и ќе
овоз мо жи кон ти ну и тет на до се гаш ни те
актив но сти, но и во ве ду ва ње на но ви
раз но вид ни актив но сти ка ко што се прос -
ла ва та на Де нот на здру же ни е то и из да -
ва ње на пуб ли ка ци ја та „Де сет го ди ни -
Клуб на љу би те ли на кни га та“ - ре че Бо -
га ти но ски. 

ЗП-Кар пош, на 26 де кем ври 2017
го ди на ја одр жа сед ма та ре дов на сед ни -
ца на со бра ни е то, на ко ја пре тсе да те лот
Јо ван Ги нов ски го истак на зна че ње то на
до не су ва ње то до ку мен ти за кон ти ну и ра -
но и ус пеш но функ ци о ни ра ње во 2018
го ди на. Тој да де кра ток осврт и на по стиг -
ну ва ња та на ЗП-Кар пош во 2017-та, зак -

лу чу вај ќи де ка со пла ни ра ни те фи нан си -
ски средс тва си те про грам ски актив но -
сти во це лост се ре а ли зи ра ни. За пред -
лог-про гра ма та за ра бо та во 2018 го ди -
на збо ру ва ше и пре тсе да те лот на ИО,
Трај ко Са вев ски, кој истак на де ка наз -
на че ни те со др жи ни се сов па ѓа ат со утвр -
де ни те це ли во ста ту тот на здру же ни е то,
а исти те се отво ре ни и во за вис ност од
по тре би те на членс тво то се ко гаш мо жат
да се до пол нат.

И ЗП-Ки че во ја одр жа сво ја та пос лед -
на сед ни ца за 2017 го ди на на ко ја беа
до не се ни бит ни од лу ки за ра бо та та до
кра јот на го ди на та, ка ко и фи нан си ски
план за пр ви те три ме се ци од на ред на -
та го ди на. Во во вед но то из ла га ње на се -
кре та рот на здру же ни е то, До бре Ла за ре -
ски, бе ше кон ста ти ра но де ка го ди на та
ко ја из ми ну ва бе ле жи по зи тив ни фи нан -
си ски ре зул та ти и по крај тоа што во 2017
го ди на здру же ни е то има ше по го ле ми
тро шо ци око лу ре но ви ра ње то на про сто -
ри и те на ме не ти за Клу бот на пен зи о не -
ри те и не го во опре му ва ње. Чле но ви те
на здру же ни е то не го кри е ја за до волс -
тво то од отво ра ње то на клу бот, во кој ќе
се дру жат, ќе чи та ат вес ни ци, ќе игра ат
шах, таб ла, кар ти и дру го.

На 26.12.2017 година Собранието на
ЗП Центар ја одржа 10-тата седница на
која беше усвоен Финансискиот план за
2018 година. Седницата ја водеше
претседателот на Собранието Вељан
Стојковски, а воведни напомени поднесе
претседателот на здружението Павле
Спасев. На седницата присуствуваше
Салтир Каровски, потпретседател на ИО
на СЗПМ, на кој ЗП Центар му е матично
здружение.Ва кви сед ни ци одр жаа и дру ги -
те здру же ни ја.

К.С.Ан до но ва 
и до пис ни ци те на СЗПМ

ДЕКЕМВРИСКИ СЕДНИЦИ ВО ЗДРУЖЕНИЈАТА

Кон ти ну и тет на до се гаш ни те актив но сти, но пла ни ра ни и но ви 

Аеродром Битола Центар Гази Баба

ШтипРадовишОхридКарпош
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На 22.12.2016 го ди на се одр жа ше -
ста та сед ни ца на со бра ни е то на Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри те
на Ма ке до ни ја. Со сед ни ца та ус пеш но
ра ко во де ше пре тсе да те лот на со бра -
ни е то, Бес ник По це ста. 

Ка ко и во из ми на ти те го ди ни, и оваа
сед ни ца на со бра ни е то се одр жа со цел
да се по стиг не за ед нич ки до го вор за
но ви актив но сти во прет стој на та 2018
го ди на. 

Прв на при сут ни те им се обра ти
Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел на
СЗПМ, истак ну вај ќи ги нај го ле ми те
актив но сти и по стиг на ти те ре зул та ти во
2017 со на деж де ка Со ју зот та ка ќе про -
дол жи да ра бо ти и во 2018 го ди на.

По пред ло же на та про гра ма за 2018
го ди на во вед но из ла га ње има ше Стан -
ка Трај ко ва, се кре тар ка на СЗПМ. 

- Со Про гра ма та се про дол жу ва ат
одре де ни актив но сти ка ко кон ти ну и тет,
но има и но ви про е кти. Фо кус ќе би де
да ден на до не су ва ње на за кон за пен -
зи о нер ско ор га ни зи ра ње во Ма ке до -

ни ја. Про гра ма та има отво рен ка ра -
ктер и во те кот на го ди на та ќе се до пол -
ну ва со одре де ни акту ел ни актив но сти
- истак на, ме ѓу дру го то, Трај ко ва. 

Со ма ли за бе ле шки иста та бе ше ед -
ног лас но усво е на.

Фи нан си ски из ве штај за ра бо та та
на СЗПМ со прег лед на при хо ди те и рас -
хо ди те за пер и о дот од 1.1 до 31.9.2017
го ди на, со мис ле ње на над зор ни от од -
бор, под не се пре тсе да те лот на над зор -
ни от од бор, Ми тре Сто ја нов ски, кој

истак на де ка на сед ни ца та на НО би ло
кон ста ти ра но де ка СЗПМ во наз на че -
ни от пер и од ра бо тел до ма ќин ски и спо -
ред пла нот, со из вес ни ма ли от ста пу -
ва ња за ра ди зго ле ме ни те актив но сти
и по ска пу ва ња на одре де ни ус лу ги. По -
тоа, из ве шта јот бе ше при фа тен од чле -
но ви те на со бра ни е то, а бе ше до не се -
на и од лу ка за ре ба ланс на бу џе тот за
2017 го ди на. 

