
PENZIONERSKIvidici Сојуз на здруженијата 

на пензионерите 

на МакедонијаvidiciBroj 97,
Четврток,
20.2.2020

Ос ми март кај нас и во све тот е праз -
ник на же ни те. Од исто ри ска глед на точ -
ка тоа е ден ко га же ни те се изед на чи ле
со по сил ни от пол и ги до би ле исти те пра -
ва кои ги има ат ма жи те. Овој ден има во
се бе сим бо ли ка и се оз на чу ва ка ко праз -
ник на си те ка лен да ри во све тот, но спо -
ред мис ле ње то на мно гу при пад нич ки на
жен ски от род тоа е ден на нај нуж но то
приз на ние кое же ни те го зас лу жу ва ат со
сво и те мно гу број ни при род ни и оп штес -
тве ни функ ции и об вр ски, би деј ќи да се
би де же на не е лес но ни де нес, а не би -
ло лес но ни во ми на то то, за тоа што же на -
та и то гаш и се га стои ис пра ве но и гор до
на кор ми ло то на жи во тот. Таа е цврст столб
на се кое се мејс тво. Же на та се по вр зу ва
со до бри на, уба ви на, неж ност, љу бов... А
всуш ност мно гу е по точ но да се по вр зу -
ва со раз ум ност, пра ктич ност, ху ма ност,
умеш ност, од луч ност. 

Факт е де ка уште пред на ша та ера, на

че ло на нај ста ри те кралс тва би ле кра ли -
ци те. Тие ра ко во де ле со ум и раз ум, но и
со ср це, ра ко во де ле со го ле ми др жа ви и
кралс тва. Во ми на то то мно гу же ни би ле
вла дар ки, но и ам ба са дор ки, ми ни стер -
ки, ди ре ктор ки на го ле ми ком па нии. Мно -
гу же ни се поз на ти на уч ни ци, бор ци за
сло бо да, пи са тел ки... Да се се ти ме на Јо -
ван ка Ор ле ан ка, Кла ра Це ткин и Ро за Лу -
ксем бург, Ма ри ја Ки ри, Ели за бе та Вто -
ра, Ан ге ла Мер кел, Ага та Кри сти, Ин ди -
ра Ган ди, Ибе Па ли ку ќа, Ве ра Јо циќ... Ги
има без број низ си те ве ко ви, на се ка де
на Зем ји на та топ ка. Но же на та е кра ли -
ца и гос по дар ка и на нај важ но то и нај ма -
ло то кралс тво - се мејс тво то. 

И за тоа же на та зас лу жу ва вни ма ние
и приз на ние за сèона што го пра ви, пред
сè за си те, а на кра јот за се бе. Же на та
зас лу жу ва вни ма ние и бла го дар ност, а
најм но гу по чит. За жал, ста ти стич ки те по -
да то ци и кај нас и во све тот се по ра зи -

тел ни: же ни те до бивaат по ло ши ра бот -
ни ме ста, по ма ли пла ти, по ма ли пен зии.
А зо што е тоа та ка?! За ра ди отсус тво од
ра бо та за не га на бол но де те или на член
на се мејс тво то. Таа мно гу па ти ја за по -
ста ву ва сво ја та ка ри е ра од исти те при -
чи ни. Во мно гу др жа ви же ни те се мно гу
мал ку за ста пе ни во сфе ри те на жи во тот,
иа ко за вол ја на ви сти на та има и по зи -
тив ни при ме ри. 

Иа ко се чи ни де ка же ни те во на ша та
др жа ва ги има ат исти те пра ва со ма жи -
те, се пак по да то ци те и ста ти сти ки те го во -
рат де ка има уште мно гу ра бо та на ова
по ле во др жа ва та.

Мно гу че сто на иста ра бот на по зи -
ци ја, со исти ква ли фи ка ции и пер фор -
ман си, же ни те се по мал ку пла те ни од
ма жи те. Во одре де ни слу чаи, же на со
исти ра бот ни ка ра кте ри сти ки ка ко маж
за ра бо ту ва 17,9 от сто по мал ку од ма -
жи те. Ка ко ре зул тат на тоа тие до би ва -

ат и по ма ли пен зии! 
Во но ва та фи скал на стра те ги ја на Ми -

ни стерс тво то за фи нан сии, во ос нов ни -
те до ку мен ти за пер и о дот 2019 - 2021 го -
ди на се изд во е ни средс тва за ро до во од -
го вор но бу џе ти ра ње. Ова ве ќе е прес ли -
ка но и во Здру же ни ја та на пен зи о не ри
ка де што од стра на на Со ју зот е да де на
пре по ра ка да се од во јат средс тва за ра -
бо та та и под др шка на актив но сти те на
акти ви те на пен зи о нер ки. 

Ро до ва та не рам но те жа е ре зул тат на
си стем ска не гри жа за пра вич на за ста -
пе ност во оваа смис ла. Та ка, са мо 29 от -
сто од упра ву вач ки те стру кту ри се же ни,
што е во спро тив ност со по ли ти ки те за
про мо ци ја на ро до ва ед на квост. Нај го -
ле ма та не рам но те жа е за бе ле жа на кај
ди ре кто ри те на ин сти ту ци и те, ка де што
са мо 5 от сто од име ну ва ни те ли ца се же -
ни. По стои ди скри ми на ци ја на же на та,
осо бе но во ру рал ни те сре ди ни.

Што се од не су ва до Здру же ни ја та
на пен зи о не ри и до СЗПМ, по да то ци -
те вид но се из ме не ти во со ста ви те ко -
и што ќе ра ко во дат во пер и о дот 2019
- 2023 го ди на. Та ка, во ор га ни те и те -
ла та на Со ју зот, од 177 чле на - 45 се
же ни, што из не су ва око лу 25,42  от -
сто, а прет ход но овој про цент бил око -
лу 17 от сто. Од вкуп но 53 здру же ни ја
во 6 здру же ни ја има пре тсе да тел ки
же ни, што прет ста ву ва 11,32 от сто, а
во прет ход ни от ман дат тој про цент из -
не су вал 5,6 от сто. За првпат по 73
години пензионерско организирање
претседател на Сојузот е жена!

Што се од не су ва до за ста пе но ста
на же ни те во ор га ни те и те ла та на здру -
же ни ја та, тој про цент се дви жи во про -
сек око лу 18,2 от сто. По до бро е, но тре -
ба да би де уште по до бро!

