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Над зор ни от од бор на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја на 27.7.2018 го ди на ја одр -
жа 10-та сед ни ца, со ко ја ра ко во де -
ше пре тсе да те лот на над зор ни от од -
бор, Ми тре Сто ја нов ски. На сед ни ца -
та, по крај чле но ви те на над зор ни от
од бор, при сус тву ваа и Сал тир Ка ров -
ски, пот пре тсе да тел на из врш ни от од -
бор на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, се кре -
тар ка на Из врш ни от од бор на СЗПМ,
и Пе тар Ан дре ев ски, сме тко во ди тел
во СЗПМ.

На сед ни ца та се разг ле ду ва ше
пред лог-фи нан си ски от из ве штај за ос -
тва ре ни те при хо ди и из вр ше ни те рас -
хо ди за пер и о дот ја ну а ри - ју ни 2018
го ди на и ин фор ма ци ја та за со ли дар -
ни от фонд за чле на ри на и пос мрт на
по мош за 2017 го ди на.

Во вед но из ла га ње за пред лог-фи -
нан си ски от из ве штај за ос тва ре ни те
при хо ди и рас хо ди во пр во то шест ме -
сеч је од 2018 го ди на да де пре тсе да -
те лот на над зор ни от од бор. По тоа има -
ше ди ску си ја во ко ја учес тву ваа: чле -
но ви те на над зор ни от од бор Ни ја зи
Џе љи љи и Мир ко Да на и лов, Сал тир
Ка ров ски, пот пре тсе да тел на ИО, Стан -
ка Трај ко ва, се кре тар ка на ИО, и Пе -
тар Ан дре ев ски, од го вор ни от сме тко -
во ди тел во со ју зот. Ди ску си ја та бе ше
кон стру ктив на, а мис ле ња та на ди ску -
тан ти те се вгра де ни во про дол же ние
на тек стот. Оп шта та кон ста та ци ја за
фи нан си ски от из ве штај е след на та: 

Вкуп но ос тва ре ни те при хо ди во
пер и о дот ја ну а ри - ју ни 2018 го ди на
из не су ва ат 5.935,7 ил ја ди де на ри,
при што е за бе ле жан по раст од 9,3
про цен ти во спо ред ба со исти от пер -
и од од 2017 го ди на, од кои:

- те ков ни те при хо ди из не су ва ат
4.735.7 ил ја ди де на ри;

- пре не се ни средс тва од 2017 го -
ди на из не су ва ат 1.200 ил ја ди де на -
ри.

Вкуп но ос тва ре ни те те ков ни при -
хо ди бе ле жат по раст од 5,1 про цен ти.
Во нив до ми нант на ста вка се при хо -
ди те од чле на ри на, ко ја из не су ва
3.987,5 ил ја ди де на ри, со стру ктур но
учес тво од 84,2 про цен ти. Спо ред бе -
но со исти от пер и од од ла ни, по стои
благ по раст од 2,4 про цен ти, што се
дол жи на но во е ви ден ти ра ни пен зи о -
не ри, до де ка пре о ста на ти те при хо ди
(од до на ции, спон зорс тва, ко брен ди -
ра на кар тич ка, про е кти, рек ла ми и од
про даж ба на ста ро то во зи ло) из не су -
ва ат 748,2 ил ја ди де на ри, со стру ктур -
но учес тво од 15,8 про цен ти, и тие бе -
ле жат по раст од 22,7 про цен ти во спо -
ред ба со исти от пер и од од прет ход на -
та го ди на, што се дол жи на зго ле ме ни
при хо ди по ос но ва на до на ции, при -
хо ди од про е кти и дру го. 

Вкуп но ос тва ре ни те рас хо ди во
пер и о дот ја ну а ри - ју ни 2018 го ди на
из не су ва ат 4.533 ил ја ди де на ри и бе -
ле жат по раст од 10,9 про цен ти во од -
нос на исти от пер и од од ла ни. Ова зна -
чи тел но зго ле му ва ње се дол жи на ста -
вка та на ба вка на но во мо тор но во зи -

ло, кое из не су ва 907,8 ил ја ди де на -
ри, до де ка дру ги те груп ни ста вки бе -
ле жат мал пад. Во вто ро то по лу го дие
се оче ку ва ат зго ле ме ни актив но сти,
но оце на е де ка пла ни ра ни те тро шо -
ци со фи нан си ски от план ќе се ре а ли -
зи ра ат во це лост. Од из вр ше на та де -
тал на ана ли за на рас ход ни те ста вки
и пот ста вки се до би ва след ни от впе -
ча ток:

Ста вка та функ ци о нал ни рас хо ди,
со стру ктур но учес тво од 46,7 про цен -
ти, бе ле жи на ма лу ва ње во спо ред ба
со ла ни и из не су ва 11 про цен ти, но
пот ста вки те: тро шо ци за ИО-од бор се
зго ле ме ни за 72 про цен ти, ка ко ре -
зул тат на одр жа ни по ве ќе сед ни ци спо -
ре де но со ла ни, тро шо ци те на ко ми -
си ја та за кул тур но-за ба вен жи вот бе -
ле жат зго ле му ва ње 135 про цен ти, ка -
ко ре зул тат на зго ле ме ни актив но сти
за ре ги о нал ни те и ре пуб лич ка та ре -
ви ја на пес ни, му зи ка и игри, тро шо -
ци те за из да ва ње на вес ни кот „Пен -
зи о нер плус“, кои бе ле жат зго ле му ва -
ње за 15 про цен ти, по ра ди зго ле му -
ва ње на це на та за пе ча тар ски ус лу ги,
но дру ги те пот ста вки од оваа гру па бе -
ле жат на ма лу ва ње по ра ди тоа што за
нив пла ни ра ни те актив но сти се во на -
ред но то шест ме сеч је, ка ко на при -
мер: тро шо ци те за спорт ски актив но -
сти, кои бе ле жат на ма лу ва ње од 37
про цен ти, но се оче ку ва нив но зго ле -
му ва ње со ре а ли за ци ја на прет стој -
на та ре пуб лич ка пен зи о нер ска Олим -
пи ја да, ко ја ќе се одр жи на 2.9.2018

во Ра до виш. Исто та ка, тро шо ци те за
ре пре зен та ци ја се на ма ле ни за 12,4
про цен ти, тро шо ци те за на ем ни на на
де ло вен про стор за 21,7 про цен ти, ка -
ко и дру ги те ма те ри јал ни рас хо ди, кои
се на ма ле ни за 14 про цен ти. Ста вка -
та за днев ни и пат ни тро шо ци е на ма -
ле на за 60 про цен ти. Се то ова по ка -
жу ва де ка средс тва та се ко ри стат на -
мен ски и ра ци о нал но, спо ред про гра -
ма та на СЗПМ за 2018 го ди на. Со дру -
ги збо ро ви, од го ре на ве де ни те по да -
то ци мо же да се зак лу чи де ка во овој
пер и од е ос тва рен по зи ти вен фи нан -
си ски ре зул тат во из нос од 1.402,8 ил -
ја ди де на ри, со што се по твр ду ва кон -
ти ну и ра но то ос тва ру ва ње по зи тив ни
фи нан си ски ре зул та ти во СЗПМ. Ка -
ко ре зул тат на тоа, над зор ни от од бор
го при фа ти пред лог-фи нан си ски от из -
ве штај во це лост, со за бе ле шки во
образ ло же ни е то да се до об јас нат
одре де ни ста вки и пот ста вки што се
со поз на чи тел но от ста пу ва ње во од -
нос на ла ни и оце ни де ка из ве шта јот
ре ал но ја отс ли ку ва фа ктич ка та фи -
нан си ска со стој ба за ос тва ру ва ње на
при хо ди те и рас хо ди те во пр во то шест -
ме сеч је за 2018 го ди на.

