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Спо ред из ве шта јот за ра бо та за
2017 го ди на на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја и
не го ви те ра бот ни те ла, на сед ни ца та
на  со бра ни е то на Со ју зот (16 март
2018 го ди на), по себ но вни ма ние бе -
ше по све те но на те ма та здрав стве но
оси гу ру ва ње, од нос но здрав стве на та
за шти та на ко рис ни ци те на пен зи ја.
Чле но ви те на со бра ни е то беа ин фор -
ми ра ни де ка за уна пре ду ва ње на
здрав стве на та за шти та се по кре на ти
по ве ќе про е кти од стра на на СЗПМ.
На чле но ви те на со бра ни е то на СЗПМ
им бе ше ве те но де ка ќе се по ба ра од -
го вор од над леж ни те за до стиг на то то
ни во на ре ша ва ње на овие пра ша ња.

На на ше за до волс тво, на 4 април
2018 го ди на се одр жа Со вет за со ци -
јал на си гур ност (те ло кое ра бо ти во
рам ки те на Ми ни стерс тво то за труд и
со ци јал на по ли ти ка), а во над леж ност

се иск лу чи во пра ша ња кои се од не су -
ва ат на ко рис ни ци те на пен зи ја. На
сед ни ца та при сус тву ваа ми ни стер ка -
та за труд и со ци јал на по ли ти ка Ми ла
Ца ров ска и ми ни сте рот за здрав ство,
доц. д-р Вен ко Фи лип че. Пред мет на
сед ни ца та бе ше до стиг на то то ни во на
ре ша ва ње на пен зи о нер ски те ба ра -
ња за по ка чу ва ње на гра ни ца та за ос -
ло бо ду ва ње од пар ти ци па ци ја за бол -
нич ко ле ку ва ње на пен зи о не ри со
пен зи ја од 12.600 на 15.600 де на ри,
отво ра ње на ге рон то ло шки од де ле ни -
ја во рам ки те на оп шти те бол ни ци, про -
е ктот „Но во па ку ва ње на ле ко ви“, про -
ши ру ва ње на по зи тив на та ли ста на ле -
ко ви ка ко и по до бру ва ње на за ста пе -
но ста на те рен ски те до кто ри и  ап те -
ки во ру рал ни те сре ди ни.

Во од нос на ба ра ње то за по ка чу ва -
ње на ли ми тот за ос ло бо ду ва ње на пен -
зи о не ри те од бол нич ка пар ти ци па ци ја,

ми ни сте рот доц. д-р Вен ко Фи лип че ин -
фор ми ра ше де ка овој про ект пов ле ку -
ва фи скал ни имп ли ка ции и е по треб но
да се на пра ват де тал ни ана ли зи во сог -
лас ност со тро шо ци те на жи вот. До се -
га, спо ред утвр де на та ана ли за, ос ло бо -
ду ва ње то од бол нич ка пар ти ци па ци ја
би се од не су ва ло за пен зи о не ри чи ја
пен зи ја из не су ва до 13.900 де на ри. Се
оче ку ва овој про ект да се ре а ли зи ра во
вто ра та по ло ви на од 2018 го ди на.

Во од нос на про е ктот за не и ско ри -
сте ни от про стор во оп шти те бол ни ци,
во ге рон то ло шки те од де ле ни ја, ми ни -
сте рот ни да де ин фор ма ци ја де ка ве ќе
се под го тву ва де тал на ана ли за за не и -
ско ри сте ни от про стор во оп шти те бол -
ни ци ка ко и за не вра бо те ни те ме ди цин -
ски ли ца кои би се вра бо те ле во ге рон -
то ло шки те од де ле ни ја. Исто вре ме но,
тој истак на де ка се пред ви ду ва и аме -
ри кан ски мо дел за обу ка на ка дар кој

би да вал „пр ва по мош“ во овие од де -
ле ни ја. Се оче ку ва Ми ни стерс тво то за
здрав ство и Ми ни стерс тво то за труд и
со ци јал на по ли ти ка да има ат ре ал на
сли ка за со стој ба та на овие про сто ри и
на чи нот на нив на иско ри сте ност.

По пра ша ње то за про е ктот „Но ви
па ку ва ња на ле ко ви“, ми ни сте рот доц.
д-р Вен ко Фи лип че истак на де ка за па -
ку ва ње то на ле ко ви и те ра пи ја та за
хро нич но бол ни па ци ен ти и оние кои
па ту ва ат во странс тво е под го тве на
но ва ме то до ло ги ја ко ја не ма да овоз -
мо жи  соз да ва ње на до маш на ап те -
ка. Исто та ка, на пра ша ње на член во
со ве тот од СЗПМ за про ши ру ва ње на
по зи тив на та ли ста на ле ко ви, ми ни -
сте рот од го во ри де ка се ра бо ти на про -
ши ру ва ње на ли ста та на но ви ле ко ви
со цел олес ну ва ње на по стап ка та за
на ба вка од стра на на гра ѓа ни те.

За ра бо та та на те рен ски те ле ка ри

и ам бу лан ти во ру рал ни те сре ди ни бе -
ше истак на то де ка и по крај сти му ла -
тив ни те мер ки за те рен ски те ти мо ви,
ин те ре сот е слаб, но се ра бо ти на зго -
ле му ва ње на актив но ста за по ши ро -
ка по кри е ност во ру рал ни те сре ди ни.

На кра јот, ми ни сте рот за здрав ство
и ми ни стер ка та за труд и со ци јал на по -
ли ти ка ве ти ја де ка и по на та му во фо -
ку сот се пен зи о не ри те и ре ша ва ње то
на си те пра ша ња за уна пре ду ва ње на
здрав стве на та и со ци јал на та си гур -
ност на пен зи о не ри те за без бе ден и
до сто инс твен жи вот.

Чле но ви те на Со ве тот за со ци јал -
на си гур ност ќе про дол жат и по на та -
му упор но да се бо рат за пра ва та на
пен зи о не ри те, за ре а ли за ци ја на до -
се гаш ни те про е кти и по кре ну ва ње на
но ви, ка ко кон ти ну и ра на актив ност и
од го вор ност пред ор га ни те на СЗПМ.

Стан ка Трај ко ва

Од исто ме сто да се слу ша ат пес ни
на ја зи ци те и тра ди ци и те на си те на ци -
о нал но сти во Ма ке до ни ја и во исто оро,
ра ка за ра ка, еден до друг, да се нај дат
во ша ре ни ло не са мо ма жи и же ни, ту -
ку и од си те на ци о нал но сти, бе ше ви -
стин ска та сли ка за мул ти ет нич ка та сред -
ба на пен зи о не ри те што на 20 април
2018 го ди на се одр жа во Те то во. 

Овој град, но и це ли от ре ги он, го ка -
ра кте ри зи ра ток му ва ква та раз но вид -
ност, ква ли те ти што во ми на то то има -
ло оби ди да се на ру шат, но се ко гаш по -
бе ду ва ле чо ве кот и чо веч но ста. Мо же -
би и за тоа од иска зи те на си те тре ба
да се изв ле чат по ра ки те, или ка ко што
ве ли гра до на чал нич ка та на Те то во, Те -
у та Ари фи: „Си те ве гле дам ка ко мои
ро ди те ли“, а пак Дра ги Ар ги ров ски,
пре тсе да те лот на СЗПМ, ве ли: „При сус -
тво на лу ѓе со ка ра ктер и жел ба за за -
ед нич ки жи вот и пре не су ва ње на таа
ат мо сфе ра на пом ла ди те ге не ра ции“.