Ка ли на С. Ан до но ва

ЗАВРШНА РАБОТИЛНИЦА НА АКТИВИТЕ НА ПЕНЗИОНЕРКИ ОД ПОВАРДАРСКИОТ И ИСТОЧНИОТ РЕГИОН 

Фор ми ра ње то на ко ор ди на тив но то те ло ја пот тик на ра бо та та на акти ви те
Ко ор ди на тив но то те ло е но во фор ми ра но те ло

кое до се га не по сто е ше во Со ју зот. Цел та на ко ор ди -
на тив но то те ло е да би де сог ле дан гло бал ни от акти -
ви зам на акти ви те во здру же ни ја та и уште по ве ќе
акти ви те на пен зи о нер ки со сво и те инк лу зив ни актив -
но сти да се вклу чат во раз во јот на си те актив но сти
во здру же ни ја та во кои по сто јат. 

На кон сти ту тив на та сед ни ца, пре тсе да тел ка та
Стан ка Трај ко ва истак на де ка во про гра ма та за 2019
го ди на тре ба да би де да ден ак цент на два иск лу чи -
тел но важ ни про е кти: во лон терс тво и инк лу зи ја на
ста ри те ли ца. Овие про е кти ве ќе се до ста ве ни до
здру же ни ја та и тре ба са мо да се про у чат и ре а кти -
ви ра ат, но се раз би ра де ка тре ба да има и но ви. На
сед ни ца та, за пре тсе да тел ка бе ше из бра на Ан ге ли -
на Ри сто ска.

По кон сти ту тив на та сед ни ца на ко ор ди на тив но -
то те ло бе ше одр жан со ста нок со си те пре тсе да тел -
ки на акти ви на пен зи о нер ки во СЗПМ. На овој со -
ста нок, кој се одр жа на 5 август 2019 го ди на, бе ше
до не се на про гра ма та за ра бо та на ко ор ди на тив но -
то те ло на акти ви те на пен зи о нер ки за пер и о дот 2019-
2023 го ди на. И на овој со ста нок, ка ко и на кон сти ту -
тив на та сед ни ца, при сус тву ва ше пре тсе да тел ка та на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ко ја во сво е то обра ќа ње ги
истак на нај важ ни те ас пе кти на про гра ма та.

По до не су ва ње то на про гра ма та ре чи си си те
акти ви до не соа свои про гра ми и ја акти ви раа сво -
ја та ра бо та. Во нив ни те актив но сти до ми ни ра ше ху -
ма ни тар на та ком по нен та. Си те акти ви ни жеа ре зул -
та ти, но нај а ктив ни беа акти ви те од по вар дар ски от
и источ ни от ре ги он, бла го да ре ние на ан га жи ра но -
ста на Ма ри ја Мо нев ска и Бла гој ка На сто ва, член -
ки на ко ор ди на тив но то те ло на акти ви те на пен зи о -
нер ки при здру же ни ја та на пен зи о не ри во со ста вот
на СЗПМ. Беа одр жа ни пет ра бо тил ни ци.

Пр ва та ра бо тил ни ца се одр жа во Ка ва дар ци, со
пре тсе да тел ки те на акти ви те на пен зи о нер ки од ЗП-
Ве лес, ЗП-Ка ва дар ци, ЗП-Не го ти но и ЗП-Ва лан до -
во, на ко ја беа до го во ре ни прет стој ни те актив но сти.
На сед ни ца та беа при сут ни и пре тсе да те ли те на ЗП-

Ка ва дар ци и ЗП-Не го ти но и пре тсе да те лот на со бра -
ни е то на ЗП-Ка ва дар ци.

Вто ра та ра бо тил ни ца се одр жа во Ло зо во, со пре -
тсе да тел ки те на акти ви те на пен зи о нер ки од ЗП-Ло -
зо во, ЗП-Све ти Ни ко ле и ЗП-Штип. По крај пре тсе да -
тел ки те од си те три здру же ни ја при сус тву ваа и уште
по 2-3 член ки на акти ви те.

Тре та та ра бо тил ни ца се одр жа во Ма ке дон ска
Ка ме ни ца, со пре тсе да тел ки те на акти ви те на пен -
зи о нер ки од ЗП-Ма ке дон ска Ка ме ни ца, ЗП-Бе ро -
во, ЗП-Дел че во и ЗП-Пех че во. Че твр та та ра бо тил ни -
ца се одр жа во Кри ва Па лан ка, со пре тсе да тел ки те
на акти ви те на пен зи о нер ки од ЗП-Кри ва Па лан ка,
ЗП-Про би штип, ЗП-Кра то во и ЗП-Ку ма но во. 

На пет та та ра бо тил ни ца до ма ќин бе ше ЗП-Ва -
лан до во. Актив но сти те се од ви ваа со пре тсе да тел -
ки те на акти ви те на ЗП-Ва лан до во, ЗП-Ге вге ли ја, ЗП-
До јран и ЗП-Бог дан ци. 

Со пре тсе да тел ки те на акти ви те на пен зи о нер -
ки те од по вар дар ски от и источ ни от ре ги он, пос лед -
на та за врш на ра бо тил ни ца за 2019 го ди на се одр -
жа во ЗП-Ве лес. Ор га ни за тор ки и пре зен тер ки на
ра бо тил ни ца та беа Ма ри ја Мо нев ска и Бла гој ка На -
сто ва, член ки на ко ор ди на тив но то те ло на акти ви те
на пен зи о нер ки при Здру же ни ја та на пен зи о не ри

во со ста вот на СЗПМ. 
На ра бо тил ни ца та, ко ја бе ше ин вен тив но об -

мис ле на со ви де о пре зен та ци ја и па но со фо то гра -
фии од одр жа ни те актив но сти, при сус тву ваа и пре -
тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва и пре тсе да -
тел ки те на акти ви те од здру же ни ја та на пен зи о не ри
од Ка ва дар ци, Ва лан до во, До јран, Бог дан ци, Ге вге -
ли ја, Све ти Ни ко ле, Штип, Ло зо во, Про би штип, Ма -
ке дон ска Ка ме ни ца, Бе ро во, Дел че во, Пех че во, Ви -
ни ца, Кра то во, Кри ва Па лан ка и од Ку ма но во.