Исто та ка, ед ног лас на е оце на та
де ка из ве шта јот е со лид но под го твен,
со ана ли тич ки при стап, дос лед но се
по чи ту ва ни фи нан си ски те про пи си и
ин тер ни те акти на СЗПМ, а по себ но од
си те учес ни ци се истак на де ка ко ри -
сте ње то на средс тва та е на мен ско, ра -
ци о нал но, еко но мич но и до ма ќин ски.

По од нос на ин фор ма ци ја та за со -
ли дар ни от фонд за чле на ри на и за пос -
мрт на по мош за 2017 го ди на, кра ток
во вед да де пре тсе да те лот на НО, Ми -
тре Сто ја нов ски. Во во ве дот, ме ѓу дру -
го то, тој истак на де ка во 2017 го ди на,
за оваа на ме на се изд во е ни средс -
тва во вку пен из нос од 441.213,9 ил -
ја ди де на ри, а за по кри ва ње на тро -
шо ци те за пос мрт на по мош на 14.676
по чи на ти ко рис ни ци се по тро ше ни
440.280 ил ја ди де на ри. Од ова про -
из ле гу ва де ка тро шо ци те за по чи на -
ти те се исп ла те ни во це лост и има оста -
ток во из нос од 963,9 ил ја ди де на ри,
а тој е пре не сен во на ред на та 2018
го ди на. Ана ли зи рај ќи го бро јот на ко -
рис ни ци те на пен зи ја од кои се изд -
во ју ва ат средс тва за со ли дар на по -
мош и чле на ри на, кој во про сек во
2017-та из не су вал 291.592 нас про -
ти во 2016 го ди на, ко га овој број из -
не су ва 286.467 ко рис ни ци, а се га
зак луч но со мај 2018 го ди на ко рис -
ни ци те во про сек из не су ва ат 294.973,
се кон ста ти ра де ка во 2018 го ди на ќе
се обез бе дат до вол но средс тва и на -
вре ме но ќе се вр ши исп ла та та на тро -
шо ци те за пос мрт на по мош на се мејс -
тва та на по чи на ти те. 

По тоа за ди ску си ја се ја ви ја си те
при сут ни и ја под др жаа ин фор ма ци -
ја та и по ра чаа до со ју зот и здру же ни -
ја та-член ки на со ју зот, по крај се гаш -
ни те це ли и за да чи, кои се ка ко се од
го ле мо зна че ње, да се ос мис лат и дру -
ги до пол ни тел ни актив но сти што ќе ја

зго ле мат гри жа та за пен зи о не ри те. 
Бе ше кон ста ти ра но де ка при до би -

вки те од со ли дар ни от фонд во до се -
гаш ни от пер и од се по ка жа ле ка ко го -
ле ма фи нан си ска по мош за пос мрт -
ни те тро шо ци на се мејс тва та во тие
суд бо нос ни мо мен ти на најб ли ски те,
а де ка исто тол ку е бит на и за др шка -
та од 30 де на ри од чле на ри на, ко ја
прет ста ву ва ос но вен дви га тел на пен -
зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во тре та -
та жи вот на до ба, би деј ќи со нив се
обез бе ду ва ат дру же ња, отво ра ње клу -
бо ви, ре вии, спорт ски нат пре ва ри, ху -
ма ни тар ни актив но сти, ре кре а ци ја,
тво ре ње и ред дру ги актив но сти... При -
тоа да на по ме не ме уште ед наш де ка
за др шка та за со ли дар ни от фонд во из -
нос од 120 де на ри и чле на ри на та во
из нос од 30 де на ри е до бро вол на, во
сог лас ност со чле нот 115 од За ко нот
за ПИОМ.

Еве уште не кои ин те рес ни по да -
то ци во вр ска со оваа проб ле ма ти ка:

Број ки те од из ве шта јот за ра бо та
на фон дот за 2017 го ди на го во рат де -
ка во де кем ври 2017 го ди на бро јот
на оси гу ре ни ци из не су ва 575.574, до -
де ка бро јот на вкуп но ко рис ни ци на
пен зи ја из не су ва 312.398 и со од но -
сот е 1,9 оси гу ре ник : 1 пен зи о нер. 

Стру кту ра та на ко рис ни ци те на
пен зи ја по ка жу ва де ка нај го ле ми от
број се ко рис ни ци на ста рос на пен -
зи ја (197.383). 

Учес тво то на рас хо ди те за исп ла -
та на пен зи и те во бру то-до маш ни от
про из вод из не су ва 8,2 про цен ти. Во
де кем ври 2017 го ди на е ос тва ре на
про сеч на пен зи ја во из нос од 13.954
де на ри, или за 1,5 про цент по ви со ка
од 2016 го ди на, што се дол жи на ре -
дов но то усог ла су ва ње, кое из не су ва -
ше 1,59 про цент.

Ми тре Сто ја нов ски, 
пре тсе да тел на Надзорен одбор

ОД АКТИВ НО СТИ ТЕ НА СЗПМ, 10-ТА СЕД НИ ЦА НА НАД ЗОР НИ ОТ ОД БОР НА СЗПМ

По зи тив ни фи нан си ски ре зул та ти во кон ти ну и тет 
Из ве шта јот за ра бо та та на
СЗПМ ре ал но ја отс ли ку ва
фа ктич ка та фи нан си ска 
со стој ба за ос тва ру ва ње 

на при хо ди те и рас хо ди те во
пр во то шест ме сеч је за 2018
го ди на. Из ве шта јот е со лид -
но под го твен, со ана ли тич ки
при стап, дос лед но се по чи ту -
ва ни фи нан си ски те про пи си
и ин тер ни те акти на СЗПМ, 
а по себ но од си те присутни

се истак на де ка ко ри сте ње то
на средс тва та е на мен ско,
ра ци о нал но, еко но мич но 

и до ма ќин ски
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Чле нот на Здру же ни е то на пен зи -
о не ри те на Ко ча ни, поз на ти от но ви -
нар, по ет, пре ве ду вач, пуб ли цист и хро -
ни чар Ки ро Ге ра си мов, на ос ми от Ме -
ѓу на ро ден фе сти вал на по е зи ја та во
Срем ска Ми тро ви ца, Ре пуб ли ка Ср би -
ја, ја до би на гра да та „Сон чев ча сов -
ник“, ко ја ја до де лу ва ат до мот на кул -
ту ра та „Сир ми ум“ од овој град и Ме -
ѓу на род ни от фе сти вал. На гра да та, ка -
ко што стои во образ ло же ни е то, му се
до де лу ва на Ге ра си мов за кни жев но -
то тво реш тво соз да де но до се га и за
вли ја ни е то врз ли те ра тур но тво реш -
тво кај мла ди те. Име но, во ме сец де -
кем ври ми на та та го ди на Ге ра си мов
ја пре ве де од срп ски на ма ке дон ски
ја зик кни га та рас ка зи „Ве се ла олим -
пи ја да“ од срп ски от пи са тел Не дељ ко
Тер зиќ. Илу стра ци и те во кни га та ги на -
пра ви ја уче ни ци те од ли ков на та сек -
ци ја во учи ли ште то „Ни ко ла Ка рев“ од
Ко ча ни под мен торс тво на про фе сор -
ка та Рад ми ла Едров ска. Со овој про -
ект, ка ко и со прег лед на об ја ве ни те
кни ги по е зи ја и про за на ме не ти за
најм ла ди те и во зрас ни те чи та те ли, Ге -
ра си мов кон ку ри ра ше на овој фе сти -
вал и до би на гра да!