Ов де во Те то во, во са ла та на ре -
сто ра нот „Аре на“, се слу шаа пес ни
за Би то ла, за Те то во, пес на та „Де -
ле те ја, пар че те ја“, за пе чал барс -
тво то и мно гу дру ги на ма ке дон ски,

или „Кри си пу шка“, „Асан-ага“ и
уште мно гу дру ги ка ра кте ри стич ни
за ал бан ска та кул ту ра и ме лос, ка -
ко и пес ни и ора од про сто рот на
не ко гаш на Ју гос ла ви ја, па и це ли -
от Бал кан. Мо же би врв на се то тоа
бе ше ко га од ед но гр ло на пен зи о -
нер ка та од Го сти вар, Еле на Ја ки -
мов ска, ја слуш нав ме „Еден е Гос -
под - еден е Алах“ ка ко це ли на на
ед на пес на, ка ко хим на и по твр да
на со жи во тот на си те кои жи ве ат на
овие про сто ри.

По сло бо ден из бор, раз го ва рав ме
со двај ца учес ни ци на сред ба та. Пе тар
За ха ри ев, пре тсе да тел на ЗП-Не го ти но,
ни ре че де ка до се га учес тву вал на си -
те овие сред би и се ко гаш се стек ну вал
со но ви поз нанс тва и при ја телс тва.

„Ва кви или слич ни сред би се одр -
жу ва ат и во дру ги ре ги о ни на Ма ке до -
ни ја, но оваа во Те то во на ви сти на е за
при мер. Чест ми е што сум неј зин учес -
ник и што сред ба та ми е се по дра га“. 

Пан де Чоч ков ски од Здру же ни е то
на во е ни те пен зи о не ри со оду ше ву -
ва ње збо ру ва ше за сред ба та. 

„Ва кви ма ни фе ста ции тре ба да се

одр жу ва ат се по ве ќе во Ма ке до ни ја,
а ние од тре та та до ба да ги пре не се -
ме на ша та мо но лит ност и бо гат ство
од за ед нич ки от жи вот на пом ла ди те.
Не ма по го ле мо бо гат ство од се то она
што ов де се пре не су ва на нај раз лич -
ни ја зи ци и во за ед нич ки на стап. Ов -
де си те пен зи о не ри сме ед на кви и на
ист за ед нич ки ја зик се ве се ли ме и се
ра ду ва ме што сме за ед но“.

За прв пат, на оваа сед ма по ред
мул ти ет нич ка сред ба, се нај доа и пен -
зи о не ри од со сед но Ко со во. Тоа бе ше
знак де ка сред ба та по ле ка, но си гур но
ќе ги осво ју ва бал кан ски те про сто ри и
ќе прет ста ву ва при мер за за ед нич ки
жи вот и ме ѓу себ на до вер ба и над вор
од гра ни ци те на на ша та зем ја.

„Со ЗП-Те то во пот пи шав ме ме мо -
ран дум за со ра бо тка, а тоа ќе зна чи и

ме ѓу себ но збли жу ва ње на пен зи о не -
ри те од Ма ке до ни ја и од Ко со во. На -
ше то при сус тво на оваа сред ба е по -
че ток на но во за ед нич ко дејс тву ва ње
и на та мош на со ра бо тка во ин те рес на
пен зи о не ри те на две те здру же ни ја“,
истак на Му ста фа Ру ши ти (Оби лиќ).

„Ша ра не не раз де лу ва, ту ку не
збли жу ва. Лес но ќе ја пре ми ну ва ме
за да би де ме за ед но, да дру га ру ва ме
и да ја збо га ту ва ме со др жи на та на на -
ши те пен зи о нер ски де но ви, на на ши -
от жи вот во тре та та до ба. Прв пат сум
на ва ква сред ба и со го ле ма ра дост ја
до жи ву вам. Ќе ги пре не се ме овие
искус тва и кај нас“, ве ли Му са Јор ган -
џиу (При зрен).

Де ка ма ке дон ски те пен зи о не ри
да ва ат свој при до нес во за ед нич ки от
жи вот на Бал ка нот, Дра ги Ар ги ров ски,

пре тсе да тел на СЗПМ, го илу стри ра ше
со нив но то учес тво на Ме ѓу на род ни -
от фе сти вал за тре та жи вот на до ба во
Љуб ља на, Ре пуб ли ка Сло ве ни ја. Тој се
на де ва де ка и ов де во Те то во, еден
ден ќе се одр жу ва ат сред би на пен зи -
о не ри од це ли от Бал кан. 

Ша бан Ази зи, пре тсе да тел на ЗП-
Те то во, во раз го во рот ни ре че де ка ќе
ја про ши ри смис ла та на ек скур зи и те
во со седс тво то, и пен зи о не ри те од
здру же ни е то ќе одат и по да ле ку, а не
са мо ка ко што е се га слу чај, во Ср би -
ја, Бу га ри ја и во Ал ба ни ја. 

„Дра го ми е што ток му во Те то во е
за ро ди шот за ва ква со ра бо тка на лу -
ѓе то од тре та та до ба во на ша та зем ја.
Тоа ме пра ви горд и ми но си ра дост“,
го иска жа сво е то за до волс тво Ази зи.

Гој ко Ефто ски

ОД СЕДНИЦАТА НА СОВЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ МТСП

Кон ти ну и ра на актив ност и гри жа за пен зи о не ри те

ЗП-ТЕТОВО

Мул ти ет нич ки те сред би на пен зи о не ри те - по ра ка за мла ди те ге не ра ции
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Шес на е сет ти те ре ги о нал ни фолк лор -
ни ре вии се одр жаа во осум ре ги о нал ни
цен три, а до ма ќи ни на исти те беа здру -
же ни ја та на пен зи о не ри од: Ма ке дон ска
Ка ме ни ца, Ѓор че Пе тров, Ки се ла Во да,
Ча ир, Ра до виш и Кон че, Ге вге ли ја, Кру -
ше во и Ма ке дон ски Брод. Од 50-те здру -
же ни ја на пен зи о не ри-учес ни ци во ре -
ви ја та, и оваа го ди на нај до бри те прет -
став ни ци  ќе ги за ста пу ва ат сво и те здру -
же ни ја на Ре пуб лич ка та фолк лор на сред -
ба што ќе се одр жи на 5 ју ни 2018 го ди -
на во До мот на АРМ во Скоп је.

Че ста прв да ги отво ри ре ви и те на
20-ти април 2018 го ди на, во До мот на
АРМ во Скоп је, му при пад на на ЗП-Ча ир,
до ма ќин на че твр ти от ре ги он во кој на -
ста пи ја ЗП-Ку ма но во, ЗП-Со ли дар ност-
Ае ро дром, ЗП-Кри ва Па лан ка, ЗП-Цен -
тар, ЗП-Кра то во и здру же ни е то-до ма ќин.
На при сут ни те го сти и учес ни ци на ре ви -
ја та, прв им по са ка до бре дој де пре тсе -
да те лот на ЗП-Ча ир, Мен тор Ќо ку. Тој ги
поз дра ви при сут ни те  на ма ке дон ски и
на ал бан ски ја зик иска жу вај ќи за до волс -
тво и бла го дар ност до СЗПМ за ука жа на -
та до вер ба нив но то здру же ние да би де
до ма ќин на оваа ре ги о нал на ре ви ја. Во
поз драв но то обра ќа ње на ма ке дон ски и
на ал бан ски ја зик, гра до на чал ни кот на
оп шти на та Ча ир, Ви сар Га ниу, им од да де
приз на ние на пен зи о не ри те за нив ни те
актив но сти. 

Не са мо јас, ту ку и дру ги те гра до на -
чал ни ци тре ба да ин ве сти ра ме во ва ши -
те актив но сти, би деј ќи тие се па то каз ка -
ко тре ба да ра бо ти ме и ка ко тре ба да се
дви жи ме и ние во ид ни на - истак на Га ниу.