На оваа ра бо тил ни ца се да де ре зи ме на до се -
гаш ни те актив но сти на акти ви те на пен зи о нер ки те
од овие два ре ги о на. На при сут ни те им се обра ти
пре тсе да тел ка та на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ко ја збо -
ру ва ше за во лон терс тво то, за ре а ли зи ра ње на про -
е ктот „Пен зи о нер ска со ци јал на кар та“ во што по го -
лем број на здру же ни ја, истак ну вај ќи ја по ве ќе крат -
на та ко рис ност од исти от, за инк лу зи ја на ста ри те ли -
ца во си те сфе ри на жи во тот и слич но. На при сут ни -
те им се обра ти и пре тсе да те лот на ЗП-Ве лес, Ве ле
Але ксов, ка ко до ма ќин на ра бо тил ни ца та. Тој ги поз -
дра ви си те при сут ни ка ко и пре тсе да те лот на ЗП-Ку -
ма но во, ка ко го стин на ра бо тил ни ца та.

Во сво ја та пре зен та ци ја, Ма ри ја Мо нев ска и
Бла гој ка На сто ва об мис ле но се до пол ну ваа. Бе ше

истак на то де ка ра бо тил ни ца та е ре зи ме на она што
е сра бо те но. 

- Мно гу по стиг нав ме. Ка ко член ки на ко ор ди на -
тив но то те ло сме во о ду ше ве ни од се ри оз ни от при -
стап и од огром но то за ла га ње на си те пре тсе да тел -
ки на акти ви те и на пре тсе да те ли те на здру же ни ја -
та, кои при до не соа за на ши те актив но сти со сво ја -
та под др шка и раз би ра ње – истак наа Мо нев ска и
На сто ва. 

Во бо га та та ди ску си ја беа из не се ни мно гу ин те -
рес ни и ко рис ни при ме ри од ра бо та та. 

Се до би впе ча ток де ка по одр жу ва ње на се ко ја
ра бо тил ни ци те, акти ви те при здру же ни ја та ка ко да
се нат пре ва ру ва ле кое здру же ние ќе ре а ли зи ра по -
го лем број актив но сти од ху ма ни та рен, еду ка ти вен
и друг ка ра ктер.

За вре ме на ра бо тил ни ца та бе ше соз да де на на
фејс бук-гру па „Мре жа на акти ви на пен зи о нер ки“,
на ко ја ќе се об ја ву ва ат актив но сти те на акти ви те
на пен зи о нер ки со текст и фо то гра фии, со ко мен та -
ри и пра ша ња, а неј зин ад ми ни стра тор ќе би де Ма -
ри ја Мо нев ска. Во гру па та се зач ле ни ја не са мо пен -
зи о нер ки, ту ку и мла ди и при пад ни ци од два та по ла.

Ма ри ја Мо нев ска

На се гаш ни те и на ид ни те пен зи о нер ки им го че сти там 8 Март, Ме ѓу на род ни от ден 
на же на та, и им по са ку вам по чит та и вни ма ни е то да им би дат се којд не вие 

Стан ка Трај ко ва, пре тсе да тел ка на СЗПМ 

Во пре срет на 8 Март, Ме ѓу на род ни от ден на же на та
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Истра жу ва ња та и на у ка та, со нуж -
но вклу чу ва ње во нив на ли ца та кои
ста ре ат, ќе овоз мо жат по ква ли тет но
пла ни ра ње и но ви сер ви си и ин сти -
ту ции за згри жу ва ње за по ста ри те ли -
ца. Истра жу вач ки те ре зул та ти тре ба
да се ос но ва за по до бро пла ни ра ње
и пра кти ку ва ње, ка ко и за но ви тех -
но ло гии во служ ба на по ста ри те ли -
ца. Тие тре ба да се и ре дов но об ја ве -
ни во средс тва та за јав но ин фор ми -
ра ње за да вли ја ат врз про ме на на
све ста на по ши ро ко то гра ѓанс тво. 

Европ ска та фе де ра ци ја за по ста -
ри ли ца, ка ко нај ста ра нев ла ди на ор -
га ни за ци ја, е ос но ва на во 1962 го -
ди на. Таа ги за ста пу ва пра ва та на
ли ца та кои ста ре ат во Евро па и има
28 др жа ви-член ки.

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја не е член -
ка! По до лу ќе изд во и ме не кои од
вкуп но 138-те пре по ра ки за оп штес -
тве ни ино ва ции за актив но и здра -
во ста ре е ње и за одрж лив еко ном -
ски раз вој, про из ле зе ни од истра жу -
ва ње то во 2016 го ди на од стра на на
Европ ска та фе де ра ци ја: 

По чи ту ва ње на чо веч ко то до сто -
инс тво и ос нов ни те чо ве ко ви пра ва;

По зи тив на сли ка за ли ца та што
ста ре ат, но и за си те дру ги во зрас ни
гру пи пре ку за ем на со ра бо тка и дру -
же ње во раз лич ни актив но сти;

Вклу чу ва ње на ли ца та што ста ре -
ат во оп штес тве ни те про це си, во
истра жу ва ња та и пла ни ра ња та, од -
лу чу ва ња та и спро ве ду ва ња та на од -
лу ки те (или, ка жа но со збо ро ви на
по ста ри те ли ца „ни што за нас без на -
ше учес тво!“);

По чи ту ва ње на авто но ми ја и лич -
на од лу ка на ста ри те ли ца;

И ко га се мејс тво то се гри жи за
по ста ри те ли ца, нуж на е оп штес тве -
но-еко ном ска под др шка;

Наг ла се на е опре дел ба та на по -
ве ќе то по ста ри ли ца да ста ре ат во
до мот, но ед но вре ме но да се ин те -
гри ра ни во ло кал на та за ед ни ца. До -
ма не зна чи са мо до то гаш ни от свој
дом, ту ку тоа е пос ло жен фи зич ки и
со ци ја лен про стор кој е по без бе ден,
по па ме тен, по у до бен и е прис по со -
бен на по тре би те и на спо соб но сти -

те на по ста ри те ли ца. Нуж но да се
овоз мо жат не за вис ност и са мо о пре -
де лу ва ње, ус лу ги и по мош зас но ва -
ни врз дру ги ли ца, ко ри сте ње ино ва -
ци ска на пред на тех но ло ги ја за под -
др шка и ус лу ги (при мер, авто ма ти,
ро бо ти со ве штач ка ин те ли ген ци ја и
го вор но ко ман ду ва ње, но ви си сте -
ми за ко му ни ка ци ја и сл.); 