Ме ѓу на гра де ни те авто ри од Евро -
па, по крај Ге ра си мов, се и Ви ктор Ше -
ќе ров ски од Бел град, Све то мир Јо ва -
но виќ од Обре но вац - Ср би ја и Ју риј
Бу ков ски од Ру ска та Фе де ра ци ја.

Во кра тка та из ја ва, Ге ра си мов
до да ва де ка на гра да та е ре зул тат на
не го ва та 40-го диш на плод на ра бо -
та ка ко но ви нар, пуб ли цист, по ет и
пре ве ду вач.

Ка ко до бит ник на ова ви со ко ме -

ѓу на род но кни жев но приз на ние Ге ра -
си мов ја до би По вел ба та на оп шти на -
та Срем ска Ми тро ви ца и на Ту ри стич -
ки от со јуз на оваа оп шти на и ста на по -
че сен гра ѓа нин на цар ски от град Сир -
ми ум.

Ге ра си мов актив но е ан га жи ран
во Здру же ни е то на пен зи о не ри на Ко -
ча ни ка де што жи вее и тво ри во рам -
ки те на пен зи о нер ски те де но ви.

К.Г.

Раз го во рот со Ни ко лај чо Ни ко лов го во дев ме во ма на стир -
ски от комп лекс „Све ти Ге ор гиј“, во ата рот на се ло то Ора о ви ца
во оп шти на та Ра до виш, за вре ме на нај ма сов на та пен зи о нер -
ска та сред ба на ко ја учес тву ваа над 10.000 пен зи о не ри. 

Нај на пред кој е Ни ко лај чо Ни ко лов?
Тој е дип ло ми ран ин же нер вра бо тен во руд ни кот „Бу чим“,

како заменик генерален директор.. На пра ша ње то ка ко дош -
ло до тоа да ста не кти тор на овој ду хо вен комп лекс тој ја из не -
се сво ја та при каз на.

- Мо ја та жел ба и иде ја се ро ди со се ма слу чај но. Во ма на -
стир ски от комп лекс „Све ти Ге ор гиј“ со ко ле ги те од „Бу чим“ мно -
гу че сто одев ме на из лет при што ужи вав ме во пре крас ни те
сен ки на огром ни те дрв ја, во пре у ба ви те ли ва ди, во из во ри те
од кои бли ка чи ста из вор ска во да. Во тоа вре ме во овој комп -
лекс се на о ѓа ше ма ла трош на цр квич ка, еден по го лем об јект
прис по со бен за вер ски обре ди и ед на ма ла трош на ку ќич ка,
ко ја по ра но слу же ла ка ко ко нак. Очиг лед но бе ше де ка ту ка тре -
ба не што да се сто ри. Со дру ги збо ро ви, се ба ра ше не кој што
ќе по мог не комп ле ксот да би де во хар мо ни ја со уба ва та при -
ро да. По одре де но раз мис лу ва ње и одре де ни мои прес ме тки

ре шив да по мог нам.
Нај на пред со пис мо се обра тив до МПЦ-ОА и по ба рав да

би дам кти тор. Од го во рот од Бре гал нич ка та епар хи ја и на г. Ила -
ри он, ми тро по лит бре гал нич ки, бе ше по зи ти вен, на мо ја, а и
на го ле ма ра дост во мо е то се мејс тво. На 15.10.2011 го ди на
бе ше по ста вен ка мен-те мел ник и поч наа ра бо ти те спо ред про -
ект на ГП „Бе тон“, а комп ле ксот глав но го гра де ше фир ма та ГП
„Тех ни ка“ чиј сопс тве ник е На ум Пе тру шев ски.

Во из ми на ти те го ди ни из гра де на е уба ва цр ква на те ме ли -
те од цр ко вен храм од 13-14 век, кој по сто ел ту ка, спо ред све -
ште ни кот Иван Стој ме нов. Ико ни те во цр ква та ус пеш но ги нас -
ли каа фре ско пис ци те, бра ќа та То ни и Ро мео Ко це ви. Во ма на -
стир ска та цр ква тие има ат нас ли ка но 438 ква драт ни ме три по -
вр ши на со ико ни и вр ски на ста ни, на што се осо бе но гор ди и
тие и јас ка ко кти тор - ве ли Ни ко лов.

По крај цр ква та из гра ден и ко нак со два е се ти на со би, тр пе -
за ри ја и со куј на.

На се ка де по па тот до комп ле ксот има клу пи и кош ни ци за
от пад за при ро да та да оста не уба ва, чи ста, во се та сво ја уба -
ви на. 

На комп ле ксот „Св. Ге ор гиј“ гор ди се и по ра неш ни от гра до -
на чал ник Ро берт Вел ков, но и се гаш ни от Са шко Ни ко лов, би -
деј ќи об је ктот е пот тик за раз вој на ру рал ни от и на вер ски от ту -
ри зам, ка ко што ве ли Гли гор Сте фа нов, пре тсе да тел на Цр ков -
ни от од бор на се ло то Ора о ви ца. Спо ред Дим че Пе тров, пре тсе -
да тел на ур ба на та за ед ни ца на се ло то Ора о ви ца, овој ду хо вен
комп лекс е бе лег по кој се пре поз на ва се ло то. 

- Во из град ба та и во офор му ва ње то на комп ле ксот учес тву -
ва ле уште два на е сет ми на до на то ри, спон зо ри и по ма га те ли на
кои сум им по себ но бла го да рен - ве ли овој скро мен чо век со
го ле мо ср це, кој мо же да им би де при мер на мно гу ми на. 

По на та му тој ве ли де ка би са кал Оре о ви ца и во ид ни на да
би де ме сто ка де што ќе ужи ва ат си те ге не ра ции.

- Ед но е не што да се из гра ди, но мно гу е бит но исто то тоа да
се одр жу ва. Мо ја та енер ги ја ќе ја на со чам во ид ни на во таа на -
со ка. Се на де вам де ка та ка и ќе би де. Оре о ви ца и во ид ни на
ќе би де ме сто ка де што ќе ужи ва ат си те ге не ра ции. По себ но
са кам да ги истак нам со ра бо тка та и дру же ње то со пен зи о не -
ри те. Чув ству вам го ле ма ра дост ко га ги гле дам ка ко се ко ја го -
ди на во го лем број ужи ва ат во уба ви ни те на Ора о ви ца. Ги по -
ма гам и нив ни те актив но сти, кои ус пеш но ги ор га ни зи ра ра -
ко водс тво то на ЗП-Ра до виш и Кон че и пре тсе да те лот Јор дан
Ко ста ди нов - ве ли тој. 