Пред лог-фи нан си ски от план на Со -
ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја за 2018 го ди на, од
при сут ни те бе ше оце нет ка ко ре а лен
и се оп фа тен, а пред ви де ни те актив но -
сти во про гра ма та за на ред на та го ди -
на де ка се фи нан си ски по кри е ни. Три -
те до ку мен ти беа по е ди неч но и ед ног -
лас но при фа те ни.

На кра јот на сед ни ца та, пре тсе да -
те лот на со бра ни е то, Бес ник По це ста,
од свое име и од име то на Со ју зот им
ја че сти та ше Но ва та 2018 го ди на и на
си те им по са ка до бро здрав је и актив -
но ста ре е ње.         Ка ли на С. Ан до но ва

ШЕСТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ
До не се на Про гра ма та на Со ју зот за 2018 го ди на 

ЗП-Де мир Хи сар го ди на ва под мо -
то то „Да не ги за бо ра ви ме нај ста ри -
те“, а по по вод од бе ле жу ва ње на „Не -
де ла за гри жа на ста ри ли ца“, и оваа
го ди на ја спро ве де ху ма ни тар на та ак -
ци ја за гри жа и вни ма ние на нај ста -
ри те пен зи о не ри кои се наш ле во те -
шка ма те ри јал на и здрав стве на со стој -
ба и кои се со по ни ски пен зии. Во де -
кем ври беа по се те ни 20 пен зи о не ри
од по ве ќе ру рал ни на се ле ни ме ста од
оп шти на та, при што им беа до де ле ни
па ке ти со нај по треб ни те пре хран бе -
ни про ду кти и се раз го ва ра ше за нив -
ни те проб ле ми и по тре би, а од стра на
на здрав стве ни те еки пи, со ле кар, спе -
ци ја ли сти и ме ди цин ски се стри беа вр -
ше ни бесп лат ни прег ле ди. Де ле га ци -
ја та на ЗП-Де мир Хи сар бе ше пред во -
де на од пре тсе да те лот Пе ре Пе тре ски,
се кре та рот на Цр ве ни от крст - Иван -
чо Нај ден ков ски и ме ди цин ски ли ца
од Здрав стве ни от дом. Тие при сред -
би те истак наа де ка оваа по се та на пен -
зи о не ри те со по ма ли пен зии е са мо
еден дел од се оп фат на та ак ци ја што
ќе се ре а ли зи ра во на ред ни от пер и од
ко га ќе би дат по се те ни над 100 пен -
зи о не ри во оп шти на та. Пен зи о не ри -
те трог на ти и из не на де ни од по се та та
иска жаа го ле ма ра дост, за до волс тво
и бла го дар ност кон ЗП-Де мир Хи сар
за не се бич на та и ху ма на по мош, по -
са ку вај ќи ак ци ја та да би де при мер и
за дру ги те Здру же ни ја на пен зи о не ри
во Ма ке до ни ја.

Исто та ка, за за топ лу ва ње на сво и -
те до мо ви ско ро си те пен зи о не ри од оп -
шти на та Де мир Хи сар ко ри стат огрев -
но др во, за кое не кол ку го ди ни по ред
се ан га жи ра Здру же ни е то. Спо ред збо -

ро ви те на пре тсе да те лот Пе ре Пе тре -
ски, око лу 500 пен зи о не ри на вре ме
има ат до би е но огрев но др во до по че то -
кот на греј на та се зо на и тоа на 12 ра ти.

Де ле га ци ја од ЗП-Де мир Хи сар,
пред во де на од пре тсе да те лот Пе тре -
ски, ос тва ри и ра бот на сред ба со но -
во из бра ни от гра до на чал ник на оп шти -
на та Де мир Хи сар, Мар јан че Сто ја нов -
ски. Че сти тај ќи му го гра до на чал нич -
ки от ман дат, Пе тре ски му ги пре не се
че сти тки те од име то на си те пен зи о -
не ри на Здру же ни е то и му по са ка ус -
пех во ра бо та та за по до бар и по у бав
Де мир Хи сар. Се ди ску ти ра ше за не -
кол ку акту ел ни пра ша ња кои ги за се -
га ат пен зи о не ри те, а исти те се во до -
ме нот на оп шти на та. Гра до на чал ни -
кот, ка ко што ве ти и во не го ва та Про -
гра ма, ќе се за ло жи во нај ско ро вре -
ме да се поч не со актив но сти те за отво -
ра ње на пен зи о нер ски клуб, кат че во
кое се гаш ни те и ид ни те пен зи о не ри
од це ла та оп шти на по крај дру же ње то,
ќе се ре кре и ра ат играј ќи шах, пи ка -
до, таб ла, бил јард и др. На сред ба та е
до би е но уве ру ва ње де ка Здру же ни е -
то на пен зи о не ри се ко гаш ќе ја има
под др шка та од гра до на чал ни кот. Се -
кре та рот на Здру же ни е то, Бо рис Нај -
дов ски, на сред ба та иска жа бла го дар -
ност за од лич на та со ра бо тка со ло кал -
на та са мо у пра ва и по са ка иста та да
би де прод ла бо че на со но ви за ед нич -
ки про е кти од за е мен ин те рес. Ина ку,
ма шка та игро ор на гру па при де мир -
хи сар ско то здру же ние на пен зи о не ри
де но ви ве одр жу ва ин тен зив ни про би,
под го тву вај ќи се за го сту ва ње на го -
диш ни от кон церт на ДУД „Илин ден“. 

Зо ран Сте ва нов ски

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Де кем ври полн со актив но сти

Во ор га ни за ци ја на ЗП-Про би штип,
оп штин ска та ор га ни за ци ја на Цр ве ни -
от крст и оп шти на та Про би штип се одр -
жаа мно гу број ни актив но сти за да им
се по ка же на ста ри те ли ца де ка не се
са ми. Во актив но сти те се вклу чи ја и по -
ве ќе ин сти ту ции. Ту ка се ЈОУДГ „Го це
Дел чев“, здрав стве ни от дом „На да Ми -
хај ло ва“ и до мот на кул ту ра та „Зле тов -
ски ру дар“ од Про би штип.