Обез бе ду ва ње нор мал но дви же -
ње и мо бил ност во јав ни от про стор
и на ули ца; прис по со бе ни вле зо ви,
се ди шта, за ба ве но вни ма тел но за -
тво ра ње на вра ти те во средс тва та
за транс порт; без бед но ми ну ва ње
пре ку ули ца и под го тве ност за по ма -
га ње на оние што има ат те шко тии
са ми да по ми нат; до стап ност во при -
о дот кон раз лич ни ин сти ту ции и јав -
ни ме ста; јас ни и чит ли ви со оп ште -
ни ја и оз на чу ва ња; по ве ќе клу пи за
од мо ра ње и јав ни чи сти то а ле ти; 

Ан га жи ра ње обу че ни струч ни ли -
ца кои ќе се гри жат за по тре би те на
по ста ри те ли ца, до бро пла те ни и по -
чи ту ва ни (прав ни ци, ме ди цин ски ли -
ца, пси хо ло зи, со ци јал ни ра бот ни ци,

ин фор ма ти ча ри и тех ни ча ри, не гу -
ва тел ки итн.). Спе ци јал ни бесп лат ни
обу ки за гри жа око лу ста ри те ли ца
се не оп ход ни ка ко за про фе си о нал -
ци те та ка и за чле но ви те од се мејс -
тво то;

Да се обез бе дат сер ви си и фи нан -
си ра ње во рам ки те на оп шти ни те ка -
ко на днев ни цен три та ка и на гру пи
за (са мо)по мош, ор га ни зи ра на со -
сед ска со ли дар ност, ме ѓу ге не ра ци -
ско до му ва ње итн.;

Да се вос по ста ви на ци о нал но би -
ро за ин фор ма ции и со ве ту ва ње за
по ста ри те ли ца;

Ши ре ње по зи тив на сли ка за по -
ста ри те ли ца пре ку раз лич ни те ме -
ди у ми;

До бро ор га ни зи ра на мре жа за
ин фор ма ции, ко му ни ка ции и ме ди -
у ми со ус лу ги за по ста ри те ли ца (при -
мер, те ле ме ди цин ско надг ле ду ва ње,
те ле ме ди цин ска гри жа, ос по со бу ва -
ње за упо тре ба на ин тер не тот, па мет -
ни те те ле фо ни, из бор и сле де ње на
еле ктрон ски фил мо ви, те а тар ски,
опер ски, ба лет ски прет ста ви и кон -

цер ти, вир ту ел но дру же ње во до маш -
ни ус ло ви и сл.);

Пол зу ва ње на на у ка та, обра зо -
ва ни е то, кул тур но то и умет нич ко то
тво реш тво за по до бри кре а тив ни до -
стре ли кон по ви сок ква ли тет на жи -
ве е ње на по ста ри те и си те дру ги ли -
ца од раз лич ни во зра сти;

Во еко ном ски и фи нан си ски ас -
пект при до би вка е ин ве сти ра ње то
во уна пре ду ва ње на до му ва ње то,
транс пор тот, ин фра стру кту ри те и раз -
ни сер ви си за по ста ри те ли ца, би деј -
ќи тоа ќе ја разд ви жи еко но ми ја та и
ќе отво ри но ви ра бот ни ме ста за ино -
ва то ри те и про из во ди те ли те.

Пра во то на обра зо ва ние на по -
ста ри те ли ца и обра зо ва ние во те кот
на це ли от жи вот е разг ле ду ва но на
ме ѓу на род ни от фо рум во Мос ква, во
2019 го ди на, од по го ре на ве де на та
Европ ска фе де ра ци ја за ли ца што
ста ре ат. За не кои ос нов ни зак лу чо -
ци и пре по ра ки од овој фо рум, мо -
же би во друг на пис!

д-р Ол га Мур џе ва-Шка риќ

Де но ви ве од стра на на Здру же ни е то
на пен зи о не ри од При леп и Фон дот на
ПИОМ бе ше пот пи шан до го вор за от ста -
пу ва ње на про стор на ЗП-При леп за отво -
ра ње на нов клуб за пен зи о не ри те од раз -
гра но кот „Бон чеј ца“. Ова ќе би де два на -
е сет ти от клуб за пен зи о не ри те што на ско -
ро ќе би де отво рен од стра на на при леп -
ско то здру же ние. Во гра дот има 9 клу ба
во раз гра но ци те и три во на се ле ни те ме -
ста То пол ча ни, Кри во га шта ни и Дол не -
ни. Спо ред збо ро ви те на пре тсе да те лот
на ЗП-При леп, Сла вко Трај ко ски, но ви от
клуп ски про стор е со по вр ши на од 72 ква -
драт ни ме три и ве ќе e до не се на од лу ка
на из врш ни от од бор на здру же ни е то за
не го во ре но ви ра ње. Клу бот ќе би де опре -
мен со си те по треб ни ре кви зи ти, од нос -
но ма си, сто ло ви, ТВ-апа рат и сè дру го
што е по треб но. До го во рот е пот пи шан
на за ем но за до волс тво, а по себ но на за -
до волс тво на пен зи о не ри те од раз гра но -
кот „Бон чеј ца“. 

Во на ши от раз гра нок чле ну ва ат око -

лу 700 пен зи о не ри и тие ќе мо жат да се
дру жат, да игра ат шах, таб ла и слич но. Ед -
но став но, да раз ме ну ва ат мис ле ња за
што по до бар и по ква ли те тен жи вот во тре -
та та до ба од жи во тот - ве ли пре тсе да те лот
на овој раз гра нок, Ми ле Тас ла ми че ски.