На при сут ни те им се обра ти и Стан ка
Трај ко ва, се кре тар ка на ИО на СЗПМ, ко -
ја, ме ѓу дру го то, истак на де ка ре ги о нал -
ни те ре вии има ат 16-го диш на тра ди ци ја
и нив но то одр жу ва ње прет ста ву ва зна -
ча ен при до нес на пен зи о не ри те, вер ни -
те чу ва ри на из вор ни от фолк лор на ре ги -
о нот што го прет ста ву ва здру же ни е то. На -
ста пот на учес ни ци те за поч на со пен зи -
о не ри те од ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром со
сплет на род ни ора, а по тоа на ста пи ја ЗП-
Кра то во со ста ро град ски ма ке дон ски пес -
ни, ЗП-Цен тар со хор ски пес ни, ЗП-Ку ма -
но во со ко лаж на про гра ма, ЗП-Кри ва Па -
лан ка со пес ни и ора ка ко и до ма ќи нот
со сво и те из вед би на ма ке дон ски и на
ал бан ски ја зик. На кра јот беа по де ле ни
бла го дар ни ци за учес тво то на ре ви ја та. 

На 28 април 2018 го ди на, во Ма ке -
дон ски Брод се одр жа 16-та ре ви ја на пес -
ни му зи ка и игри на здру же ни ја та од 8-от
ре ги он: Ма ке дон ски Брод, Ки че во, Го сти -
вар, Стру га, Охрид и Де бр ца и Де бар и
Цен тар Жу па. Ре ви ја та за поч на со све че -
но де фи ле низ гра дот низ кој со му зи ка и

игри учес ни ци те ја нај а ви ја оваа кул тур -
на ма ни фе ста ци ја на пен зи о не ри те во
По ре че. До бре дој де и при ја тен пре стој во
гра дот прв им по са ка пре тсе да те лот на
здру же ни е то-до ма ќин, Или ја Ла зе ски. Во
сво е то поз драв но обра ќа ње во име то на
Со ју зот, пот пре тсе да те лот на ИО на СЗПМ,
Сал тир Ка ров ски, го истак на зна че ње то
на ре ви и те во за чу ву ва ње то и не гу ва ње -
то на кул тур но то бо гат ство и тра ди ци и те,
ко е што Ми ни стерс тво то за кул ту ра го пре -
поз на и овој про ект го под др жа ка ко ма -
ни фе ста ци ја од на ци о на лен ин те рес. Исто
та ка, тој го наг ла си мул ти ет нич ки от ка ра -
ктер на ре ви и те. 

Ние ка ко оп шти на, не се бич но, во
рам ки те на на ши те мож но сти, са ка ме да
ги по мог не ме си те актив но сти на на ши -
те нај во зрас ни гра ѓа ни. Ток му на тој план
из ми на та та не де ла пот пи шав ме до го вор
со ЗП-Ма ке дон ски Брод со кој им от ста -
пив ме де ло вен про стор без на до ме сток,
во се ло то Са мо ков, за нив ни те по тре би -
истак на гра до на чал ни кот на Ма ке дон -
ски Брод, Жи вко Сил ја но ски, во сво е то
обра ќа ње.

Пред пуб ли ка та во До мот на кул ту -
ра та, со пре поз нат ли ва та пес на „Уба -
во си По ре че“, до ма ќи ни те ја отво ри ја

ре ви ја та, а по тоа се за ре ди ја на ста пи -
те на со ли сти, ду е ти те и гру пи те пе ја чи.
При јат ни ми лоз вуч ни акор ди заз ву чи -
ја и од дру ги те учес ни ци кои во нај до -
бро свет ло ги прет ста ви ја сво и те здру -
же ни ја и за тоа до би ја бла го дар ни ци за
учес тво на ре ви ја та. 

На 5 мај 2018 го ди на се одр жа ре ги -
о нал на ре ви ја на здру же ни ја та од ше сти -
от ре ги он на ко ја на ста пи ја здру же ни ја -
та од Ве лес, Не го ти но, Бог дан ци, Ка ва -
дар ци, Ва лан до во, Де мир Ка пи ја и гра -
дот-до ма ќин Ге вге ли ја. Во са ла та на До -
мот на кул ту ра та, гра дот на ка лин ки те и
уба ви те цве ќи ња, нај пр во до ма ќи ни те
пен зи о не ри ја ис пе а ја пес на та „Ге вге ли -
ја цвет на гра ди на“. Прв при сут ни те ги поз -
дра ви Дра ги Дил бе ров, се кре та рот на ЗП-
Ге вге ли ја.

До бро дој до вте на овој за нас пен зи -
о не ри те мно гу зна ча ен кул ту рен на стан.
Оваа ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри го
афир ми ра из вор но то тво реш тво на здру -
же ни ја та од овој ре ги о ни, во оп што на ши -
от ма ке дон ски кул ту рен иден ти тет. Би деј -
ќи ре ви ја та има ре ви ја лен, но и еден вид
нат пре ва ру вач ки ка ра ктер, за Ре пуб лич -
ка та ре ви ја на 5 ју ни не ка би дат од бра -
ни нај под го тве ни те - наг ла си Дил бе ров. 

За ра ди служ бе но отсус тво на гра до -
на чал ни кот, м-р Са шо Поц ков, при сут ни -
те ги поз дра ви чле нот на со ве тот на оп -
шти на та, То ше Ри стов.

Ус пе шен на стап на здру же ни ја та од
овој ре ги он им по са ка и пот пре тсе да те -
лот на ИО на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски, кој
го истак на зна че ње то на овие ре вии за
за чу ву ва ње на на ше то кул тур но бо гат -
ство, но и за дру же ње и актив но ста ре е -
ње на лу ѓе то од тре та та до ба и прог ла си
де ка ре ви ја та мо же да за поч не. На ста -
пот  на си те здру же ни ја бе ше глав но со
пес ни ис пе а ни од пе јач ки гру пи во при -
друж ба на на род ни ин стру мен ти. Единс -
тве но по крај пе Јач ки от со став, ка ва дар -
ча ни изи граа две уба ви ора об ле че ни во
град ска об ле ка од егеј ски от крај. Се раз -
би ра, на кра јот си те здру же ни ја до би ја
бла го дар ни ци за учес тво. 

На 8 мај 2018 го ди на, во До мот на
АРМ во Скоп је се прет ста ви ја здру же ни -
ја та од ос ми от ре ги он: ЗП-Во е ни пен зи о -
не ри, ЗП-Га зи Ба ба, ЗП-Са рај, ЗП-ОВР на
РМ, ЗП-Илин ден и ЗП-Ки се ла Во да, кое ја
до би до вер ба та на СЗПМ да би де и до ма -
ќин на 16-та ре ги о нал на ре ви ја. Прв на
при сут ни те им се обра ти пре тсе да те лот
на ИО на ЗП-Ки се ла Во да, Бла го је Ар сиќ,

по са ку вај ќи им на си те при сут ни уба во
рас по ло же ние, а на игро ор ци те и пе ја чи -
те ус пе шен на стап и мож ност да на ста -
пат на за врш на та фолк лор на ре ви ја на 5
ју ни во иста та са ла. Пред при сут ни те поз -
драв но обра ќа ње има ше и гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Ки се ла Во да, Фи лип
Те мел ков ски, кој им по са ка на пен зи о -
не ри те уште мно гу ва кви ма ни фе ста ции
и дру же ња. 