Актив но сти те за поч наа уште на 20
но ем ври со де ле ње па ке ти со пре хран -
бе ни про ду кти од стра на на оп штин ска -
та ор га ни за ци ја на Цр ве ни от крст. Се -
кре та рот на ор га ни за ци ја та, Ми тко Ге -
ор ги ев ски, со сво и те во лон те ри по се -
ти ја два е се ти на се мејс тва на ста ри ли -
ца со што ја по ка жаа сво ја та ху ма ност
ко ја, ка ко што ре че се кре та рот Ге ор ги -
ев ски, не ма да се за ста не са мо со оваа
не де ла ту ку ќе се про дол жи и по на та му.

На ред ни от ден, од стра на на ЗП-Про би -
штип, Цр ве ни от крст и де чи ња та од дет -
ска та гра дин ка беа по се те ни ста на ри -
те во пен зи о нер ски от дом во Про би -
штип, ка де што бе ше из ве де на и кра -
тка про гра ма. 

Во рам ки те на овој про ект еден ден
бе ше по све тен на здрав је то на гра ѓа -
ни те од тре та та жи вот на до ба, пре ку еду -
ка тив ни пре да ва ња од стра на на до -
ктор ки те Ма ри ка Ан до но ва и Тат ја на
Ата на со ва во пен зи о нер ски от дом.
Отка ко при сут ни те ги поз дра ви ја пре -
тсе да те лот на ЗП-Про би штип, Гру и ца
Ма на си јев и се кре та рот на ОО на Цр -
ве ни от крст, Ми тко Ге ор ги ев ски и им
по са каа мно гу здрав је и без гриж ни де -
но ви, до ктор ки те-во лон тер ки при Цр ве -
ни от крст збо ру ваа на по ве ќе те ми ка -
ко што се за но ем ври - ме сец за гри жа
на здрав је то на ма шка та по пу ла ци ја,

по тоа за вре мен ски те ус ло ви и мо зоч -
ни те уда ри, за есен ски те на стин ки и
здра ва та ис хра на и дру го. На кра јот на
си те при сут ни им беа из ме ре ни крв ни -
от при ти сок и ше ќе рот во кр вта.

Че твр ти от ден бе ше опре де лен за
спорт, по е зи ја и ре ла кса ци ја. Пен зи о -
не ри те и во лон те ри те на Цр ве ни от крст
се нат пре ва ру ваа во са лон ски спор то -
ви ка ко што се шах, таб ла, до ми но, кар -
ти и пи ка до, до де ка чле но ви те на ли те -
ра тур ни от клуб „Проц вет“ при до мот на
кул ту ра та „Зле тов ски ру дар“ чи таа лич -
ни твор би по све те ни на ба би те и де дов -
ци те. Бе ше тоа еден пре кра сен ден кој
дол го ќе го па ме тат си те ге не ра ции-учес -
нич ки.

Пет ти от ден но си те ли на актив но -
сти те беа оп шти на та Про би штип, ОО на
Цр ве ни от крст и здрав стве ни от дом „На -
да Ми хај ло ва“ од Про би штип. Еки па од
до ктор и ме ди цин ска се стра, прет став -
ник од оп шти на та и во лон тер од Цр ве -
ни от крст по се ти ја не кол ку ру рал ни сре -
ди ни. При по се та та, по крај ме ре ње на
при ти сок и ше ќер во кр вта, со лу ѓе то од
тре та та жи вот на до ба се раз го ва ра ше
за нив но то здрав је, за тоа ка ко са ми те
да си по мог нат во одре де ни си ту а ции,
ка ко да стиг нат до ма тич ни от до ктор во
гра дот и сл.

За врш ни те актив но сти ги има ше
ЗП-Про би штип. Пре тсе да те лот на здру -
же ни е то, Гру и ца Ма на си јев, со сво и те
со ра бот ни ци по се ти ја не кол ку пен зи о -
нер ски се мејс тва од со ци јал но ран ли -
ви те гру пи. При тоа на си те им беа вра -
че ни па ке ти со хра на, при што им ве ти -
ја де ка ова не ма да би де единс тве на
по се та и де ка здру же ни е то и по на та му
ќе се гри жи за нив.       М. Здра вков ска

ЗП-ПРОБИШТИП

По ве ќе актив но сти во рам ки те на про е ктот
„Не де ла на гри жа за ста ри те ли ца“

Ло кал на та аген ци ја за раз вој од Стру -
га поч на со спро ве ду ва ње на нов про -
ект чи ја цел на гру па се во зрас ни ли ца
на 60 го ди ни т.е. пен зи о не ри од оп шти -
на та Стру га. Про е ктот ќе се ре а ли зи ра
до мај 2018 го ди на и исти от пред ви ду -
ва бесп лат ни пси хо фи зич ки веж би изра -
бо те ни спе ци јал но за по во зрас ни ли ца,
пре да ва ња од об ла ста на ме ди ци на та
и кур се ви за при го тву ва ње хра на. 

Зо што ва ков про ект? Ма ке до ни ја
ста рее. Во мо мен тов во зем ја та има
300.000 пен зи о не ри. Во зрас ни те ли ца
жи ве ат са ми или со фа ми ли и те во се -
меј ни те ку ќи. Нив на та со ци ја ли за ци ја е
огра ни че на на поб ли ска та фа ми ли ја -
до кол ку има ат сре ќа фа ми ли ја та да им
е бли ску. Го лем број од ста ри те ли ца во
Стру га и Стру шко се оса ме ни, би деј ќи
де ца та им се во странс тво и до а ѓа ат мно -
гу ре тко. Се којд не ви е то на овие ли ца е
ис пол не то со мно гу пре диз ви ци, би деј -
ќи се огра ни че ни во дви же ње то по ра -
ди бо лест или из не мо ште ност. За мно -
гу од об вр ски те (ка ко на ба вка на хра -
на, ле ко ви и пла ќа ње сме тки) за ви сат
од дру ги ли ца, а не ре тко се жр тви и на
се меј но на силс тво, ка де што им се од -
зе ма пен зи ја та и тие не ма ат мож ност
да упра ву ва ат са ми со сво и те средс тва.

По ра ди се то ова мно гу ста ри ли ца сепо -
ве ќе се пов ле ку ва ат во се бе, се изо ли -
ра ат, скло ни се кон де пре си ја, по крај
дру ги те здрав стве ни проб ле ми кои ги
има ат.