Од де вет на е сет те раз гра но ци, кол ку
што ги има во при леп ско то здру же ние,
ве ќе два на е сет ќе има ат свои кат чи ња
ка де што пен зи о не ри те ќе ми ну ва ат дел
од сво е то сло бод но вре ме. А има и слу -
чаи ка де што еден клуб го ко ри стат пен -
зи о не ри те од два раз гра но ци, ка ко што
се, на при мер, Рид 1 и Рид 2, по тоа Триз -
ла 1 и Триз ла 2. На овој на чин бро јот на
кат чи ња за пен зи о не ри те е по го лем. Во
ЗП-При леп се пра ват на по ри и пен зи о не -
ри те од се ло то Де бре ште на ско ро да до -
би јат свое клуп ско кат че. Со де лов на та
еди ни ца во При леп на уста но ва та за сто -
па ни су ва ње со де ло вен про стор во тек
се пре го во ри за от ста пу ва ње на про стор
за нов клуб за пен зи о не ри те од раз гра -
но кот во на сел ба та То чи ла.     К.Р. 

Пе ток на у тро. Втор кат во Здрав -
стве ни от дом во Де мир Хи сар. Пре -
пол на че кал ни ца, пре теж но пен зи -
о не ри, стрп ли во че ка ат за прег лед
пред ор ди на ци ја та на сво јот оми лен
спе ци ја лист-ин тер нист, д-р Ацо Бо -
шков ски. Нај пр во им по са ку вам до -
бро утро, се поз дра ву вам со си те,
би деј ќи си те ги поз на вам. До де ка
раз го ва ра ме, из ле гу ва до ктор Ацо,
и би деј ќи е поз нат по сво ја та ср деч -
ност и ху ма ност, а не са ка па ци ен -
ти те да го че ка ат, нè по ка ну ва си те
да вле зе ме во не го ва та ор ди на ци -
ја и до де ка ние го во ди ме раз го во -
рот со не го, си те да ка жат по не кој
збор, за да го збо га ти ме овој текст. 

Д-р Бо шев ски, нај пр во ка же те
ни ка ква е ва ша та со ра бо тка со ЗП-
Де мир Хи сар?

- Ка ко и до се га, и во на ред ни те
го ди ни Оп штин ска та ор га ни за ци ја
на Цр ве ни от крст на Де мир Хи сар ќе
про дол жи со до се гаш на та од лич на
со ра бо тка со де мир хи сар ско то Здру -
же ние на пен зи о не ри во ре а ли за ци -
ја на си те актив но сти кои се од за е -
мен ин те рес на на ши те две ор га ни -
за ции. Има ме дол га тра ди ци ја на со -
ра бо тка во ко рист на нај ста ра та по -
пу ла ци ја во оп шти на та. Исто та ка,
во лон те ри на Цр ве ни от крст би ле
мно гу гра ѓа ни на раз лич на во зраст,
вклу чу вај ќи мно гу број ни пен зи о не -
ри кои и де нес не се отка жу ва ат од
до бро вол но то учес тво во на ши те ак -
ции - ве ли Бо шков ски. 

До кто рот на ве ду ва де ка би ле
спро ве де ни без број за ед нич ки ак -
ции во до ни ра ње па ке ти со хра на,
топ ла зим ска об ле ка, печ ки на др -
ва и др. кај пен зи о не ри со ни ски
при ма ња што жи ве ат во пла нин -
ски те се ла. Со ЗП-Де мир Хи сар има
пот пи ша но ме мо ран дум со кој со -
ра бо тка та про дол жу ва на уште по -
ви со ко ни во. Имп ле мен та ци ја та
на ме мо ран ду мот при до не су ва за
зго ле му ва ње на гри жа та за ста ри -
те ли ца. Во кр во да ри тел ски те ак -
ции што ре дов но ги ор га ни зи ра Цр -
ве ни от крст, најм но гу кр во да ри те -
ли има од пом ла ди те пен зи о не ри

кои до а ѓа ат од ре дот на без бед нос -
ни те стру кту ри. Ка ко до каз ќе го
спо ме не ме пен зи о не рот-ре кор дер
Зо ре Гру ев ски, со да ру ва ни 104
еди ни ци од оваа дра го це на теч -
ност. Чич ко Ми тре, пен зи о нер во
по од ми на ти го ди ни, од де мир хи -
сар ско то пла нин ско се ло Гор но
Или но, се вме шу ва во раз го во рот
и се при се ту ва де ка до кто рот и ра -
ко водс тво то на ЗП-Де мир Хи сар го
по се ти ле пред 3 го ди ни, ко га му до -
ни ра ле па кет со не оп ход ни пре -
хран бе ни про из во ди. Илин ка од се -
ло то Ра стој ца ни ка жа де ка при сус -
тву ва ла на еду ка тив но пре да ва ње
од здрав стве на та и од со ци јал на -
та об ласт, ка де што пре да вач бил
до ктор Ацо, при што ѝ бил из вр -
шен пре вен ти вен прег лед и ме ре -
ње на кр вен при ти сок, ни во на ше -
ќер во кр вта, хо ле сте рол и др.

Со цел ин тен зи ви ра ње на со ра -

бо тка та, ка кви се ва ши те пла но ви
за по на та мош ни те актив но сти?

- Про е ктот „Не де ла на гри жа за
ста ри ли ца“, кој за ед но го спро ве ду -
ва ме дол го вре ме, оваа го ди на пла -
ни ра ме да го ре а ли зи ра ме на што
по го лем број пен зи о не ри и со по го -
лем број актив но сти. Во ра ко вод ни -
те ор га ни на на ша та ор га ни за ци ја
и до се га беа вклу че ни прет став ни -
ци на пен зи о не ри те, а оваа го ди на
тој број ќе го зго ле ми ме со вклу чу -
ва ње на пен зи о не ри во ра бо та та на
си те на ши ко ми сии.

И за крај, ка ко ле кар, што ќе им
по ра ча те на лу ѓе то од тре та та до ба?
- Пре ку ре дов ни кон тро ли кај сво и -
те ма тич ни ле ка ри да вни ма ва ат и
да се гри жат за сво е то здрав је, за -
тоа што тоа е нај важ но. Да се дру -
жат и да би дат актив ни. 

Зо ран Сте ва нов ски

Мож но сти за из бор во оп штес тво то за си те во зра сти

ЗП-ПРИЛЕП

Го ди на ва уште два но ви 
клу ба за пен зи о не ри те

РАЗГОВОР СО СПЕЦИЈАЛИСТОТ-ИНТЕРНИСТ Д-Р АЦО БОШЕВСКИ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОО НА ЦРВЕН КРСТ - ДЕМИР ХИСАР

Со ра бо тка та со пен зи о не ри те од лич на

Здру же ни е то на пен зи о не ри од Те -
то во во те кот на ја ну а ри, или во та ка на -
ре че ни от ме сец на праз ни ци и тро шо -
ци, до де ли 120 со ли дар ни па ке ти со пре -
хран бе ни ар тик ли и со средс тва за лич -
на хи ги е на на пен зи о не ри, чле но ви на
здру же ни е то, со ни ски при ма ња или
бол ни и из не мо ште ни.