Во име то на СЗПМ се обра ти Стан ка
Трај ко ва, се кре тар ка на ИО на СЗПМ, ко -
ја, ме ѓу дру го то, истак на де ка има чест и
за до волс тво да ги поз дра ви при сут ни те
на оваа кул тур на ма ни фе ста ци ја со мул -
ти ет нич ки ка ра ктер, да им по са ка да се
прет ста ват во нај у ба во свет ло и на оро то
и во пес на та, и ја прог ла си ре ги о нал на та
ре ви ја за отво ре на. По тоа се за ре ди ја
пес ни и ора. Овие 6 здру же ни ја, кои иа -
ко ег зи сти ра ат во глав ни от град на на ша -
та зем ја, се прет ста ви ја ре чи си си те об -
ле че ни во раз но бој ни но сии. Играа и пе -
е ја при дру жу ва ни од на род ни те ин стру -
мен ти во ри та мот на та па нот, за бо ра вај -
ќи на го ди ни те, здрав стве ни те со стој би и
проб ле ми те, пра веј ќи ја ре ви ја та праз -
ник за ду ша та. На кра јот до би ја бла го дар -
ни ци за учес тво.                          М. Д. и К.С.А

ШЕСНАЕСЕТТИ РЕГИОНАЛНИ РЕВИИ НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Пен зи о нер ски кул тур ни дру же ња во 4 ре ги о ни

Во рам ки те на Про гра ма та за ме ѓу -
на род на со ра бо тка на Здру же ни е то на
пен зи о не ри на Ко ча ни, на 8 мај 2018
го ди на, во про сто ри и те на ко чан ско то
здру же ние се одр жа пр ва та сред ба на
де ле га ции на пен зи о не ри од ЗП-Ко ча ни
и од ЗП-Ле ско вац, Ре пуб ли ка Ср би ја.

Сред ба та е ре зул тат на ин те ре сот
на овие две здру же ни ја за ме ѓу себ на
со ра бо тка до го во ре на ми на та та го ди -
на во Ка ва дар ци.

- По себ но за до волс тво ми прет ста -
ву ва што во име на ко чан ски те пен зи -
о не ри де не ска ја при мив де ле га ци ја -
та од ЗП-Ле ско вац, Ре пуб ли ка Ср би ја,
со ко ја раз го ва рав ме за со стој ба та на
пен зи о не ри те во овие два гра да, ка -
ко и за мож но ста со ра бо тка та да ја
прод ла бо чи ме низ за ед нич ки кон та -

кти, по се ти, ек скур зии и слич но. Ова
е пр ва ме ѓу на род на со ра бо тка на ЗП-
Ко ча ни, ко ја се ос тва ру ва со пен зи о -
нер ско то здру же ние од странс тво - ни
из ја ви Ѓор ги Се ра фи мов, пре тсе да тел
на ЗП-Ко ча ни.

За Бра тис лав Здра вко виќ, пре тсе -
да тел на ЗП-Ле ско вац, сред ба та во Ко -
ча ни е мож ност по ве ќе да се вос по ста -
ват но ви при ја телс тва, но ва со ра бо тка
и го сту ва ња на пен зи о не ри те од Ле ско -
вац во Ко ча ни на ма ни фе ста ции што
ги има во овој град. Го сти те од Ле ско -
вац беа при ме ни и од стра на на гра до -
на чал ни кот на оп шти на та Ко ча ни, Ни -
кол чо Или ев, кој ја истак на со ра бо тка -
та на оп шти на та со ЗП-Ко ча ни.

- На ша та со ра бо тка про дол жу ва и
по на та му и ние ка ко оп шти на ќе ги по -

дре ду ва ме си те актив но сти на ко чан -
ски те пен зи о не ри, ка ко и овие за ме -
ѓу на род на со ра бо тка - истак на гра до -
на чал ни кот Или ев.

Тој пред го сти те од Ле ско вац ја пре -
зен ти ра и стра те ги ја та на оп шти на та
за из град ба на дом за ста ри ли ца во
Ко ча ни, за источ ни от ре ги он, за што
оп шти на та ги пра ви си те на по ри исти -
от тој да поч не да се гра ди.

Го сти те од Ле ско вац го разг ле даа
гра дот, а се за поз наа и со уба ви ни те
на езе ро то Грат че крај Ко ча ни. На сред -
ба та во Ко ча ни бе ше до го во ре но пр -
ва та на ред на сред ба да се одр жи во ју -
ни во Ле ско вац, на ме ѓу на род ни от
фолк ло рен фе сти вал чиј до ма ќин е здру -
же ни е то на пен зи о не ри од овој град

К.Ге ра си мов

ЗП-КОЧАНИ

Ме ѓу на род на со ра бо тка со пен зи о не ри од Ср би ја



vidici Четврток, 17.5.20183

Де но ви ве во Скоп је се одр жа про -
мо ци ја на мо но гра фи ја та „Пог лед низ
вре ме то“, ко ја ја со др жи исто ри ска та
при каз на за фор ми ра ње то и це ло куп -
ни те актив но сти на ЗП-Га зи Ба ба во из -
ми на ти те 45 го ди ни. Автор е поз на ти -
от но ви нар и пуб ли цист Ва сил Па чем -
ски. Све че ни от на стан бе ше отво рен
со нив на та пен зи о нер ска хим на, а по -
тоа на мно гу број ни те го сти и чле но ви
на ова здру же ние им се обра ти ја про -
мо то ри те, до ма ќи ни те и го сти те.

Гла вен про мо тор бе ше про фе сор
д-р Ва сил Др во ша нов кој, ме ѓу дру го -
то, истак на де ка авто рот на мо но гра -
фи ја та ја прос ле дил деј но ста на здру -
же ни е то, во деј ќи сме тка за не го ви те
глав ни ко ор ди на ти, од нос но за при -
мар ни те це ли на ор га ни те и на те ла та
на здру же ни е то. Це ла та мо но гра фи ја
е про тка е на со пре циз ни по да то ци во
вр ска со ор га ни за ци ска та стру кту ра
на здру же ни е то. Си те свои но ти ра ња
авто рот ги по ткре пу ва со  на ве ду ва ње
на ими ња на лич но сти и со бе ле же ње
фа кти за зна чај ни на ста ни од актив -
но сти те на здру же ни е то на ре ги о на -
лен, др жа вен и на ме ѓу на ро ден план.

Имај ќи го пред вид фа ктот што во
со ста вот на ова здру же ние вле гу ва пен -
зи о нер ска та по пу ла ци ја од акту ел ни те
оп шти ни Га зи Ба ба, Пе тро вец и Ара чи -
но во, по ме ѓу дру го то мош не е важ но
да се истак не и ана ли тич ка та кон ста -
та ци ја во на пи сот на пре тсе да те лот на

СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, во кој за бе -
ле жу ва де ка ЗП-Га зи Ба ба со спе кта рот
на сво и те ус пеш ни актив но сти, во из -
ми на ти те 45 го ди ни, соз да ло до бра ос -
но ва за на та мо шен раз вој на си те
актив но сти и про грам ски за да чи, не гу -
вај ќи ги и ши реј ќи ги прин ци пи те на
ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо тка, со ли дар -
ност и со жи вот - истак на Др во ша нов.

Свое ви ду ва ње на мо но гра фи ја та
из не се и Маг да ле на Спи ров ска, пре -
тсе да тел ка на ко ми си ја та за кул тур но-
за ба вен жи вот при ЗП-Га зи Ба ба. 

Од ли ка на оваа мо но гра фи ја е што
е пи шу ва на од ме ре но, па се кој член
мо же да го сог ле да вре мен ски от раз -
вој. Мо но гра фи ја та е до ку мент за ед -
но вре ме, за без број ни те актив но сти
на здру же ни е то – истак на Спи ров ска.

Пре тсе да те лот на ЗП-Га зи Ба ба, Ѓор -
ге Ан до нов, на све че на та про мо ци ја
на мо но гра фи ја та по тсе ти де ка здру -
же ни е то од по че то ци те до де нес е во
по сто јан по дем и по раст. 

Тоа се дол жи, пред сe, на еден од
мо ти ви те кој ни во ди на пред, а тоа е
што се кој пат се спо ре ду ва ме со по до -
бри те, а не со пос ла би те. Са мо та ка
здру же ни е то стиг на до та му да пред ни -
чи ка ко ед но од во деч ки те, нај до бри -
те и нај го ле ми те здру же ни ја во рам -
ки те на Со ју зот – ве ли Ан до нов. 