А ста ри те ли ца кои се во до бра фор -
ма нај че сто не ги гле да ат сво и те по тре -
би ту ку се гле да ат се бе си ка ко при по -
мош на фа ми ли ја та, до де ка се во со стој -
ба да по ма га ат. Не гри жеј ќи се за се бе,
за сво е то здрав је, тие по бр зо се до ве -
ду ва ат во не моќ на со стој ба и по тоа за -
ви сат од ми лост на фа ми ли ја та, род ни -
ни те или се оста ве ни са ми на се бе.

- Овој про ект се спро ве ду ва во рам -
ки те на ре ги о нал ни от про ект „Пре зе ма -
ње на ак ци ја за со ци јал на инк лу зи ја на
ста ри ли ца“ и е под др жан од Европ ска -
та Уни ја со фи нан си ска под др шка на ав -
стри ска та аген ци ја за раз вој и ав стри -
ски от Цр вен крст. Во рам ки те на про е -
ктот, на 23 де кем ври 2017 го ди на, во
Стру га се одр жа пр во то пре да ва ње „Де -
ге не ра тив ни за бо лу ва ња“ на д-р Бла го -
ја Ѓор ѓи е ски, спец. фи зи ја тар. 

За ма сов но ста на пре да ва ње то осо -
бе но се ан га жи ра ше пре тсе да те лот на
ЗП-Стру га, Ми ло рад Тр по ски, кој и са ми -
от бе ше при су тен на пре да ва ње то.

С. Ку ку не шо ски

ЗП-СТРУГА

Со здра ви на ви ки до ви тал ност
и по 60-та го ди на
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По по вод но во го диш ни те и бо жиќ ни -
те праз ни ци, Акти вот на пен зи о нер ки при
ЗП-Би то ла во сопс тве на ре жи ја ор га ни -
зи ра ше прос ла ва за сво и те член ки-пен -
зи о нер ки. На прос ла ва та при сус тву ва ше
и здру же ни е то на пен зи о нер ки „Си ла та
на ба ба та“ од оп шти на та Но ва ци.

Ка ко и за се кој по го лем праз ник, Акти -
вот ор га ни зи ра све че ност со при сус тво
на членс тво то. Ова се мо мен ти на друж -
ба во ве се ло рас по ло же ние - по јас ни Ма -
ри ка Или ев ска, пре тсе да тел ка на Акти вот
на пен зи о нер ки при ЗП-Би то ла.

Тра ди ци о нал но и го ди на ва, ЗП-При -
леп пред но во го диш ни те и бо жиќ ни те
праз ни ци на сто ти на свои чле но ви со ни -
ски пен зии им до де ли па ке ти од по ил ја -
да де на ри. 

Чле но ви те на сек ци ја та на пен зи о нер -
ки при ова здру же ние и го ди на ва по тра -
ди ци ја го по се ти ја Здру же ни е то на ро ди -
те ли со де ца за бо ле ни од це ре брал на па -
ра ли за и им по де ли ја но во го диш ни па кет -
чи ња. Тре ба да се истак не и тоа де ка го -
ди на ва, за по мош на сво и те чле но ви на

име ед но крат на па рич на по мош и за бањ -
ско ле ку ва ње ЗП-При леп до де ли над еден
ми ли он и пет сто ти ни ил ја ди де на ри.

Во про сто ри и те на хо те лот „Ва го“ во
Штип се со браа око лу 300 пен зи о не ри,
до ма ќи ни и го сти од здру же ни ја та на пен -
зи о не ри од гра до ви те со кои ЗП-Штип со -
ра бо ту ва. Прв на пен зи о не ри те им се
обра ти пре тсе да те лот на ЗП-Штип, Але -
ксан дар За ха ри ев. 

Во овие прет праз нич ни ми го ви, ко га
про дол жу ва ме ед на дол го го диш на тра ди -
ци ја, ќе ми доз во ли те да ве поз дра вам вас
и на ши те го сти. По чи ту ва ни пен зи о не ри,
на оваа за ба ва за миг да ги оста ви ме
проб ле ми те, со оро и пес на да се дру жи -
ме и да си по са ка ме сре ќен Бо жиќ и Но -
ва го ди на, здрав је, љу бов и по го ле ми пен -
зии во 2018 го ди на - истак на За ха ри ев.

Тра ди ци о нал но, ка ко се ко ја го ди на
во овој пер и од, истак на пре тсе да те лот
Ми ло рад Тр по ски, ра ко водс тво то на Акти -
вот на пен зи о нер ки при ЗП-Стру га, ра -
ко во де но од пре тсе да тел ка та Ели са ве -
та Ла за ре ска, на де ца та со по себ ни по -

тре би и на де ца та од со ци јал но за гро зе -
ни те се мејс тва им вра чи 20 но во го диш -
ни па кет чи ња кои ги обез бе ди ЗП-Стру -
га. На кра јот на сред ба та де ца та им се
заб ла го да ри ја на при сут ни те и се прет -
ста ви ја со про гра ма што ја под го тви ја
со сво и те на став ни ци.

На 29.12.2017 год., ЗП-Ра до виш и
Кон че ор га ни зи ра но ги до че ка и прос -
ла ви но во го диш ни те и бо жиќ ни те праз -
ни ци. Оваа тра ди ци о нал на сред ба, на
ко ја при сус тву ваа над 300 пен зи о не ри,
се одр жа во ре сто ра нот „Рио“, а за до -
бра та му зи ка и за ве се ло то рас по ло же -
ние се по гри жи ве ќе поз на та та му зич ка
гру па „Кре шен до“, пред во де на од ра ко -
во ди те лот Сло бо дан Тра ја нов. На пред -
но во го диш на та прос ла ва здру же ни е то
ги прог ла си и нај до бри те спор ти сти и
фолк ло ри сти за 2017 го ди на на кои им
беа до де ле ни приз на ни ја. Пен зи о не ри -
те од Ра до виш и Кон че, вид но рас по ло -
же ни соз да доа пре крас на ат мо сфе ра со
пес ни и ора и ве се ло дру же ње, и по ми -
наа уште еден не за бо ра вен ден.