Имај ќи го пред вид го ле ми от број
праз ни ци, а со тоа и зго ле ме ни те тро -
шо ци во се мејс тва та на пен зи о не ри те,
Здру же ни е то на пен зи о не ри од Те то во
со дел од пла ни ра ни те средс тва за по -
мош на пен зи о не ри те изд вои 120.000
де на ри за на ба вка на 120 со ли дар ни
па ке ти.

За оваа актив ност бла го вре ме но
беа из ве сте ни си те раз гра но ци, со цел
од бо ри те на раз гра но ци те да под го тват
спи со ци на пен зи о не ри од ка те го ри ја -
та на ма те ри јал но за гро зе ни и на исти -
те да им се по мог не и на овој на чин да
им се олес ни нив на та те шка ма те ри јал -
на по лож ба.

Со оваа актив ност беа оп фа те ни си -

те раз гра но ци и по мо шта бе ше рам но -
прав но по де ле на за се кој раз гра нок
спо ред го ле ми на та и бро јот на пен зи о -
не ри на кои по мо шта им е не оп ход на.

Ефе ктот од оваа актив ност мо же -
ше да се про чи та од ли ца та на пен зи -
о не ри те кои до а ѓаа во Здру же ни е то
да си ги по диг нат па ке ти те и иска жа -
на та бла го дар ност од нив на стра на
на до де ле на та по мош и вни ма ни е то
кое им е по ка жа но.

Оваа актив ност во Здру же ни е то
на пен зи о не ри од Те то во, во сог лас -
ност со пла ни ра ни те средс тва со фи -
нан си ски от план за 2020 го ди на, ќе
про дол жи и во на ред ни от пер и од во
раз ни об ли ци на по мош на пен зи о не -
ри те ка ко што се до де лу ва ње то ед но -
крат на па рич на по мош во сог лас ност
со по стој на та од лу ка со кри те ри у ми,
со ли дар ни па ке ти, ор га ни зи ра ње
бесп лат ни ек скур зии за пен зи о не ри -
те со ни ски пен зи ски при ма ња и дру -
ги об ли ци на до де лу ва ње по мош.

Све то зар Ди мов ски 

ЗП-ТЕТОВО
До де ле ни 120 со ли дар ни па ке ти
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Во го ле ма та са ла на оп шти на та
Кри ва Па лан ка, пред мно гу број на та
пуб ли ка во ко ја пре ов ла ду ваа пен зи -
о не ри те, се одр жа све че на про мо ци -
ја на мо но гра фи ја та „До а је ни на фи -
зич ка та кул ту ра и спорт во Кри ва Па -
лан ка“ од пен зи о ни ра ни от про фе сор,
д-р Јор дан Ми хај лов ски. На Ми хај -
лов ски ова му е вто ра кни га што ја
из да ва со по вр за но ста на спор тот во
Кри ва Па лан ка. Пр ва та не го ва кни -
га е „Исто ри ја на спор тот во Кри ва
Па лан ка 1912-2018 го ди на“. Со из -
да ва ње то на две те кни ги се по пол ни
ед на зна чај на стра ни ца од оп штес -
тве ни от и со ци јал ни от жи вот во Кри -
ва Па лан ка, од нос но се при ка жу ва
ге не за та на нај го ле ма та аван ту ра на
спор тот кој на овие про сто ри трае по -
ве ќе од еден век. Воз ви ше на та епо -
пе ја на спор тот се опи шу ва на еден
по се бен на чин, од нос но ен ту зи јаз -
мот на не кол ку те мла ди спор ти сти
кои во скром ни ус ло ви се пак по стиг -
ну ва ле зна чај ни ре зул та ти на ло кал -

на та, ма ке дон ска та и европ ска та
спорт ска сце на. По точ но, оваа кни -
га све до чи за исто ри ја та на спор тот
и фи зич ка та кул ту ра во Кри ва Па лан -
ка за око лу 108 го ди ни. Таа е на пи -
ша на со по мош на пис ме ни све до -
че ња и се ќа ва ња кои ги има во ар -
хи ви те на ЛУ „Град ски му зеј“ - Кри ва

Па лан ка и со во лон тер ска по мош од
нев ла ди на та ор га ни за ци ја „Егри“.
Ми хај лов ски во сво е то обра ќа ње им
се заб ла го да ри на си те кои на не кој
на чин при до не ле да из ле зе оваа зна -
чај на кни га. Фи нан си ски кни га та е
пот по мог на та од Здру же ни е то на пен -
зи о не ри од Кри ва Па лан ка.

Про мо тор на кни га та бе ше м-р
Ве лин Сто ја нов ски, пен зи о нер, кој
на еден пре кра сен на чин ја про мо -
ви ра ше кни га та „До а је ни на фи зич -
ка та кул ту ра и спорт во Кри ва Па лан -
ка“ од пен зи о ни ра ни от про фе сор, д-
р Јор дан Ми хај лов ски.

На про мо ци ја та бе ше при су тен и

гра до на чал ни кот на Кри ва Па лан ка,
Бор јан чо Ми цев ски, кој им се обра -
ти на при сут ни те и при тоа истак на де -
ка овие две кни ги во ид ни на ќе пос -
лу жат ка ко ли те ра ту ра за спор тот и
фи зич ка та кул ту ра на овие про сто ри.

Б. Стој чев ска

Ла зар Ми тров е пен зи о нер од Ва лан до во, кој це ли -
от ра бо тен век го по ми на во по ли ци ска уни фор ма ка ко
ко ман дир во ПС Ва лан до во. Тој де нес е акти вен пла ни -
нар и член на пла ни нар ско то друш тво „Ко жув“ од Ге вге -
ли ја. Ла зар, по за ми ну ва ње то во пен зи ја во 2010 го ди -
на, имал вре ме на пре тек кое не зна ел ка ко да го иско -
ри сти. За да си ги на пра ви де но ви те по ис пол не ти, поч -
нал да се за ни ма ва со ово штарс тво. 