ЗП-КОЧАНИ

Ме ѓу на род но приз на ние за Ки ро Ге ра си мов

РАЗГОВОР СО НИКОЛАЈЧО НИКОЛОВ, КТИТОР НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ВО ОРАОВИЦА

Го ле ми те лу ѓе пра ват го ле ми де ла
Кти тор е чо век што гра ди, 

по пра ва, из др жу ва и да ру ва ма на стир ски
или цр ко вен комп лекс. Она што го гра ди им

го по да ру ва да го ко ри стат си те, на ро дот

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

На си мул тан ка се дру жеа 
и пен зи о не ри те и најм ла ди те

ЗП-КИЧЕВО

На ек скур зи ја во Стру ми ца

Во ор га ни за ци ја на ЗП-Ки че во, а
спо ред про гра ма та на здру же ни е то,
по го ле ма гру па пен зи о не ри ја по се -
ти ја Стру ми ца. Нај пр во пен зи о не ри -
те се упа ти ја во по се та на цр ква та
„Све ти Пет на е сет Ти ве ри пол ски Ма -
че ни ци“, ка де што љу без ни те до ма -
ќи ни на пен зи о не ри те им го об јас ни -
ја па тот на до а ѓа ње то на ико на та на
пре све та Бо го ро ди ца од Све та Го ра
во Ре пуб ли ка Гр ци ја, во цр ква та во
Стру ми ца. 

По тоа ја разг ле даа цр ква та и за -
па ли ја све ќи за здрав је, а во уба ви -
от ко нак беа пос лу же ни со утрин ско
ка фе.

По по се та та на овој ду хо вен об -
јект, ки чев ски те пен зи о не ри го по се -

ти ја цен та рот на гра дот, а пред спо -
ме ни кот на Го це Дел чев си на пра ви -
ја по ве ќе фо то гра фии за спо мен. Не -
и зо ста вен бе ше шо пин гот во уба во
снаб де ни те ду ќа ни во стру мич ка та
чар ши ја, а го по се ти ја и тр гов ски от
цен тар „Гло бал“.

Во ве чер ни те ча со ви пен зи о не ри -
те ја на пу шти ја Стру ми ца и, пре ку Ва -
лан до во и Не го ти но, за ста наа на бо -
га то снаб де ни от па зар во Ро со ман, за
да си ку пат ро со ман ски пра ски, гроз -
је и ни зи со цр ве ни су ви пи пер ки.

Та ка за вр ши ед нод нев на та ек -
скур зи ја на ки чев ски те пен зи о не ри,
од кои не кои прв пат стап наа во источ -
ни от дел на Ма ке до ни ја.  

А. Ри сто ска 

За прв пат во Кри ва Па лан ка се
одр жа си мул тан ка во шах. Спо ред од -
го вор но то ли це Са шко До дев ски, си -
мул тан ка та се одр жа во ор га ни за ци ја
на ло кал на та са мо у пра ва на оп шти -
на та Кри ва Па лан ка, под ра ко водс тво
на гра до на чал ни кот Бор јан чо Ми цев -
ски. На игра та се при ја ви ле 33 учес -
ни ци, ме ѓу кои и гру па та пен зи о не ри
пред во де ни од Јо ван Јо си фов ски, а
учес тву ва ле 25 игра чи.

На учес ни ци те им се обра ти гра до -
на чал ни кот Бор јан чо Ми цев ски, кој
на ед но ги поз дра ви и го прет ста ви ве -
ле мај сто рот Ро нал до Ку ти ров, кој со
сво е то при сус тво овоз мо жи да се ре -
а ли зи ра си мул тан ка та. Ми цев ски нај -
а ви де ка од на ред на та го ди на Кри ва
Па лан ка ќе би де ор га ни за тор и до ма -
ќин на ви кенд-тур нир во шах, кој ќе се
ор га ни зи ра во гра до ви те низ Ма ке до -
ни ја. По бед ни ци те од нат пре ва ри те ќе
учес тву ва ат на за врш ни от тур нир во
Скоп је, кој ќе се одр жи на кра јот на го -
ди на та. Свое обра ќа ње има ше и Ро -

нал до Ку ти ров, кој ги со оп шти пра ви -
ла та за игра и по са ка уба во дру же ње.
Се игра ше актив но око лу три ча са. На
кра јот, иа ко не ма ше по бед ни ци, се -
пак, се су ми раа ре зул та ти те. Пен зи о -
не ри те не изо ста наа во по стиг ну ва ње
ре зул та ти. Најм лад учес ник бе ше Ѓор -
ѓи Цве тков ски, кој има са мо еди на е -
сет го ди ни, а нај во зра сен пен зи о не -
рот Ефто Ан ге лов ски, кој има осум де -
сет го ди ни. 

За учес тво во си мул тан ка та Ми цев -
ски на учес ни ци те им до де ли приз на -
ни ја, а на ве ле мај сто рот бла го дар ни -
ца и пла ке та од оп шти на та Кри ва Па -
лан ка.

На ста нот се ове ко ве чи со ед на
груп на фо то гра фи ја на учес ни ци те со
ве ле мај сто рот Ку ти ров. На ста нот се
одр жа во спорт ска та са ла на учи ли -
ште то „Јо а ким Кр чов ски“ и бе ше прос -
ле ден од гру па гра ѓа ни и наб љу ду ва -
чи, ме ѓу кои го лем број пен зи о не ри.

Б. Стој чев ска
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Ин те рес на и, би рек ле, ре тка е при -
каз на та за Ѓор ѓи Ге шо ски. Тој е пен зи о -
нер и има 82 го ди ни, а сéуште е тре нер,
ги тре ни ра мла ди те ат ле ти чар ки и ат ле -
ти ча ри на при леп ски от ат лет ски клуб Сте -
ва но ски, по ра не шен Тре ти но ем ври. Се -
га во Ма ке до ни ја не ма по во зра сен тре -
нер од не го во си те спор то ви. Не ма ни ту
со по долг стаж. Ге шо ски е тре нер уште од
1960 го ди на, ре чи си це ли 60 го ди ни. 

Ра бо ти во нај те шки ус ло ви. На про лет,
на ле то и во ра на есен го ко ри сти спорт -
ски от цен тар кај Град ски от ба зен, ка де
што има им про ви зи ра на ат лет ска па те -
ка. Во зи ма ги ко ри сти, се раз би ра, за ед -
но со ат ле ти ча ри те, учи лиш ни те ход ни ци
и фи скул тур ни са ли. Та ка е со го ди ни и де -
це нии. И, ка ко што ве ли, не му е те шко. 