По по вод Но ва го ди на и Бо жиќ, ЗП-Ко -
ча ни ја ре а ли зи ра ак ци ја та за да ру ва ње
па ке ти за пен зи о не ри те кои се со ци јал но
за гро зе ни и се со ни ски пен зии. 

Сог ле ду вај ќи ја со стој ба та на те рен, за -
ед но со ко ми си ја та за здрав ство и стан -
дард до не сов ме од лу ка да до де ли ме 58 со -
ци јал ни па ке ти кои ги до би ја пен зи о не ри
од гра дот и од окол ни те на се ле ни ме ста во
оп шти ни те Ко ча ни, Зр нов ци и Че ши но во-
Об ле ше во. Од овие па ке ти, 35 беа до де -
ле ни на пен зи о не ри во гра дот, а 28 со ци -
јал ни па ке ти во на се ле ни те ме ста од овие
три оп шти ни - ни из ја ви Ѓор ги Се ра фи мов,
пре тсе да тел на ЗП-Ко ча ни. Па ра лел но со
оваа актив ност, ко ми си ја та за актив ност
на пен зи о нер ки те при ЗП-Ко ча ни ре а ли -
зи ра ше по се та на 23 оса ме ни и бол ни пен -
зи о нер ки во нив ни те до мо ви.

Пред по че то кот на 2018 го ди на, на 26
де кем ври, ЗП-Илин ден ор га ни зи ра ше
све че на прос ла ва за 310 свои чле но ви и
го сти, а ко ја бе ше по вод и да се прос ла -
ват ус пе си те и ре зул та ти те од из ми на та -
та, со на деж за по стиг ну ва ње уште по до -

бри во на ред на та го ди на. На прос ла ва та
при сус тву ва ше и пре тсе да те лот на Град -
ски от со јуз на пен зи о не ри, Ме то ди ја Но -
вков ски, а беа по ка не ти и чле но ви и го -
сти од по ве ќе дру ги здру же ни ја со кои ос -
тва ру ва ат плод на со ра бо тка: ЗП-Ѓор че Пе -
тров, ЗП-Во е ни пен зи о не ри и ЗП-Бу тел.
На прос ла ва та, пре тсе да те лот на ЗП-Илин -
ден, Бла го ја Ата на сов ски, поз дра ву вај ќи
ги го сти те, на си те при сут ни им ги че сти -
та ше но во го диш ни те и бо жиќ ни те праз -
ни ци, по са ку вај ќи им мно гу здрав је и ис -
пол не ти пен зи о нер ски де но ви.

Пред но во го диш ни праз ну ва ња со
пес на и оро има ше и во ЗП-Ку ма но во, ЗП-
Са рај, ЗП-Ки че во, ЗВП, ЗП-Цен тар, ЗП-
ОВР, ЗП-Све ти Ни ко ле и дру ги. По по вод
но во го диш ни те праз ни ци мно гу здру же -
ни ја ги по се ти ја сво и те бол ни и из не мо -
ште ни чле но ви, по се ти ја пен зи о нер ски и
стар ски до мо ви, ин сти ту ции за згри жу ва -
ње де ца и ли ца со преч ки во раз во јот и на
си те им по да ри ја но во го диш ни па ке ти. 

К.С.Ан до но ва 
со до пис ни ци те на СЗПМ

ПРЕДНОВОГОДИШНИ ПРАЗНУВАЊА ВО ЗДРУЖЕНИЈАТА

Ве се ло, до сто инс тве но и ху ма но

Тра ди ци о нал на та но во го диш на за -
бав но-спорт ска ве чер се одр жа на
28.12.2017 го ди на во ре сто ра нот „Гра -
ци ја“. На за ба ва та при сус тву ваа око -
лу 350 пен зи о не ри, ме ѓу кои и пен зи -
о не ри од раз гра но ци те од се ла та Пчи -
ња, Аги но Се ло и Умин Дол. На по че -
то кот при сут ни те ги поз дра ви пре тсе -
да те лот на ЗП, Спир ко Ни ко лов ски. Тој
им ги че сти та ше но во го диш ни те и бо -
жиќ ни те праз ни ци и им по са ка до бро
здрав је, долг и сре ќен жи вот. Од име -
то на ло кал на та са мо у пра ва на при -
сут ни те им се обра ти ра ко во ди те лот
на ко ми си ја та за кул ту ра и спорт, Цо -
ки Ри стов ски, кој наг ла си де ка ЛС има
до бри со ра бот ни ци во ЗП-Ку ма но во
и на при сут ни те им упа ти но во го диш -
на и бо жиќ на че сти тка. Кра ток осврт
на за цр та на та и ре а ли зи ра на та про -
гра ма во 2017 го ди на под не се пре -
тсе да те лот на ко ми си ја та за спорт, од -

мор и ре кре а ци ја, Љу бе Ди ми три ев -
ски. По обра ќа ња та беа прог ла се ни
нај ус пеш ни те спор ти сти-пен зи о не ри
кои на два е сет и вто ри те Ре пуб лич ки
спорт ски игри осво и ја ме да ли. 

На пред лог на ко ми си ја та за спорт
и по од лу ка та на ИО на здру же ни е то,
за спор тис тка на го ди на та бе ше прог -
ла се на Мир ја на Ан до но виќ, ко ја освои
зла тен ме дал во фр ла ње ѓу ле со ре зул -
тат 10,44.м. И од Оп штин ски от со јуз
на спор то ви, на ни во на гра дот, иста -
та е пред ло же на и за нај ус пеш на спор -
тис тка-пен зи о нер ка.

За нај ус пеш на еки па, за осво ен зла -
тен ме дал во шу ти ра ње на ма ли го ло -
ви бе ше прог ла се на еки па та во со став:
Љу бин ка Ден ков ска, Ми лен ка Кр стев -
ска, Мар га ри та Бо жи нов ска и Сла ви ца
Ми лен ков ска. Си те до би ја дип ло ми.

За осво е ни сре бре ни ме да ли дип -
ло ма до би ја: Јас ми на То до ров ска во

тр ча ње на 60 ме три до 60 го ди ни и
Бла жо Ста ној ков во фр ла ње ѓу ле со ре -
зул тат 12,04 м.