Тоа бе ше актив ност за пет де на во не де ла та. Во два -
та пре о ста на ти де на поч нав нај пр во ама тер ски да се
иска чу вам на окол ни те ри до ви. Ме прив ле коа пла нин -
ски те ви со чи ни, не бе ски те сво до ви, уба ви ни те и бо гат -
ство то на на ши те пла ни ни, чи сти от воз дух. Во те кот на
2013 го ди на ста нав член на ПД „Југ“ од Ва лан до во. Друш -
тво то бе ше ма ло и не мно гу актив но. Би деј ќи членс тво -
то на ПД „Ко жув“ од Ге вге ли ја бе ше мно гу по а ктив но, по -
ба рав да би дам при мен во нив но то друш тво. Та ка, од
2014 го ди на сум акти вен член и на ова пла ни нар ско
друш тво. За вре ме на овој мој пла ни нар ски стаж имам
на пра ве но по го лем број иска чу ва ња на по ве ќе на ши
пла ни ни ка ко: Шар Пла ни на, Ко раб, Ба ба, Ја ку пи ца, Јаб -
ла ни ца, Плач ко ви ца, Бе ла си ца, Осо го во, и се раз би ра,
Ко жув. На овие пла ни ни се имам иска че но ско ро на си -
те вр во ви, а нај ви сок е „Ко раб“ со 2.753 ме три. 

Најз на чај ни и нај ми ли ми се иска чу ва ња та по вр во -
ви те на Ко жув, на кои се чув ству вам ка ко до ма. Над вор
од Ма ке до ни ја имам па ту ва но до со сед на Бу га ри ја, со
иска чу ва ње на пла ни на та Ри ла, од нос но неј зи ни те вр -
во ви „По ле жан“ од 2.851 ме тар над мор ска ви со чи на,
„Без бок“ од 2.641 ме тар над мор ска ви со чи на. По себ -
но до жи ву ва ње ми е го сту ва ње то во Бу га ри ја, кое бе ше
на 23 сеп тем ври 2014 го ди на. Ко га при стиг нав ме во
пла ни нар ски от дом на Ри ла вре ме то бе ше уба во и ве -
ту ва ше при јат но иска чу ва ње. Ме ѓу тоа, пре ку но ќта за -
вр на снег и утре ден та ко га ста нав ме вре ме то бе ше це -
лос но про ме не то. 

Бе ше сту де но, маг ли во утро, но тоа не нè пре мис ли
и ре шив ме со до бри во ди чи се пак да се иска чи ме до
Рил ски Езе ра. За вре ме на иска чу ва ње то гру па та се разд -
вои и мо рав ме да се сна о ѓа ме. Дел од еки па та се пос -
лу жи со жич ни ца та, до де ка јас со не кол ку пла ни на ри се
про би вав ме по сне гот кој до пи ра ше и над ко ле на та.
Одев ме од еден рид до друг, па се иска чив ме и на тре ти -
от врв, а од езе ра та ни тра га. Отка ко ви дов ме де ка сне -
гот упор но вее, поч нав ме да се вра ќа ме за да не ги из -
гу би ме тра ги те. Дол го пе ша чев ме до де ка стиг нав ме во
пла ни нар ски от дом. Ко га се вра тив ме ни бе ше ка жа но
де ка ние всуш ност сме би ле над езе ра та, но по ра ди маг -
ла та и сне гот не сме мо же ле да ги ви ди ме.

Во мо и те иска чу ва ња по сто ја но сум при дру жу ван од

мо ја та со пру га, ко ја исто та ка е го лем љу би тел на пла ни -
ни те. Пла ни ни те нè хра нат, и во нив се чув ству ва ме ка -
ко во ра јот. Се вос хи ту ва ме од гле тки те на гу сти те и буј -
ни шу ми, на ви со ки те бо ро ви, ра ши ре ни те да бо ви, ви -
тки те бре зи во шу ми те. Не мо же да се опи ше гле тка та на
ша ре ни те цве ќи ња во раз ни бои. Не мо жам да ка жам
ко га пла ни ни те се по у ба ви, во про лет ко га се об ле ку ва -
ат со зе ле но или во есен ко га се обо е ни ре чи си со си те
бои на ви но жи то то. Не мо же да се опи ше чув ство то ко -
га ќе се ка чам на кар па и ко га со ра ши ре ни ра це леб -
дам над око ли на та. Имам чув ство ка ко да имам крил ја
и ка ко да мо жам да по ле там. Ова чув ство на по лет не
мо же да се опи ше, тоа мо же да го по чув ству ва са мо чо -
век кој ќе се нај де во та ква си ту а ци ја.

Мо жам сло бод но да ка жам де ка по се кое иска чу ва -
ње се чув ству вам подм ла ден, со по го лем елан и де ка на
овој на чин ми се про дол жу ва жи во тот. Чи сти от пла нин -
ски воз дух, бла го да ти те на пла ни ни те и овој спорт се го -
ле ми. На овој на чин си го по до брив здрав је то, за бо ра -
вив на иши ја сот, при ти со кот и слич ни здрав стве ни проб -
ле ми, и се стек нав со по го ле ма фи зич ка кон ди ци ја. По -
себ на при каз на се ча е ви те кои ги со би ра ме по па ди ни -
те на се ко ја пла ни на или пе чур ки те кои се не про цен ли -
ви за се кој пла ни нар. Ги по ви ку вам си те пен зи о не ри да
се вклу чат во овој или кој би ло друг ре кре а ти вен спорт,
би деј ќи са мо на тој на чин ќе им да де ме на на ши те го ди -
ни жи вот. Са мо та ка ќе си го по до бри ме здрав је то и жи -
во тот во тре та та до ба ќе ни би де по ис пол нет - со во о ду -
ше ву ва ње рас ка жу ва ше Ми тров.