Све че но ста ја уве ли чи ја и по ве ќе
го сти што го поз дра ви ја из ле гу ва ње -
то од пе чат на овој зна ча ен до ку мент. 

Се кре тар ка та на ИО на СЗПМ,
Стан ка Трај ко ва, че сти тај ќи им на до -
ма ќи ни те и на авто рот, по тсе ти де ка
мо но гра фи ја та е обе мен и зна ча ен до -
ку мент кој оп фа ќа долг пер и од ис пол -
нет со актив но сти и ма ко трп на ра бо -
та и е за се ка ква по чит. И за тоа „Не
слу чај но се ве ли де ка збо ро ви те ле та -
ат, а пи ша но то оста ну ва“.

Кр сте Спа се ски, од ЗП-Охрид и Де -
бр ца се при дру жи кон че сти тки те и од
сопс тве но то искус тво по тсе ти де ка
мно гу е те шко да се под го тви ва кво
зна чај но де ло. 

Ка ли на Сли вов ска-Ан до но ва, глав -
на и од го вор на уред нич ка на вес ни -
кот „Пен зи о нер плус“ и пре тсе да тел ка
на ко ми си ја та за ин фор ми ра ње на
СЗПМ, че сти тај ќи му на здру же ни е то
за оваа мо но гра фи ја наг ла си де ка е
до бро што се от пе ча ти оваа мо но гра -
фи ја, би деј ќи таа е ва жен до ку мент и
еден вид при рач ник кој да ва на со ки
ка ко тре ба актив но да се ра бо ти и во
пен зи о нер ски те го ди ни.

Пред пен зи о не ри те на про мо ци ја -
та се обра ти и авто рот на мо но гра фи -
ја та, Ва сил Па чем ски.

За се кој автор е чест да ра бо ти на
ва кво де ло, но и го ле ма од го вор ност.
Не до сти гот од до ку мен ти ра ни по да то -
ци бе ше нај го ле ми от проб лем, но со
тр пе ли ва и упор на ра бо та, со истра -
жу ва ње, се се сов ла ду ва - истак на Па -
чем ски.                       Цве тан ка Или е ва

По чи ту ван гра до на чал ник, спо ред
Ва ше то мис ле ње ка ква е со ра бо тка та
по ме ѓу ло кал на та са мо у пра ва и здру -
же ни е то на пен зи о не ри од Кру ше во?
За ста пе ни ли се пен зи о не ри те во ор га -
ни те на оп шти на та?

Кон та кти те и со ра бо тка та со здру -
же ни е то на пен зи о не ри те кон ти ну и ра -
но се при сут ни од мо е то до а ѓа ње на
оваа функ ци ја. И во овој кра ток пер и -
од имав ме не кол ку сред би со ра ко водс -
тво то на здру же ни е то. Оп шти на та Кру -
ше во има пот пи ша но спо год ба за со -
ра бо тка со здру же ни е то на пен зи о не -
ри во ко ја се пред ви де ни не по сред ни
со ра бо тки во по ве ќе об ла сти, осо бе но
во об ла сти кои се од ин те рес за пен зи -
о не ри те. Јас ќе се тру дам, за вре ме на
мо јот ман дат, со ра бо тка та да би де мно -
гу по до бра и по со др жај на, а здру же ни -
е то на пен зи о не ри те да си го нај де ви -
стин ско то ме сто во си те об ла сти на оп -
штес тве но то ор га ни зи ра ње во оп шти -
на та. Пен зи о не ри те ќе би дат по ка не ти
на со ста но ци те на со ве тот на оп шти на -
та, осо бе но ко га ќе се рас пра ва за пра -
ша ња од ин те рес на пен зи о не ри те. Во
по во зрас ни те мои со гра ѓа ни и во пен -
зи о не ри те гле да ме парт нер и ра бо ти -
ме да при ка же ме инк лу зив ност за си -
те чи ни те ли, вклу чи тел но и си те оние
по во зрас ни кои изра зу ва ат жел ба за
при до нес.

Да ли во Ва ша та про гра ма има те
про е кти по вр за ни со нај во зрас на та по -
пу ла ци ја?

Уште во пре диз бор ни от пер и од се
за ло жив да ра бо ти ме со и за си те гру -
пи гра ѓа ни, поч ну вај ќи од  најм ла ди те
до нај во зрас ни те. За по че ток, ги под др -
жу ва ме актив но сти те на ЗП-Кру ше во,
а во ид ни на, во ко ор ди на ци ја со здру -
же ни е то, ќе ра бо ти ме на соз да ва ње на
по до бри ус ло ви за жи вот на нај во зрас -
на та по пу ла ци ја за до сто инс тве но, ква -
ли тет но и актив но ста ре е ње. Ова во тол -
ку по ве ќе што зна е ме де ка во оп шти -
на та, а осо бе но во гра дот, над 30 от сто
од жи те ли те се ста ри ли ца и тој број од
го ди на на го ди на, за жал, се зго ле му ва,
би деј ќи мла ди те го на пу штат гра дот ба -
рај ќи по до бра ег зи стен ци ја. Од овие
при чи ни, мој стре меж ка ко гра до на чал -
ник на оп шти на та, за ед но со здру же ни -
е то, е да из нај де ме мож но сти за из град -
ба на ста реч ки дом во Кру ше во, со што
ќе се ре ши проб ле мот на сме сту ва ње -
то на нај ста ра та по пу ла ци ја, осо бе но
на бол ни те и оса ме ни ли ца.

Ка ко прв чо век на Кру ше во, ка кви
се Ва ши те ид ни пла но ви и ка ко ја гле -
да те оп шти на та во на ред ни те го ди ни?

Ло кал на та са мо у пра ва и јас ка ко
гра до на чал ник актив но ра бо ти ме на
овоз мо жу ва ње ус ло ви за до сто инс твен
жи вот на гра ѓа ни те и пре тво ра ње на
Кру ше во во ту ри стич ка де сти на ци ја од
свет ски рам ки и тоа за си те 4 се зо ни.
Во гра дот и во на се ле ни те ме ста мо и -
те со гра ѓа ни се со о чу ва ат со ег зи стен -
ци јал ни проб ле ми, а во тоа спа ѓа ат и
по во зрас ни те жи те ли. Во мо мен тот
актив но ра бо ти ме на над 50 про е кти
кои во на ред ни те не кол ку го ди ни тре -
ба да го транс фор ми ра ат Кру ше во и тие
про е кти вклу чу ва ат из град ба и ре кон -
струк ци ја на па ти шта, ка на ли за ции, ре -
зер во а ри за во да, вло жу ва ње во обра -
зо ва ни е то и актив на ра бо та на ту риз -
мот и па раг лај дерс тво то ка ко еден од
глав ни те аду ти на Кру ше во. Ќе се оби -
де ме Кру ше во да го на пра ви ме по у ба -
во за кру шев ча ни, а уште по у ба во за
оние кои са ка ат да го по се тат.

На крај би Ве пра шал, ко ја е Ва ша -
та по ра ка до се гаш ни те и ид ни те пен -
зи о не ри?

Са кам да им по ра чам на се гаш ни -
те и ид ни те пен зи о не ри и во оп што на
по во зрас ни те ли ца, актив но да се вклу -
чат во на ша та ра бо та, за тоа што нам
ка ко пом ла ди ни се по треб ни нив ни те
искус тва, му дрост и зна е ње. Се ко гаш
се ста ва фо ку сот на мла ди те, но без по -
во зрас ни те ние не мо же ме да го изо -
ди ме па тот до ус пе хот. За тоа, им по ра -
чу вам на си те се гаш ни и ид ни пен зи о -
не ри де ка сме отво ре ни и са ка ме да
чу е ме што има ат да ка жат за да го на -
пра ви ме Кру ше во по у ба во ме сто за жи -
ве е ње. За ед но.