- Пла ни рам да би дам тре нер до 100
го ди ни. Уште 18 го ди ни ка ко тре не рот
Фра њо Ми ха лиќ, кој бе ше тре нер до 86
го ди ни. Тој бе ше еден од нај до бри те тре -
не ри во Ср би ја и осво ју вач на сре брен
ме дал на ОИ во Мел бурн во 1956 го ди -
на. До пред не кол ку го ди ни, пред да по -
чи не, тр ча ше по крај ат ле ти ча ри те и ги бо -
дре ше. Умре на 95 го ди ни, са кам да го
над ми нам. Мно гу па ти ме пра шу ва ат кол -
ку па ри ми да ва ат за тре нин зи те, де мек
за ра бо та та. Па ри не да ва ат, ама ше таш.
Низ све тот ше таш. Око лу 12-13 де на бев
во Пе кинг на ОИ. Во Мин хен сум бил. Во
Ка на да на Свет ско... Не сум бил во Ру си -
ја - ве ли Ѓор ѓи Ге шо ски.

Овој вљу бе ник во ат ле ти ка та и во оп -
што во спор тот е ро ден пред 82 го ди ни,
во се ло то Бе ло во ди ца, бли зу Пле твар, над
При леп. По пре сел ба та во При леп, уште
за вре ме на Вто ра та свет ска вој на, учел
во учи ли ште то „Кли мент Охрид ски“, сред -
но фи скул тур но учи ли ште за вр шил во
Скоп је и во Зе мун, а по тоа се вра бо тил во
Скоп је. Ка ко вој ник бил гла вен на спор -
тот во ди ви зи ја та, а на ар ми ско то пр венс -
тво во Љуб ља на ги осво ил си те пр ви ме -
ста во ат лет ски те нат пре ва ри. Ја за вр шил
и Ви ша та фи зич ка шко ла во Скоп је, а фа -
кул тет во Са ра е во. Му би ло ну де но ме сто
да оста не во глав ни от град на Сло ве ни ја.
Од бил, оти са кал да се вра ти кај ро ди те -
ли те и дру га ри те во При леп. Ат ле ти ка та му
ста ну ва жи вот на опре дел ба. По се ду вал
при род на кон ди ци ја, се ко гаш бил и уште
е во по сто ја но дви же ње. Имал по ну ди да
тре ни ра во по ве ќе клу бо ви, но по фор ми -
ра ње то на при леп ски от ат лет ски клуб Тре -
ти но ем ври, тој ста ну ва и сé уште е тре -
нер на ат ле ти ча ри те на овој клуб. Со не -
го ва та ра бо та, со не го ви те ин струк ции,
при леп ски те ат ле ти ча ри и ат ле ти чар ки
има ат осво е но по ве ќе ме да ли на по ра -

неш ни и се гаш ни ма ке дон ски, ју гос ло -
вен ски и бал кан ски ат лет ски нат пре ва -
ри. Ге шо ски ги спо ме ну ва ус пе си те на
две те олим пиј ки - Да ни е ла Ку ле ска во
Сид неј и во Ати на и Хри сти на Ри сте ска во
Лон дон. Тре та та кан ди да тка за учес тво на
олим пи ски нат пре вар е се гаш на та Мар -
го Бо ја џи е ва. Спо ред тре не рот Ге шо ски,
Мар го е на деж за учес тво во 2020-та на
Олим пи ја да та во То кио. Но не зна чи де -
ка не ма да се по ја ви и не ко ја дру га кан -
ди да тка. Мар го е де те на при леп ча нец и
мај ка Фран цу зин ка. Тре ни ра че ти ри го -
ди ни со се стра си. Неа ја пла ни ра ат за тр -
ча ње на 1.500 и на 3.000 ме три.

За Ге шо ски ат ле ти ка та е и здрав је. 
- Сум не мал здрав стве ни проб ле ми.

Не знам што е ин јек ци ја, освен вак ци ни -
те во вој ска. Кај ле кар одам да зе мам ап -
чи ња за при ти сок. Во дам сме тка за ис -
хра на та. Не ја дам мно гу ме со, по ве ќе сум
на овош је и зе лен чук - го ка жу ва ре цеп -
тот за здрав и дол го ве чен жи вот овој при -
леп ски спор тист. 

Авто мо бил ни ко гаш не во зел, а мо -
тор мно гу кра тко, би деј ќи имал со о бра -
ќај ка и од ле жал за твор шест ме се ци, а за -
твор ски те чу ва ри ги па ме ти по стро го ста
во тоа вре ме. От то гаш, и зи ме и ле те, по -
сто ја но во зи ве ло си пед. Ге шо ски отсе ко -
гаш бил и е про тив до пинг, сти му ла тив ни
средс тва во спор тот. 

- Се га сме нај до бро опре мен спорт ски
клуб во При леп. Има ме до би е но мно гу на -
гра ди ка ко клуб и по е ди неч но ка ко ат лет -
ски спор ти сти. Бла го да ре ние на спон зо -
рот Игор Сте ва но ски, чии ќер ка и син тре -
ни ра ат ат ле ти ка, ни бе ше на ба ве на комп -
лет спорт ска опре ма - ве ли се ко гаш рас -
по ло же ни от за раз го вор Ѓор ѓи Ге шо ски.

К. Ри сте ски

ЗП-ПРИЛЕП

Пре тсе да те лот на стру шко то здру же ние на пен -
зи о не ри, Ми ло рад Тр по ски, и пот пре тсе да те лот на
со ве тот, Ас ла ни Зи ја, се прик лу чи ја на Илин ска Пла -
ни на, во се ло то Бре жа ни, во сел ска та цр ква на сред -
ба та за од бе ле жу ва ње на го диш ни ни те од по сто е -
ње то на ЗП-Де мир Хи сар и ЗП-Охрид и Де бар ца.

На сред ба та при сус тву ваа над 400 пен зи о не ри
и го лем број го сти, ме ѓу нив и пре тсе да те лот и пот -
пре тсе да те лот на ЗП-Стру га, a oбраќањe  имаа
претседателот на охридското здружение Ѓорѓи
Трпчески, како и претседателот Пере Петрески од
здружението на пензионери Демир Хисар, а од името
на СЗПМ Димитрије Богатиновски, член на ИО на
СЗПМ.

- По поз драв ни те го во ри на прет став ни ци те на
здру же ни ја та и на го сти те, има ше ин те рес на кул тур -

но-умет нич ка про гра ма, во ко ја на ста пи ја го сти те
од КУД „Вра ње“, „Со ли дар ност-Ае ро дром“, ка ко и
пе јач ко-игро ор на та гру па од Де мир Хи сар ка ко до -
ма ќин - ни ре че Тр по ски. 

На до ма ќи нот на Илин ска цр ква, од нос но на ма -
на сти рот „Све ти Или ја“, Сто јан Спи ро ски, му бе ше
вра че на бла го дар ни ца, за не го ви от не се би чен при -
до нес за до бра та ор га ни за ци ја на оваа уба ва пен -
зи о нер ска сред ба.

Сред ба та по по вод го диш ни ни те на две те здру -
же ни ја бе ше збо га те на со по ет ско чи та ње твор -
би од пен зи о не ри при сут ни на прос ла ва та, по тоа
сле ду ва ше бо га та про гра ма со му зи ка, пес ни и
игри, за што се по гри жи ја гру па та го сти „Цре ше -
во топ че“ од Кру ше во. 