За нај ус пе шен тре нер во ат лет ски
дис цип ли ни бе ше прог ла сен Мир ко
Цве тков ски, а исти от до би дип ло ма и
од ОС на спор то ви на ни во на гра дот.

За нај ус пе шен спорт ски ра бот -
ник бе ше прог ла сен Јо ви ца Ван чев -
ски, кој бе ше и ре пуб лич ки су ди ја во
до ми но.

За нај во зрас на нат пре ва ру вач ка
во шах по да рок до би Ве ра Зо риќ.

За ба ва та бе ше ве се ла и пен зи о -

не ри те не пре ста наа да пе ат и да игра -
ат. На кра јот си те при сут ни на пра ви ја
за ед нич ка фо то гра фи ја за спо мен. За
му зи ка та и за ве се ло то рас по ло же ние
се гри же ше Џа јо, а во ди тел ка бе ше
Јас ми на То до ров ска.

Љ. Куз ма нов ска

ЗП-КУМАНОВО

Ве се ла но во го диш на за ба ва

Битола Илинден Кочани Прилеп

ТетовоСтругаШтипРадовиш
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За ми ну ва ње то во пен зи ја за мно -
гу ми на зна чи и отка жу ва ње од мно гу
актив но сти, а осо бе но од ин те ле кту ал -
ни те. Но за не кои пен зи о ни ра ње то
зна чи до вол но вре ме и про стор за ис -
пол ну ва ње на не кои дам неш ни не ос -
тва ре ни жел би, па сии и хо би ја, кои по -
ра ди обем ни те и на пор ни ра бот ни и
жи вот ни об вр ски не мо же ле да ги ис -
пол нат. 

Еден ва ков при мер е поз на та та ме -
ди цин ска се стра, охри ѓан ка та Бо жа -
на Ата на со ва, ко ја це ли от ра бо тен век
го ми на ла во охрид ска та ам бу лан та
ме ѓу охри ѓа ни по поз на та ка ко „ма ла -
рич на“. По неј зи но то пен зи о ни ра ње
од пред не пол ни пет го ди ни има на пи -
ша но три кни ги кои го прив ле коа вни -
ма ни е то кај љу би те ли те на пи ша ни от
збор во Охрид. Ата на со ва, за овој кра -
ток пер и од ги има на пи ша но кни ги те:
„Во ди ци“, „Тал ка чи по ви но жи та та“ и
„Ми туш“. Од неј зи ни те три кни ги, осо -
бе но вни ма ние и ин те рес кај охрид -
ска та чи тач ка пуб ли ка пре диз ви ка кни -
га та „Ми туш“. Име но, во оваа кни га е
опи шан жи во тот на еден чо век кој со
гос по до ва одред ни ца се же ни со уба -

ва та Ру се вѓи ја (Ру се), ко ја е опе а на во
ма ке дон ска та на род на пес на од охрид -
ски от крај со нас лов „Бог да бие Ру се
тво ја та мај ка“ или со друг нас лов „Ру -
се се ди на мов че то“.

По ста ри те охри ѓа ни се уште све жо
се се ќа ва ат на оваа уба ва де вој ка и
на неј зи ни те ро ди те ли Ан ѓе ли на и Ан -
ѓе ле од се ло то Тр пеј ца на бре гот на
Охрид ско Езе ро.

На ста нот на пес на та е од вто ра та
по ло ви на на 19 век и во неа е опе а на

ед на мла де шка не воз вра те на љу бов,
жи вот на та сто ри ја за уба ва та цр но ко -
са де вој ка Ру се и неј зи ни от из бра ник
Ди ми три Ата на сов - Ми туш.

Ата на со ва во сво ја та кни га пи шу -
ва де ка во уба ва та Ру се би ле вљу бе -
ни мно гу мла ди мом чи ња. Ме ѓу нив
би ле уба ви от Џо џе и бо га ти от На у ме,
ама таа не го са ка ла ни бо га то то ни
уба во то мом че, кое би ло си ро маш но.
Не воз вра те на та љу бов на Ру се кон
мла ди те мом чи ња би ла по вод не поз -
на ти от пес но по ец да ја ис пее оваа поз -
на та охрид ска пес на. 

За да ја на пи ше оваа ин те рес на
ви сти ни та случ ка за уба ва та Ру се, мо -
тив е крв но то сродс тво на автор ка та
Ата на со ва, ко ја е снаа на Але ксан дар,
си нот на Ди ми тар и Ру се. 

- За да ја на пи шам оваа кни га имав
го ле ма под др шка од мо јот со пруг Ди -
ми тар, на ко го и му ја по све ту вам. Ов -
де не за ста ну вам, ќе про дол жам да пи -
шу вам. Имам ин те рес ни ви сти ни ти
на ста ни за Охрид и охрид ско, пи шу ва -
ње то ми при чи ну ва за до волс тво и ду -
шев но ме ис пол ну ва - ве ли автор ка та
Ата на со ва.                               К. Спа се ски 

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Кни га за на ста но кот на охрид ска та пес на
„Бог да бие Ру се“

Ми ну ва ме низ ту не лот на зи ма та.
На крил ја та на ра до сти те што ги но си зи -
ма та, и ние по ле ту ва ме. По ми ну ва вре -
ме то ко га но ќта е нај дол га. Де нот ја пре -
зе ма во деч ка та по зи ци ја и поч ну ва да
рас те...

Кни ги, ел ки, ѕвон чи ња, пес ни, бо га -
та тр пе за и раз ни дру ги по да ро ци. Пре -
ку по да ро ци те ги за гат ну ва ме љу бо вта
и до бри те мис ли кон не ко го. Па и ако
не ма ме ни што ма те ри јал но да по да де -
ме, мо же ме да се нас ме е ме до бро душ -
но или да ис пе е ме не ко ја ста ра пес на
не ко му. Не е важ но да ли е де те или ста -
рец. Гла сот откри ва мно гу. Лич но ста што
пее да ру ва не ко му не што и пре ку пес -
на та. Мо же да се на пи ше не ко ја сти хо -
твор ба или да се на пра ви по да рок. 