Гли гор Ан ге ле ски

Се кој што са ка да  го про мо ви ра  кул -
тур но то нас ледс тво трг ну ва од  ми на то -
то пре ку де неш ни ца та за да оста ви бе -
лег во ид ни на та, бе лег на ед но вре ме и
мож ност да го со чу ва она што не ко гаш,
де нес и во ид ни на ќе го од бе ле жи тоа
вре ме.

Ста ри те но сии ги со чу ва ле автен тич -
но ста и ко ло ри тот, а со тоа и пе ча тот на
мно гу го диш на та тра ди ци ја, нив на та изра -
бо тка ка ко дел и од за на ет чис тво то во
Ма ке до ни ја, кое има ве ков на, ус пеш на
и бо га та тра ди ци ја. 

ЗУР „АРТИ КРАФТ“, фи нан си ски пот -
по мог на то од Ми ни стерс тво то за еко но -
ми ја на РМ отво ри ет но о да ја во Скоп је
со про из во ди изра бо те ни од чле но ви те
на здру же ни е то и пред ме ти со бра ни од
те рен ски те актив но сти со кул тур ни и ет -
но вред но сти на си те ет нич ки за ед ни ци
кои жи ве ат во скоп ски от ре ги он, со што
се овоз мо жи и ме ѓу кул тур но за поз на ва -

ње на чле но ви те на ет нич ки те за ед ни ци.
Во ет но о да ја та се нај доа и мо жеа да

се ви дат про из во ди од грн ча ри, ико но -
пис ци, про из во ди од ба кар, же ле зо, ка -
мен, др во, опин ча ри, па пу ча ри, твор би
тка е ни на раз бој, изра бо тка на укра си
од мо ни ста и слич но, а исто та ка беа из -
ло же ни и ста ри пред ме ти, ста ри сли ки,
кни ги и дру го. Ка ко ку ри о зи тет мо жеа да
се за бе ле жат и со вос хит да се „от поз дра -
ват“ на род ни те но сии ста ри над 100 го -
ди ни од скоп ски от ре ги он, од при ват на -
та ко лек ци ја на пен зи о нер ка та м-р До -
ста на Стан ков ска-Ка ра ѓо зо ска, ко лек -
ци о нер ка на на род ни но сии од Скоп је.
Оваа ен ту зи јас тка по про фе си ја е дип ло -
ми ра на еко но мис тка и суд ски ве штак за
еко но ми ја, ко ја бе ше но си тел ка на из -
лож ба та на но сии од Скоп ска Бла ти ја и
од Скоп ска Цр на Го ра.

Иа ко во жи во тот ра бо тев ед на дру га
про фе си ја, рас ка жу ва До ста на, на ви дум

ед но став на во сво јот го вор, а впро чем
по себ на во ка жу ва ње то за сво е то хо би,
уште од мо и те нај ра ни го ди ни ја не гу вам
опре дел ба та за за чу ву ва ње на на ша та

тра ди ци ја - про дол жу ва До ста на со гор -
дост да ка жу ва за неј зи ни те да леч ни ко -
ре ни што по тек ну ва ат од Га лич ник.

Вре ме за ста ре е ње не ма, со уба ва

нас ме вка ка жу ва До ста на за неј зи ни те
ан гаж ма ни, за неј зи на та не из мер на љу -
бов кон тра ди ци ја та и не из мер но то на -
ци о нал но бо гат ство, за со би ра ње то и
откри ва ње то на уште не кои но ви еле -
мен ти во на ше то тра ди ци о нал но кул тур -
но бо гат ство. Се ка ко ту ка се мно гу те сред -
би и но ви те при ја телс тва. Лу ѓе то се ко гаш
ми при о ѓа ат со не из мер на ра дост, но
има и мо мен ти ко га исти те емо тив но се
вр за ни за пред ме ти те и те шко се од де -
лу ва ат од тие „пар чи ња“.   

Ка ко га ли чан ка, со це ло то свое се -
мејс тво на Пе тров ден сме во Га лич ник,
тра ди ци о нал но об ле че ни во на род на та
га лич ка но си ја, а мо ја та  нај го ле ма ра -
дост е ко га ги гле дам си те мои три вну ки
де ка се об ле че ни во но си и те на нив ни -
те пред ци, за што оста вам ама нет да се
про дол жи чу ва ње то на на ша та кул тур на
тра ди ци ја - наг ла су ва До ста на.

Се ва сти ја Цве тков ска Со ти ров ска

РАЗ ГО ВОР СО ТОМЕ ХРИСТОСКИ ГРА ДО НА ЧАЛ НИ К НА КРУ ШЕ ВО

Без по во зрас ни те не мо же ме
да го изо ди ме па тот до ус пе хот

ПЕНЗИОНЕРКАТА М-Р ДОСТАНА СТАНКОВСКА-КА РА ЃО ЗО СКА, КОЛЕКЦИОНЕРКА НА НАРОДНИ НОСИИ

На не пре суш ни от из вор на тра ди ци ја та

ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА НА ЗП-ГАЗИ БАБА „ПОГЛЕД НИЗ ВРЕМЕТО“

Плод на не кол ку де це ни ска деј ност
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Трг на на При род но-ма те ма тич ки фа -
кул тет да сту ди ра Ге о гра фи ја, но не ста -
на про фе сор. Не го ви от жи во тен пат го
од ве де во сфе ра та на но ви нарс тво то и
пуб ли ци сти ка та. Ова е ка ко во вед во
би о гра фи ја та на м-р Ди ми тар Сми ле -
ски од Охрид, но ви нар, пуб ли цист, ар -
хи вист и са мо сто ен истра жу вач, автор
на пет на е се ти на кни ги од кои по го ле -
ми от дел мо но гра фии за сел ски на сел -
би, автор на сто ти на ра ди о ре пор та жи
ре чи си за си те 57 се ла од Охрид ско,
автор на де се ти на те ле ви зи ски еми сии
за по стој ни и ис чез на ти на сел би во
охрид ски от крај, а се га пен зи о нер со
по сто ја но ме сто на жи ве е ње - Охрид. Го
са ка овој град, ја про у чу ва не го ва та
исто ри ја, се вос хи ту ва на кра је зер ски -
те уба ви ни, но по сто ја но во мис ли те му
се род но то се ло Оз до ле ни и пла нин ски -
те пре де ли на Де бр ца и око ли на та на
Охрид, ја са ка пла ни на та, па по вре ме -
но скок ну ва до та му за да до бие инс пи -
ра ци ја да на пи ше уште не ко ја кни га во
овие пен зи о нер ски де но ви.

Во 1967 го ди на се за пи ша на При -
род но-ма те ма тич ки от фа кул тет во Скоп -
је - гру па Ге о гра фи ја и во 1971 го ди на
се стек на со зва ње то - дип ло ми ран ге -
о граф. Ме ѓу тоа, слу ча јот са ка ше м-р Ди -
ми тар Сми ле ски да не ја про дол жи сво -
ја та ка ри е ра ка ко про фе сор, ту ку ка ко
но ви нар. Уште ка ко ап сол вент, во 1971
го ди на се при ја ви на кон кур сот за но -
ви на ри што го рас пи ша Ра дио Скоп је,
ка де што, во сил на кон ку рен ци ја, бе ше
при мен на проб на ра бо та во днев на та
ре дак ци ја на Ра ди о то, ка де што оста на
7 ме се ци. Не го ви от ра бо тен век во но -
ви нарс тво то про дол жи во 1974 го ди на,
ко га бе ше при мен за но ви нар во Ра -
дио Охрид. Во оваа ку ќа, Ди ми тар Сми -
ле ски го по ми на нај го ле ми от дел од сво -
јот ра бо тен век, нај пр во ка ко но ви нар,
по тоа ка ко уред ник и на кра јот ка ко ди -
ре ктор на Цен та рот за пе чат и Ра дио
Охрид и ка ко гла вен и од го во рен уред -
ник на ло кал ни от вес ник „Езер ски глас“.