С. Ку ку не шо ски

Ге шо ски - ат лет ски тре нер во
де вет та та де це ни ја од жи во тот

ЗП-СТРУГА

И стру жа ни беа 
на Илин ска Пла ни на 

ЗП-ПРОБИШТИП

Чле но ви те nа КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ гор ди
чу ва ри на из вор ни от фолк лор и на тра ди ци и те

Од 28 ју ли до 1 август 2018 го ди -
на, во гра дот под Пе ли стер, гра дот
на кон зу ли те и пај то ни те се одр жа
48-от ре пуб лич ки фе сти вал на пес -
ни, ора тра ди ции и оби чаи „Илин -
ден ски де но ви 2018“. На 5-те фе -
сти вал ски ве че ри на ста пи ја 48
фолк лор ни ан самб ли, кул тур но-умет -
нич ки здру же ни ја и фолк лор ни гру -
пи од Ма ке до ни ја, Ја по ни ја, Шпа -
ни ја, Пол ска, Аме ри ка, Се ве рен Ки -
пар, Хр ват ска, Ср би ја и од Гр ци ја.
Фе сти ва лот, кој е автен ти чен фолк -
ло рен мо за ик од оби чаи, пес ни, ора
и но сии, го ди на ва ги спои мла до ста
и искус тво то од си те стра ни на све -
тот во го ле ми от ме рак кон пес на та
и игра та. При ви ле ги ја бе ше да се би -
де дел од ед но не се којд нев но ша ре -
ни ло од бои, зву ци, нас ме вки и при -
ја телс тва. Оваа при ви ле ги ја и го ди -
на ва ја имаа чле но ви те на КУД „Ве -
се ли пен зи о не ри“ при ЗП-Про би -
штип, кои по ве ќе од че ти ри де це нии
се дел од оваа фолк лор на ма ни фе -
ста ци ја. Мо же би ток му за тоа во ди -
тел ска та двој ка ги нај а ви про би штип -
ја ни ка ко ве те ра ни на фе сти ва лот.

Тие, пак, за да го оправ да ат епи -
те тот, со сво јот на стап ги пле ни ја
пуб ли ка та и жи ри то, кои ги на гра ди -

ја со дол го тра ен ап ла уз. 
Ка ко и  прет ход ни те го ди ни, „Ве -

се ли те пен зи о не ри“ од Про би штип
на фе сти ва лот се прет ста ви ја со из -
во рен фолк лор и тра ди ции од Про -
би штип ско. Ова го пра ват со жел ба
и цел да го от трг нат од за бо рав она
што го не гу ва ле на ши те ро ди те ли,
де дов ци и ба би, ка ко и прет ход ни -
те чле но ви на друш тво то. 

На 48-то из да ние на фе сти ва лот
про би штип ски те пен зи о не ри се
прет ста ви ја со еден стар и под за бо -
ра вен свад бар ски оби чај - бри че ње
на мла до же не цот. Во 20-ми нут на та
про гра ма на ра ко мет но то игра ли -
ште, оби ча јот бе ше преп ле тен со
пес ни и ора и слу чу ва ња во ку ќа та
на мла до же не цот. До де ка тра е ше
оби ча јот, жен ско трио ја пе е ше пес -
на та „За бри чи се мла ди мла до же -
ња“. Сле ду ва ше ма шко то оро „Про -
би штип ски чо чек“, по тоа жен ска ос -
мор ка и на кра јот за ед нич ко то оро
со пес на та „Го ле ма свад ба во  се ло“.  

По на ста пот на ра ко мет но то
игра ли ште, КУД „Ве се ли пен зи о не -
ри“  има ше на стап и во кул тур ни от
цен тар „Ма га за“, ка де што из вор -
ни от ор ке стар се прет ста ви со сплет
ора од Про би штип ско, а жен ско то

трио со пес на та „Глас се чуе мно гу
на да ле ку“. И за овој на стап беа на -
гра де ни со дол го тра ен ап ла уз.

Ина ку, за дол го го диш но то и ус -
пеш но на ста пу ва ње на фе сти ва лот
„Илин ден ски де но ви“ чле но ви те на
КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ се до бит -
ни ци на мно гу на гра ди, приз на ни ја
и бла го дар ни ци, а во не кол ку на вра -
ти се до бит ни ци и на нај ви со ка та,
гранд-на гра да та.

На вра ќа ње, по ус пеш ни те ве -
чер ни на ста пи на фе сти ва лот, чле -
но ви те на КУД „Ве се ли пен зи о не -
ри“ во мал ку опу ште на ат мо сфе ра
го по се ти ја гра дот под Мар ко ви ку -
ли, а по тоа свра ти ја и во Ва та ша.
Ов де го по се ти ја спо мен-пар кот на
12-те ва та шки мла дин ци што беа
стре ла ни за вре ме на НОБ во 1943
го ди на. За на ста нот и за она што му
прет хо де ло на тоа, пред при сут ни те
збо ру ва ше прет став ни кот на бо реч -
ка та ор га ни за ци ја од Не го ти но, Пе -
тар Сте фа нов, кој оп шир но ги пре -
зен ти ра на ста ни те пред коб ни от ден
во 1943 го ди на и стре ла ње то на 12-
те на пред ни мом чи ња од Ти кве ши -
ја та на 16 ју ни таа го ди на. 

М. Здра вков ска
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Во се ло то Го див је, во оп шти на та
Де бр ца, на 22 ју ли 2018 го ди на, се
одр жа ма ни фе ста ци ја та „Ѓом ле зи ја да
- Го див је 2018“, ко ја бе ше ви стин ски
пре диз вик за очи и ду ша. Тоа бе ше се -
на род на сла ва, во исто ри ски прос ла -
ве на та оп шти на Де бр ца, на ко ја при -
сус тву ваа го лем број жи те ли, го сти,
род но крај ци, исе ле ни ци што се ту ка
за вре ме на лет ни те од мо ри, но и
стран ски ту ри сти, кои слуш на ле за на -
ста нот, па дош ле да го по се тат.

Ма ни фе ста ци ја та за поч на уште ра -
но на у тро, со при го тву ва ње на на род -
ни от, ло ка лен спе ци ја ли тет - ѓом ле зец,
ме ѓу на се ле ни е то поз на то ја де ње и ка -
ко „ту ри пот пе чи“ или „ка ша ник“.

Вев чан ка та Ли да Да ска ло ска го на -

пра ви нај у ба во то ѓом ле зе, за што бе -
ше на гра де на со 10 ил ја ди де на ри. Ра -
тка Кр ста но ска од Бо тун, за осво е но
вто ро ме сто, до би па рич на на гра да од
7.000 де на ри, а за тре та та на гра да,
Род на Трај че ска до би 3.000 де на ри.

За ба ва та бе ше збо га те на со на -
стап на фолк лор ни ан самб ли од зем -
ја та и од странс тво.

Исти от тој ден за вр ши ја актив но -
сти те и од 34-та по ред ли ков на ко ло -
ни ја „Де бр ца“-2018“, па и тие им се
при дру жи ја на сла ве ни ци те во се ло то
Го див је на „Ѓом ле зи ја да та“, за ед но со
гра до на чал ни кот на оп шти на та Де бр -
ца, Зо ран Но га че ски.