По да ре те ја кни га та „При каз на та за
си на та пла не та“ од ис ланд ски от пи са -
тел Ан дри Сна ер Маг на сон, со илу стра -
ции на Ас ла уг Јонс до тир или ро ма нот за
де ца „То ње Гли мер дал“ на поз на та та
нор ве шка пи са тел ка Ма ри ја Пар. 

Да се оби де ме да би де ме кре а тив -
ни. Тоа мо же и со ма ли не шта да го на -
пра ви ме. До бро е да не ги за бо ра ви ме

пти ци те. Еве, мо же од пре се чен пор то -
кал отка ко ќе ја изе де те вна треш но ста,
од пре се че на та по ло ви на да на пра ви -
те сад за хра на за пти ци. Дуп не те две
дуп чи ња, ста ве те ко ноп и на најб ли ска -
та гран ка од не се те во не го не ко ја хра -
на за пти ци те, за ка чу вај ќи го кре а тив -
ни от сад кој што во оп што не ма да ве чи -
ни. Та ка што, мо же да не тро ши ме па ри
на не по треб ни не шта кои са мо нè ег -
зал ти ра ат и ни но сат лаж на сре ќа и лаж -
на си гур ност. За пом не те - ми рот е нај у -
ба ва та ду шев на со стој ба.

За тоа да им да ри ме на лу ѓе то кои
мо же би не ма ат ни што, да ги по се ти ме
ста ри те во пен зи о нер ски те до мо ви и де -
ца та без ро ди те ли згри же ни во до мо ви -
те. Ве лат бла го со стој ба та на ед на др жа -
ва се гле да во до бри от жи вот и во сре -
ќа та на оние кои жи ве ат во тие до мо ви.

Ги че ка ме праз ни ци те за да доз на -
е ме во што е чо ве шти на та. И на кра јот
и на по че то кот на го ди на та мо же би са -
ка ме да се уве ри ме од ка де сме дој де -
ни ту ка ние лу ѓе то. Да ли мо же би сме на -
ста на ле од не ко ја ѕвез де на пра ши на?! 

Воз не ми ре ни за ра ди мно гу не шта

кои непо ра зу ва ат во се којд не ви е то, си -
те случ ки по вр за ни со кра јот и по че то кот
на но ва та го ди на тре ба да ни по мог нат
да нај де ме ре ше ние и за нај те шки те
проб ле ми. Да ги откри е ме и нај скри е ни -
те тај ни. Да се откри е ме и се бе си и дру -
ги те по втор но на ви стин ски от на чин.

По ме ѓу ле ген ди те, ми то ви те и но -
вин ски те на пи си да не се из гу би ме и да
ја нај де ме сво ја та ѕвез да. Ка ко ѕвез да -
та на вр вот од ел ка та. Си те ки ти ме ел -
ки, не ли? Ду ри и пе е ме ина ел ка та. Ески -
ми те, на при мер, не ма ат ел ки, а ние
има ме и даб, и ве ли ме де ка тој е сим -
бол на цвр сти на.

Не ги са кам пе тар ди те и пи јан ки те.
Све ќи те да, и сне гул ки те од хар ти ја. Пес -
на та за ко ле де ми зву чи па ган ски. Има
мно гу по у ба ва пес на се га, си те ве ќе ја
зна ат и ја пе ат. 

Мо ја та жел ба и по ра ка е да има
здра ви и среќ ни лу ѓе во др жа ва ва, со
здра ви и го ле ми се мејс тва, оти и др -
жа ва та е ед но го ле мо се мејс тво! Да
за че ко ри ме и во оваа го ди на со уба -
ва мис ла.                              Ма ја Бе ле ва

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЦРВЕН КРСТ - ЧАИР

Ју би леј на прос ла ва 
со тра ди ци о на лен кон церт 

Но во го диш на по ра ка

Во До мот на ар ми ја та на Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја во Скоп је, на 22 де кем -
ври 2017 го ди на, Клу бот на пен зи о не -
ри и ан самб лот „Ва ња Ла за ро ва“ при
Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја, оп штин ска ор га ни за ци ја - Ча ир,
по по вод од бе ле жу ва ње то 30 го ди ни од
фор ми ра ње то и 18 го ди ни актив ност
на ан самб лот на на род ни пес ни, одр -
жаа тра ди ци о на лен кон церт. Во клу бот
чле ну ва ат глав но пен зи о не ри-акти ви -
сти и кр во да ри те ли, чи ја ос нов на цел е
да се дру жат и да го ис пол нат сво е то сло -
бод но вре ме. Во знак на бла го дар ност,
на по ве ќе акти ви сти, чле но ви и ин сти -
ту ции им беа до де ле ни бла го дар ни ци. 

Ка ко клуб сме пре поз нат ли ви по на -
ша та то гаш на пе јач ка гру па, фор ми ра -
на од на ши от до а јен на ма ке дон ска та
му зи ка, Ва ња Ла за ро ва. Се гор де е ме
што сме дел од овој клуб и си те но си ме
во нас еден дел од неа. Бла го дар ни сме
што ни го оста ви неј зи но то име и во ама -
нет ни оста ви да ја не гу ва ме ма ке дон -

ска та пес на, ка ко што ја не гу ва ше таа
цел жи вот. Мо же ме да се по фа ли ме со
мно гу број ни актив но сти и на ста пи на
раз ни ло кал ни, др жав ни и ме ѓу на род -
ни ху ма ни тар ни кон цер ти и фе сти ва ли,
ка ко што се во Тур ци ја, Че шка, Ла тви -
ја, Ли тва ни ја, Шпа ни ја, Ср би ја и мно гу
дру ги - ни из ја ви Лен че Чо ла ков ска, пре -
тсе да тел ка на клу бот, при оп штин ска та
ор га ни за ци ја на Цр вен крст - Ча ир. 