По крај ова, бе ше гла вен и од го во рен
уред ник на спи са ни е то „Дал ги“ кое го
из да ва ше Цен та рот за пе чат и Ра дио
Охрид. Во не го во вре ме беа из да де ни
и не кол ку автор ски кни ги, а во рам ки -
те на Ра дио Охрид по сто е ја мла дин ска
ре дак ци ја и лет на но ви нар ска шко ла,
од кои про из ле гоа не кол ку охрид ски но -
ви на ри. Во 1991 го ди на, Ра дио Охрид
вос по ста ви со ра бо тка со Ра дио Кор ча
од Ал ба ни ја, ка де што за прв пат бе ше
во ве де на ин фор ма тив на еми си ја на
ма ке дон ски ја зик на про гра ма та на
оваа ра ди о ста ни ца.

Во 1992 го ди на, м-р Ди ми тар Сми -
ле ски бе ше наз на чен за ди ре ктор на
Исто ри ски от ар хив во Охрид, ка де што
оста на до 2001 го ди на. Во 2001 го ди -
на ја од бра ни ма ги стер ска та те ма „Со -
стој би и мож но сти за раз вој на сел ски -
от ту ри зам во Де бр ца“, при што се стек -
на со зва ње - ма ги стер по ту ри стич ки
на у ки. Од 2013 го ди на жи вее ка ко пен -
зи о нер во Охрид.

Во сво ја та ра бот на ка ри е ра, м-р Ди -
ми тар Сми ле ски зна чај но вни ма ние по -
све тил на истра жу вач ка та на уч на ра -
бо та, а плод на не го во то до се гаш но на -
уч но тво реш тво се 15 кни ги и по го лем
број тру до ви под не се ни на раз ни на уч -
ни со би ри. Не гов пр ве нец, ка ко са мо -
сто ен на у чен труд, е мо но гра фи ја та за
се ло то Вел меј, из да де на во 1984 го ди -

на, по по вод кул тур на та ма ни фе ста ци -
ја „Да се знае - да се има“, а по тоа се
ре дат мо но гра фи и те за се ла та: Бел чи -
шта, Вел меј, Љу ба ни шта, Ку ра ти ца, Дол -
но Ла ко че реј, Бо тун, Скре бат но (две из -
да ни ја), Оз до ле ни, Чиф лик, Со ша ни, Пе -
шта ни, Тре бе ни шта и Си ру ла. Мо мен -
тал но ра бо ти на мо но гра фи ја за се ло -
то Ар би но во. По крај овие, об ја ве ни се
и след ни те тру до ви: „Сло вен ска гра ма -
ти ка на Гри гор Пр ли чев“, „Ро до пи сот на
Не лов ци“ (Оров ник), „Зла те учи те лот“,
за уго сти тел ско то учи ли ште „Ван чо Пи -
то ше ски“ - Охрид (две из да ни ја) и мо -
но гра фи ја за цр ква та „Св. Ата на сиј“ во
Бел чи шта.

Во из ми на ти от пер и од, м-р Ди ми -
тар Сми ле ски се по ја вил на раз ни на -
уч ни со би ри со свои тру до ви од об ла -
ста на исто ри ја та, ге о гра фи ја та и ет но -
ло ги ја та, кои се об ја ве ни во по себ ни
збор ни ци. 

М-р Ди ми тар Сми ле ски не ми ру ва
и во пен зи о нер ски те де но ви, ту ку и на -
та му ја про дол жу ва сво ја та истра жу вач -
ка ра бо та за сел ски те на сел би во охрид -
ски от крај. Во не го ва та лич на ар хи ва
се на о ѓа ат до ста ра ко пи си, до ку мен ти
и дру ги по да то ци за сел ски те на сел би,
кои ги сре ду ва и вне су ва во комп ју те -
рот кој е не гов се којд не вен при друж -
ник. Осо бен ин те рес по ка жу ва за ис -
чез на ти те на сел би во охрид ски от ре ги -
он. Не го ва за мис ла е да под го тви кни -
га за овие на сел би, врз ос но ва на соз -
на ни ја та со кои рас по ла га, по ткре пе ни
со фо то гра фии, ка ко и ед на комп лет на
мо но гра фи ја за об ла ста Де бр ца. 

Не го во хо би се дви же ње то во пла -
ни на и со би ра ње то ле ко ви ти бил ки и
пе чур ки. По крај кни ги те за исто ри ја та
на ма ке дон ски от на род, го ин те ре си ра -
ат и астро но ми ја та и ар хе о ло ги ја та. Акти -
вен е и ка ко член на из врш ни от од бор
на ЗП-Охрид и Де бр ца и е еден од авто -
ри те на мо но гра фи ја та за ова здру же -
ние, из да де на во 2016 го ди на.

Кр сте Спа се ски

Ва рот е еден од нај ста ри те и нај -
рас про стра не ти те гра ди тел ски ма те -
ри ја ли што со ве ко ви се упо тре бу вал
ка ко средс тво во гра деж ниш тво то или
за бо е ње и де зин фек ци ја на вна треш -
ни и над во реш ни ѕи до ви. Во си те тур -
бу лен ции во све тот, би ло да се пре диз -
ви ка ни од еко ном ски на пре док, вој -
ни, еле мен тар ни не по го ди, ка та стро -
фи, се ко гаш не што се ру ше ло, но и се
гра де ло, а во тој биз нис ва рот е не ми -
но вен ма те ри јал. Со вар џис тво нај че -
сто се за ни ма ва ат лу ѓе то во ру рал ни -
те сре ди ни бо га ти со ва ров ник и др -
во, но де нес, ко га има се по ве ќе евти -
ни ма те ри ја ли и но ви тех но ло гии кои
се за ме на за ва рот, овој за на ет изу -
ми ра. Еден од оние кои се уште со го -
ле ма љу бов и ен ту зи ја зам, но се га ве -
ќе по вре ме но, се за ни ма ва со оваа
ра бо та е 73-го диш ни от де мир хи сар -
ски пен зи о нер Дра ган Јан ку лов ски,
кој по тек ну ва од пла нин ско то се ло
Заш ле. Дра ган це ли 30 го ди ни се за -
ни ма ва со вар џис тво, но ка ко до пол -
ни тел на деј ност, би деј ќи дел од ра бот -
ни от век го по ми нал ка ко про све тен
ра бот ник во с. Пу ста Ре ка и во Бу чин,
ка де што ра бо тел 11 го ди ни, а по тоа
до пен зи о ни ра ње то во по драч но то од -
де ле ние на Ми ни стерс тво то за од бра -
на. Бо гат ство то со ва ров ник и не до -
сти гот од обра бот ли ва зем ја ги мо ти -
ви ра ло жи те ли те на мно гу гор но де мир -
хи сар ски се ла да се за ни ма ва ат со
про из водс тво на вар.

- Овој кре ден ми не рал, лес но рас -
твор лив во во да, на ста ну ва со про цес
на пе че ње на ва ров ни кот на тем пе ра -
ту ра од око лу 1.300 цел зи у со ви сте пе -
ни, во спе ци јал но на пра ве ни печ ки
т.н. вар ни ци. Тра ди ци о нал но то вар -
џис тво е фи зич ки те жок за на ет кој не
мо же да се ра бо ти ин ди ви ду ал но и ба -
ра по мош од по ве ќе лу ѓе. На ју ба ва та
су ро ви на за про из водс тво на вар ја
на ба ву вам во мес но ста Ја бел кај Су -
во По ле и во Кра ста кај Заш ле - ве ли
Јан ку лов ски.