Сто јан Ку ку не шо ски

Нај мал ку два па ти во го ди на та над -
леж ни те ор га ни во Здру же ни е то на ин -
ва ли ди на тру дот и ко рис ни ци на ин -
ва лид ска пен зи ја во Те то во ја разг ле -
ду ва ат ре а ли за ци ја та на го диш на та
про гра ма за ра бо та и при тоа ги ана -
ли зи ра ат при чи ни те за евен ту ал ни те
те шко тии, проб ле ми и не до ста то ци што
се ја ви ле во тој пер и од. Оваа пра кти -
ка се при ме ну ва по дол го вре ме, а има
за цел не са мо ин фор ми ра ње за сто -
ре но то ту ку и за пре зе ма ње со од вет -
ни мер ки за збо га те на актив ност.
Спро ве ду вај ќи ја оваа пра кти ка, на -
пра вен е осврт на пр во то по лу го дие
од те ков на та го ди на. Ги до Бој чев ски,
пре тсе да тел на ЗИТ-КИП Те то во, ин -
фор ми ра де ка во си те овие актив но -
сти се вклу че ни и пре тсе да те ли те на
мес ни те ор га ни за ции, чиј при до нес
исто та ка е го лем.

Во цен та рот на вни ма ни е то во овој

пер и од е снаб ду ва ње то на членс тво -
то со огрев но др во. Ова здру же ние ве -
ќе де сет го ди ни склу чу ва до го во ри со
„Ма ке дон ски шу ми“ - по друж ни ца „Ло -
пуш ник“-Ки че во, пре ку ко ја се обез -
бе ду ва ат над 2.000 куб ни ме три огрев -
но др во за си те при ја ве ни над 300 ин -
ва лид ски и се меј ни пен зи о не ри.

- По а ѓај ќи од стан дар дот на пен зи -
о не ри те, овоз мо жу ва ме исп ла та та да
се од ви ва на ра ти, а до ста ва та на
огрев но то др во до до мо ви те на ко рис -
ни ци те бесп лат но. Ова е наш при до -
нес во снаб ду ва ње то со огрев ни др -
ва за по ни ски це ни, а при тоа да го
олес ни ме пре во зот до до мо ви те - до -
да ва Бој чев ски. 

За пр ви те шест ме се ци ве ќе се
обез бе де ни и до ста ве ни око лу 400 куб -
ни ме три, а во нај ско ро вре ме ќе би -
дат до ста ве ни си те до го во ре ни ко ли -
чес тва.

Исто та ка, ЗИТ-КИП Те то во има
склу че но до го во ри за бањ ско-кли мат -
ско ле ку ва ње со си те ба њи во Ма ке -
до ни ја, со на ма ле ние од 10 от сто од
ре дов на та пан си он ска це на.

Бој чев ски ве ли де ка во на ред ни -
те ме се ци ќе се ор га ни зи ра ат спорт -
ски нат пре ва ри, ек скур зии, од бе ле жу -
ва ње праз ни ци, осо бе но ќе има актив -
но сти по по вод Не де ла та на хен ди ке -
пи ра ни. 

Се пак, нај а кту ел ни го ди на ва ќе би -
дат из бор ни те актив но сти, кои се пла -
ни ра ат да се одр жат во пос лед ни те три
ме се ци на те ков на та го ди на. Из бо ри
ќе се одр жат во си те мес ни ор га ни за -
ции, а кон кра јот на де кем ври и кон -
сти ту тив на сед ни ца на но ви от со став
на со бра ни е то.

Г. Ефто ски

ЗИТ-КИП ТЕТОВО

От чет но ста - га ран ци ја за ус пех
ЗП-ВЕВЧАНИ
Вев чан ка та Ли да Да ска ло ска нај до бра
на „Ѓом ле зи ја да - Го див је 2018“

Еден ден од не де ла та ре дов -
но ја по се ту вам мо ја та те тка сме -
сте на во еден од стар ски те до мо -
ви во Скоп је. Таа оста на да жи вее
са ма, би деј ќи неј зи ни те де ца жи -
ве ат и ра бо тат во странс тво. Се -
ко гаш ко га ќе оти дам во до мот и
ќе се по ја вам на вра та та од неј -
зи на та со ба, неј зи но то ли це свет -
ну ва, а таа ме пре гр ну ва со збо -
ро ви те: „Mила мо ја, ти пак дој де“.
Со неј зи на та пре гра тка таа ми
пре не су ва ше сил на по зи тив на
енер ги ја, ко ја ми тра е ше це ла не -
де ла. Јас, по оби чај, и но сев ра -
бо ти што таа та му ги не ма ше и за -
тоа бе ше мно гу среќ на. Че сто зна -
е ше да ми ка же де ка јас сум неј -
зи на та пос лед на на деж. 

Одеј ќи во до мот, ги за поз нав
и дру ги те ста на ри, на кои по не ко -
гаш им да вав по не ко ја дре бо ли -
ја за да ги изра ду вам. Им но сев
ѓе вре ци, ци га ри, пен кал ца, вес -
ни ци, а им го но сев и се кој број
од пен зи о нер ски от вес ник „Пен -
зи о нер плус“. Беа среќ ни ко га ќе
им го по да рам се то тоа, а уште по -
среќ на бев јас, би деј ќи нас ме вка -
та на нив ни те ли ца ми бе ше го ле -
ма на гра да и ми по ма га ше да се
спра вам со мно гу не шта што по -
не ко гаш ми изг ле даа го ле ми и не -
пре мост ли ви. Гле дај ќи ги нив на -
та ра дост и за до волс тво, ми се по -
твр ду ва ше ед на го ле ма ви сти на
де ка ма ли те не шта но сат сре ќа.
Ми бе ше јас но и зо што се гаш но -
то вре ме се ви ка „пре зент“ или
по да рок. На ви сти на е тоа го ле ма
ви сти на.

Со ба та во до мот, мо ја та те тка
ја де ле ше со уште ед на неј зи на
врс нич ка. Тие две те се беа тол ку
збли жи ле, ќе по мис лиш де ка се
дру гар ки од дет ство то.