Кон цер тот за поч на со ис пол ну ва ње
на све че на та пес на, во из вед ба на хо -
рот, а под ди ри гент ска та пал ка на Ми -
ло рад Илиќ-Ра де, по што се ре деа ни за
уба ви ма ке дон ски на род ни пес ни. Све -
че но ста со свој на стап ја збо га ти ја и пе -
ја чи те: Ма ри ја Пе тков ска, Але ксан дар
Те мел ков, Та хир Се фе ри и Бе ти Ми лиќ.
По се бен ам би ент соз да де мла дин ско -
то кул тур но-умет нич ко друш тво „Скоп -
је“ од Скоп је, кое ја кре на пуб ли ка та на
но зе. На кра јот, при сут ни те го сти со гро -
мог лас но ра коп ле ска ње и ова ции ги на -
гра ди ја сла ве ни ци те. Ва сил Па чем ски

Клу бот на пен зи о не ри од ЗП-Вев ча -
ни из ми на та та 2017 го ди на ја за поч на со
го лем број актив но сти. Ка ко што не ин -
фор ми ра пре тсе да те лот на ИО на здру же -
ни е то, Ви то мир Ко стој чи но ски, актив но -
сти те за поч на ле со про мо ци ја на ро ма -
нот „Пред ша ре ни вра ти“ од вев ча не цот
Ко сте Шу ти но ски. Вев чан ски те пен зи о -
не ри во сво јот клуб би ле све до ци на го -
лем број про мо ции. Та ка, на 16 фе вру а -
ри 2017 год., во при сус тво на по го лем
број пен зи о не ри се одр жа и про мо ци ја
на кни га та „Вој во да та Ста вре Го гов - ју -
нак и ле ген да“ од пен зи о не рот Ма те Го -
го ски, внук на вој во да та.

Во овој единс твен и од ско ро отво рен
клуб се ор га ни зи ра ат и дру ги про грам ски

актив но сти. Ка ко ре зул тат на тоа ЗП-Вев -
ча ни има ре а ли зи ра но зна чај ни ре зул та -
ти на пла нот на раз во јот на кул ту ра та. Во
клу бот се про мо ви ра ни уште че ти ри кни -
ги од вев чан ски авто ри и тоа: Ве ри ца Му -
ко ска де би ти ра ше со ро ма нот „Днев ни -
кот на дла бо ки те тај ни“, Дра ган По по ски
- Стој нин со збир ка та пес ни „Рез би во вре -
ме то“ и „Љу бов и омра за“ од Ми ра Јан -
ко ска. Исто та ка бе ше ор га ни зи ра на и
ли ков на из лож ба од ака дем ски от сли кар
м-р Вла до Му ко ски, ка ко и по ет ски ми -
тинг на по е ти од Бу га ри ја, Хр ват ска, Бос -
на и Хер це го ви на, Ср би ја, Ал ба ни ја и од
Ма ке до ни ја во рам ки те на Стру шки те
кни жев ни сред би, а бе ше про мо ви ра на
и збир ка та пес ни „Да се ја де ше збо рот“

од пен зи о нер ка та Сто јан ка Го го ска.
Актив но сти те на клу бот на ЗП-Вев ча -

ни за из ми на та та го ди на беа за о кру же -
ни со по ста ву ва ње из лож ба на умет нич -
ки фо то гра фии име ну ва на ка ко „Ча сов -
ни кот“ од Ана стас Ќу шко ски.

С. КУ КУ НЕ ШО СКИ

ЗП-ВЕВЧАНИ

Го лем број актив но сти во Клу бот на пен зи о не ри те

Ма рин Нај дов е пен зи о ни ран ка ко
виш офи цер во Ар ми ја та на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја. Ве ќе 14 го ди ни вој нич ки те
ко ман ди ги има за ме не то со дру ги актив -
но сти, но се ко гаш во ди на ми ка својс тве -
на на не го ви от дух и ка ра ктер. Го срет -
нав ме во Те то во ка де што по раз го ва рав -
ме за не го ви те се гаш ни ан га жи ра ња, за
тоа ка ко ги ми ну ва де но ви те ка ко чо век
од тре та та до ба. Ма рин ве ли де ка освен
зго ле ме ни те об вр ски во се мејс тво то, по -
сто ја но е ан га жи ран во раз ни асо ци ја -
ции и ор га ни за ции.

Сме та де ка до вол но се ан га жи ра да
при до не се не са мо во по сто е ње то, ту ку
и во се вкуп ни те актив но сти на Со ју зот на
бор ци те во сво јот град. Ос но вач е на здру -
же ни е то „До сто инс тво“ во Те то во, а ан -
га жи ран е и во управ ни от од бор на кул -
тур но-умет нич ко то друш тво - здру же ние
на Ср би и Ма ке дон ци „Бран ко Чај ка“. 

- По конф ли ктот во 2001-та го ди на
бев ме ѓу ини ци ја то ри те за фор ми ра ње
на здру же ни е то на бра ни те ли те „До сто -
инс тво“ во Те то во. На ше то функ ци о ни -
ра ње е на до сто инс твен на чин да се
обез бе дат за кон ски те одред би за по до -
бар жи вот на бра ни те ли те и на нив ни -
те се мејс тва. Пре ку здру же ни е то на бра -
ни те ли те се по ста ве ни спо мен-пло чи
на за ги на ти те бра ни те ли на ме ста та на
нив но то по гу бу ва ње. Та кви слу чаи во

те тов ски от крај има ше на По по ва Шап -
ка, Ка ле то, во бли зи на на об је ктот на
не ко гаш но то Ра дио Те то во ка ко и во
бли зи на на Га јре, Те ар це, Ра тае, Ле шок
и Веј це. Се ка ко, нај ма сов но то по гу бу -
ва ње е за бе ле жа но кај мес но ста Кар -
па лак на авто па тот Те то во - Скоп је, ка -
де што за ги наа 10 при пад ни ци од ре -
зерв ни от со став на При леп. Те тов ско
„До сто инс тво“ е по сто ја но на си те чес -
тву ва ња. Од вес ни кот „Пен зи о нер плус“
сум ин фор ми ран за бо га ти те актив но -
сти на оваа нев ла ди на ор га ни за ци ја.
Чи там и во дру ги вес ни ци, а по вре ме -
но гле дам и на те ле ви зи и те - ни ре че
Ма рин Нај дов.                       Гој ко Ефто ски

ТЕТОВО

Сред ба со пен зи о не рот
Ма рин Нај дов