За се ко ја про сеч на вар ни ца од ко -
ја се до би ва ат 5 то ни не га се на вар е
по треб но да се из ва дат око лу 8 то ни
ка ме ња-ва ров ник, исти от да се искр -
ши на по ма ли пар чи ња, да се транс -

пор ти ра до вар ни ца та и да се обез бе -
дат 15 ме три огрев но су во др во. Отка -
ко се то тоа ќе се на ре ди во печ ка та за
то пе ње на ва ров ни кот, се па ли оган
кој тре ба по сто ја но да го ри 40 ча са,
за тоа што ако са мо на кра тко ог нот се
из га си, це ла та ра бо та про па ѓа. По тоа
сле ду ва ва де ње на ва рот и не го во чу -
ва ње или га се ње, кое се из ве ду ва та -
ка што пар чи ња та вар се ста ва ат во
го ле ми ба зе ни со лад на во да ка де што
ва рот врие т.е. се то пи на тем пе ра ту -
ра од 150 сте пе ни и од твр да агре гат -
на со стој ба се пре тво ра во теч на. Се
че ка да се из ла ди и се па ку ва во нај -
лон ски ќе си од по 20 кг. На овие про -
сто ри, ко га се уште има ше на род, до -
бро се жи ве е ше од про из водс тво то на
вар. Се га вар ни ци те по по ле ка ги гас -
не не кое дру го вре ме, а оние од ста -
ри от ков ка ко ме не се уште па лат по -
не ко ја и не што сит но за ра бо ту ва ат.
Има уште не кол ку вар ни ци во Заш ле
и во Бре зо во, а по две има во До лен -
ци и во Со пот ни ца. Во 80-ти те го ди ни
на ми на ти от век има ло око лу 40 вар -
ни ци, а се кој ден го ре ле по 20. По крај
па тот од До лен ци за Заш ле има ло по
100 лу ѓе. Не кои ку пу ва ле вар, не кои
пра ве ле, не кои исто ва ра ле др во и ка -
мен. Тоа оде ло ка ко на лен та. А де нес
се то тоа е исто ри ја. Се га во гра деж -
ниш тво то се по ја ви ја мно гу но ви ма -
те ри ја ли, но ни е ден од нив не мо же да
ја за ме ни га се на та вар. Ва ро са ни те
ѕи до ви „ди шат“.  Ва рот е од лич но
средс тво за де зин фек ци ја на ме ста та
ка де што се чу ва до би ток и жи ви на, за
де зин фек ци ја на во да та во бу на ри те,
за за шти та на ово шки те од ин се кти и
од гло да чи.

Од овој биз нис мно гу ми на се отка -
жаа по ра ди прет ход но спо ме на ти те
при чи ни, но и за ра ди ни ска та откуп на
це на на не га се на та вар – рас ка жу ва
и се се ќа ва Јан ку лов ски на уба ви те
вре ми ња.

И вар џи ја та Хри сто од Заш ле, ко -
ле га на Дра ган, оваа про лет ќе ја за -
па ли вар ни ца та и ќе про ба да за ра бо -
ти плус не кој де нар. И тој со но стал ги -
ја рас ка жу ва за ми на ти те вре ми ња и
за ква ли те тот на ва рот.

- Што се од не су ва до ква ли те тот,
не ма по у ба ва вар од оваа. Тоа мај сто -
ри те до бро го зна ат. Би са кал оваа ра -
бо та по втор но да трг не, би деј ќи од неа
мо же да се за ра бо ти. Од ова жи ве ев -
ме, хра нев ме фа ми лии – ве ли Хри сто. 
На за ми ну ва ње од Заш ле, двај ца та
вар џии по ра чу ва ат: Си те оние кои са -
ка ат да жи ве ат со здра ви и чи сти еко -
ло шки ма те ри ја ли - да упо тре бу ва ат
вар!                          Зо ран Сте ва нов ски

Не о дам на во град ска та биб ли о те ка „Бор ка Та ле ски“ во
При леп, до ктор Ца не Мо ја но ски, про фе сор на Фа кул те тот за
без бед ност во Скоп је, про мо ви ра ше ед на мош не акту ел на и
за се гаш ни ус ло ви „мо дер на кни га“ од пен зи о не рот Љу бен
Ко не ски. Ста ну ва збор за кни га та „УБК одб ли зу“ од автор кој
пред пен зи о ни ра ње то бе ше ви сок при пад ник на Служ ба та за
без бед ност во вре ме то на СФРЈ и во пер и о дот на са мо стој на
Ма ке до ни ја. Тој пре ку ед на  ли те ра тур на фор ма го прет ста ву -
ва пер и о дот од жи во тот по ми нат во ре до ви те на оваа че сто
та бу и стич ка про фе си ја. 

Прв пат во оваа кни га пи шу ва за нај а ви те за во ен удар во
пред ве че ри е то на не за вис но ста на Ма ке до ни ја, по тоа за со -
пи ра ње то на еден кон вој на ЈНА и мож ни те ин ци ден ти. Ко не -
ски исто та ка се освр ну ва и на ре тки те де та ли од истра га та за
атен та тот на  пр ви от пре тсе да тел на са мо стој на Ма ке до ни ја,
Ки ро Гли го ров, ка ко и за ло зун гот што бе ше нај стро го чу ва на
служ бе на тај на за смрт та на Јо сип Броз-Ти то. Осо бе но ин те -
рес но е ви ду ва ње то за (не)ме ша ње то на УБК на при ват ни от
по мен по по вод 25 го ди ни од смрт та на Ме то ди ја Ан до нов-
Чен то. Ко не ски исто та ка пи шу ва и за актив но сти те на стран -
ски те  служ би пре ку плас ма нот на ка пи тал во сто пан ски от жи -
вот во Ма ке до ни ја.

Кни га та одб ли зу е по мно гу не шта спе ци фич на, таа е из -
во нре ден при каз на вре ме то, про це си те, на ста ни те и лич но -
сти те. Таа е риз ни ца на ин фор ма ции што авто рот со мај сторс -
тво то на прод ла бо че на та ана ли за на сло же ни те оп штес тве -
ни, по ли тич ки и без бед нос ни ка ра кте ри сти ки на слу чу ва ња
ги ана ли зи ра. Тоа се кон ста та ции, оце ни и зак лу чо ци и се рас -
ка жа ни де та ли кои се во функ ци ја - истак на Мо ја но ски во сво -

е то обра ќа ње на про мо ци ја та на „УБК одб ли зу“.
Ко не ски е осум го ди ни пен зи о нер и по по ми на ти мно гу

го ди ни во Служ ба та за без бед ност со бра хра брост, си ла и вол -
ја ма те ри ја лот што ве ќе че ти ри го ди ни бил во по се бен фајл во
не го ви от комп ју тер да ви ди „бе ло ви де ло“. Ко не ски е ро ден
во При леп во 1954 го ди на. Дип ло ми рал на Фа кул те тот за по -
ли тич ки на у ки во Бел град на ка те дра та за дип ло ма ти ја и ме -
ѓу на род ни од но си. Ед на го ди на по дип ло ми ра ње то се вра бо -
ту ва во то гаш но то МВР во Служ ба та за др жав на без бед ност,
ка де што из вр шу ва по ве ќе за да чи од ана ли тич ка та и опе ра -
тив на та деј ност. Из да вач на кни га та е „Ан то лог“ од Скоп је.

Ова е мое пр во, де би тант ско де ло, не ми бе ше лес но да
се ос ме лам да про го во рам јав но за мно гу не шта кои, се пак,
во свое вре ме беа „тај ни ра бо ти“ -  истак на авто рот Љу бен
Ко не ски.                                                                                   К. Ри сте ски

РАЗГОВОР СО М-Р ДИМИТАР СМИЛЕСКИ ОД ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Кни ги те - по сто јан при друж ник
ЗП-ДЕ МИР ХИ САР

Дра ган вар џи ја та

„Из бе ри ја ра бо та та што ја
са каш и не ма да мо ра да ра -
бо тиш ни ту еден ден во жи -

во тот“, Кон фу циј

ЗП-ПРИЛЕП

Про мо ци ја на кни га та „УБК одб ли зу“ 
од Љу бен Ко не ски