- Те тка ти ме на у чи да пле там.
Отсе ко гаш сум са ка ла да на у чам,
ама се ко гаш ми не до сти га ше вре -
ме. Ви ди кол ку ра бо ти сум исп ле -
ла за из лож ба та што ќе би де ор -
га ни зи ра на во до мот. Са ма та од -
лу чив да дој дам во до мот, за раз -
ли ка од мно гу ми на, кои ве лат де -
ка не дош ле ту ка по сво ја вол ја.
Имам три си на со офор ме ни се -

мејс тва. По дел ба та, на нај ма ли -
от му го да доа це ли от имот за да
жи ве ам со не го и да се гри жи за
ме не. Сé бе ше уба во и слож но.
Му по ма гав во до маш ни те ра бо -
ти, се гри жев и за вну ци те. Ги ис -
пр ќав и до че ку вав од учи ли ште.
По не ко гаш зна ев и да им при го -
твам не што за ја де ње. Да им ис -
пр жам па ла чин ки, да им на пра -
вам пи та... Си нот и сна а та вред -
но ра бо теа и ми беа бла го дар ни
за сé што пра вев за нив. Но, во
жи во тот не оди сé по на ша жел ба.
Де ца та рас теа. Се соз да ваа раз -
ни проб ле ми: се кој са ка ше да
има сво ја со ба, свој ин те гри тет и
свој мир. Се пра шу вав ка ко да го
ре шам проб ле мот, а ни кој да не
би де по вре ден. Кај нас сé уште е
ста ри от оби чај за ста ри те ро ди те -
ли да се гри жат де ца та. Еден ден
се срет нав со ќер ка та на ед на мо -
ја при ја тел ка, ко ја ми рас ка жа де -
ка мај ка и е во дом за ста ри и де -
ка е за до вол на што се дру жи со
свои врс ни ци. Раз мис лив и ре -
шив. И не згре шив  - ми ве ли и со
гор дост ги ре ди пле те ни те ра бо ти
на сво јот кре вет неј зи на та ци мер -
ка.

Те тка ми ја слу ша ше и од лу чи
и таа да спо де ли не што за нив но -
то при ја телс тво.

- Да, јас ја на у чив да пле те, ама
таа се кој ве чер ми чи та вес ни ци
и кни ги што таа си ги до не се во
до мот... Не ко гаш ми го чи та и тек -
стот на фил мот што за ед нич ки го
гле да ме на овој те ле ви зор што го
има ме во со ба та и не мо ра ме да
оди ме до лу во за ед нич ка та за ни -
мал на и да им пре чи ме на дру ги -
те. Ме не во пос лед но вре ме ми
се на ма лу ва ви дот, па, та ка, две -
те за ед но ги „ко ри сти ме“ неј зи -
ни те очи. До мот е на ши от втор
дом. До бро ни е би деј ќи има кој
да се гри жи за нас. Ту ка има ме
мно гу при ја те ли. Ва ка е нај до бро
за си те - рас ка жа те тка ми. 

Ете, от то гаш из ми наа це ли
шест го ди ни... По тоа две те дру гар -
ки ме ис пра ти ја до дво рот...

Ма ја Бе ле ва

ОД ЖИ ВО ТОТ ОКО ЛУ НАС

Дру гар киСП-СТРУГА

Про мо ци ја на со бра но то тво реш тво 
на стру шки от пен зи о нер Ди ми трие Ду ра цо ски

На 27 ју ли 2018 го ди на, во рам ки те на ше сто то из да -
ние на фе сти ва лот „Дри мОН“, бе ше про мо ви ра но со бра -
но то тво реш тво на поз на ти от пи са тел и сли кар Ди ми трие
Ду ра цо ски од Стру га, се га пен зи о нер.

Ста ну ва збор за ре из да ни ја на поз на ти те де ла „Тај -
на исто ри ја цр ни про ро ци“, „Бе ли сен ки, да леч ни гла со -
ви“ и „Ин сом ни ја“. Тво реш тво то на Ди ми трие Ду ра цо -
ски е од иск лу чи тел но зна че ње за ма ке дон ска та ли те ра -
ту ра. Со се ма зас лу же но, Ду ра цо ски е до бит ник на го лем
број кни жев ни на гра ди и приз на ни ја во Ма ке до ни ја и
над вор од на ши те гра ни ци. За ро ма нот „Ин сом ни ја“, об -
ја вен во 2001 го ди на, Ди ми трие Ду ра цо ски ја до би пре -
стиж на та на гра да „Ра ци но во приз на ние“.

Про мо ци ја та се одр жа во цен та рот за кул ту ра „Бра -
ќа Ми ла ди нов ци“ во Стру га, ка де што и ра бо те ше. Ина -
ку, Ду ра цо ски е поз нат сли кар и пи са тел, до бит ник на на -
гра да та „8 Но ем ври“ на гра дот Стру га во 1988 го ди на,
од об ла ста на кул ту ра та и умет но ста. Од 1988 го ди на е
член на Друш тво то на пи са те ли те на Ма ке до ни ја. Во те -
кот на из ми на ти те го ди ни ре а ли зи рал по ве ќе са мо стој -
ни из лож би и со ра бо ту вал со мно гу до маш ни и стран ски
ли ков ни умет ни ци.

За че ти ри те де ла на Ду ра цо ски збо ру ваа при ре ду ва -
чот на из бра ни те де ла на Ду ра цо ски, Жи вко Гроз да но -
ски, со ви де о по ра ки, Ни ко ла Ге лев ски, Оли ве ра Ќор ве -

зи ро ска, Ели за бе та Ше ле ва и Ти хо мир Јан чов ски. Про -
мо ци ја та бе ше во ор га ни за ци ја на „Дри мОН“, во со ра -
бо тка со из да вач ка та ку ќа „Темп лум“.

С. Ку ку не шо ски

Вој кан бе ше ин ва лид ски пен зи -
о нер. Ком ши ја. Со стој ба - Да у нов
син дром.

- Мил чо, оди си во пен зи ја - ќе ми
ре че ше уште до де ка ра бо тев, ве ро -
јат но чув ству вај ќи ги бла го да ти те на
пен зи о нер ски от жи вот. 

Са ка ше да по ма га. Ко га це пев -
ме др ва им го на о ѓа ше кра јот на „те -
га ви те“, ка ко што ги ви ка ше по те -
шко цеп ли ви те.

Бе ше ми лос лив кон де ца та од
ули ца та.

- Са кам друш тво - ќе ми ре че ше

ко га од мо рав ме во дво рот. Или:
- Ај де се га да се на пи е ме „цр но

и топ ло“ - та ка го ви ка ше ка фе то.
Но, чо веч ка та па кост и зло ба се

бе скрај ни! И не и ско рен ли ви! Уште
ко га ра бо тел во зем јо дел ска та за -
дру га во се ло то, на не кои од дру ги -
те вра бо те ни им слу жел за за ба ва,
си по и гру ва ле со не го, им слу жел за
под бив. На тој на чин си го „раз у ба -
ву ва ле“ вре ме то. При рас то вар, дру -
ги те но се ле по ед на вре ќа, а не му
ќе му ста ве ле по две вре ќи на гр бот.
Не ко гаш не про коп са ни те ќе му да -

ле ал ко хол и го под на пи ва ле... За тоа
не го ви те најб ли ски и по пен зи о ни -
ра ње то му ги огра ни чу ваа кон та кти -
те со лу ѓе то, а тоа не му мно гу те шко
му па ѓа ше би деј ќи мно гу са ка ше да
се дру жи со лу ѓе то. И мо же би беа во
пра во. Са каа да го за шти тат од не -
чо ве шти на та. Тој, до бро душ ни от и
мир ни от Вој кан Куз ма но ски, бе ше
го лем чо век, мно гу по го лем од мно -
гу ми на око лу не го што се за ба ву ваа
со не го ва та не сре ќа.

Д-р Мил чо Трен ко ски

МА КЕ ДОН СКИ БРОД 

Вој кан Куз ма но ски бе ше го лем чо век, 
мно гу по го лем од мно гу ми на око лу не го 