Го ри ца Ми хај ло ва

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Про мо ци ја на кни га та „До а је ни на фи зич ка та 
кул ту ра и спорт во Кри ва Па лан ка“ 

ЗП-СОЛИДАРНОСТ АЕРОДРОМ
Ус пеш на 2019 го ди на и план за 2020 го ди на
на Клу бот на љу би те ли на кни га та

На 24 де кем ври 2019 го ди на, Клу -
бот на љу би те ли на кни га та при ЗП-Со -
ли дар ност Ае ро дром ја одр жа пос лед -
на та сред ба за 2019 го ди на. За раз -
ли ка од во о би ча е ни те сред би со прет -
ста ву ва ње на го стин, кни же вен тво -
рец, сред ба та бе ше иско ри сте на за
су ми ра ње на ре зул та ти те од ра бо та та
на Клу бот во 2019 го ди на, ка ко и за
до не су ва ње на план и про гра ма за ра -
бо та та во 2020 го ди на. За врш на та
сред ба бе ше по че сте на и со при сус -
тво то на пре тсе да те лот на ЗП-Со ли дар -
ност Ае ро дром, Скоп је, Ди ми три ја Бо -
га ти но ски, ка ко и на пе јач ка та гру па
при Здру же ни е то, ко ја ис пол ни не кол -
ку пес ни, со што на сред ба та ѝ да де
по себ но све чен чин. Сле ду ва ше и
усво ју ва ње на из ве шта јот за 2019 го -
ди на и на про гра ма та за 2020 го ди -
на. Спо ред из ве шта јот, во март 2019
г. бе ше из да де на и при год на мо но гра -
фи ја за де се тго диш на та ра бо та на Клу -
бот. За пе ча те ње то на мо но гра фи ја -
та, фи нан си ски те средс тва беа обез -
бе де ни од ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром,
а це ло куп на та под го то вка ја на пра ви
гру па чле но ви на Клу бот, на во лон тер -
ска ба за, од комп лет но то офор му ва -
ње на со др жи ни те, ле кто ри ра ње то,
фор ма ти ра ње то па сè до ди зај нот на
ко ри ци те.

Во те кот на 2019 го ди на беа одр -
жа ни 9 сред би на Клу бот на љу би те ли
на кни га та, од кои на 8 од нив има ше
го сти, кни жев ни авто ри, кои ги прет -
ста ви ја сво и те нај но ви из да де ни кни -
ги, или по нив но ба ра ње го прет ста ву -
ваа нив но то це ло куп но кни жев но тво -
реш тво. Сред би те беа ма сов но по се -
ту ва ни, а пуб ли ка та со осо бе но вни -
ма ние ги сле де ше из ла га ња та при
прет ста ву ва ње на кни жев ни те де ла.
По се ти те ли те беа актив ни и во по ста -
ву ва ње на пра ша ња до авто ри те, со
цел по до бро за поз на ва ње со нив ни -
те по ри ви и це ли при соз да ва ње то на
нив ни те де ла.

Во о би ча е но, го сти те авто ри од сво -
и те кни жев ни де ла оста ваа при ме ро -
ци за биб ли о те ка та што е фор ми ра на

при Клу бот. Со ра бо тка та по ме ѓу клу -
бот „Љу би те ли на кни га та“ и ЗП-Со ли -
дар ност Ае ро дром се оце ни де ка би -
ла од лич на.

Во пла нот и про гра ма та за 2020
го ди на, ме ѓу дру го то, се зак лу чи:

Да се про дол жи со во о би ча е на та
пра кти ка на по ка ну ва ње на го стин за
се ко ја сред ба, од кои ми ни мум 80 от -
сто да би дат твор ци на умет нич ка ли -
те ра ту ра, а ма кси мум 20 от сто де ла
од дру ги жа нро ви. 

Да се вос по ста ви со ра бо тка со не -
кое од сред ни те учи ли шта, со цел нив -
но учес тво во ра бо та та на Клу бот, т.е.
под ра ко водс тво на на став ни кот да
под го тват кри тич ка ана ли за за одре -
ден кни же вен тво рец.

Во те кот на 2020 го ди на, гру па та
авто ри кни жев ни твор ци при Клу бот
ќе ја про дол жат пра кти ка та на по се та
на пен зи о нер ски и ста реч ки до мо ви,
со сво ја про гра ма, со во о би ча е но чи -
та ње на по е зи ја и дру же ње.

Во те кот на 2020 го ди на, Клу бот
ќе би де отво рен за со ра бо тка со слич -
ни пен зи о нер ски клу бо ви или сек ции
кои го не гу ва ат кни жев но тво реш тво.

Во о би ча е ни те го диш ни ек скур зии
на ре дов ни те чле но ви на Клу бот на
сме тка на ЗП-Со ли дар ност Ае ро дром,
по мож ност, да се пла ни ра ат со со др -
жи ни по вр за ни со кни жев но ста и кни -
жев ни ци те на Ма ке до ни ја.

Во биб ли о те ка та да се из вр ши кла -
си фи ци ра ње и уре ду ва ње на кни жев -
ни от фонд за не го во по ин тен зив но ко -
ри сте ње од стра на на чи та те ли те пен -
зи о не ри.

Во про гра ма та се пред ви де ни и
не кол ку но ви актив но сти, ка ко што се
скром ни по да ро ци за го сти те твор ци,
до де лу ва ње на бла го дар ни ца со утвр -
ден фор мат и изг лед на си те што при -
до не су ва ат во збо га ту ва ње то на со -
др жи ни те на ра бо та та на Клу бот. 

На кра јот од сред ба та, не кол ку по -
е ти чле но ви на Клу бот про чи таа свои
пес ни. 

Јо ван Маз ган ски, 
пре тсе да тел на Клу бот 

ЗП-ВАЛАНДОВО

Вљу бе ник во пла ни на ре ње то 
и осво ју вач на пла нин ски те вр во ви
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Род но крај ни те авто ри Ка те ри на Да ни ло ва, Ки ро Ге -
ра си мов и Сла ви ца Цве тко ва ја об ја ви ја нај но ва та по -
ет ска збир ка под за ед нич ки нас лов „Тре пе ре ња на ду -
ши те“. Се ра бо ти за за ед нич ка по ет ска збир ка на овие
трој ца род но крај ни авто ри кои си от свој ра бо тен век го
по ми наа во Ко ча ни ка ко но ви на ри. Во кни га та се со др -
жа ни че ти ри е се ти на пес ни од овие авто ри, соз да ва ни
во пос лед ни ве не кол ку го ди ни.

На про мо ци ја та, ко ја се одр жа во биб ли о те ка та
„Искра“, при сус тву ваа го лем број љу би те ли на по ет ски -
от збор, по чи ту ва чи на тво реш тво то на овие трој ца пен -
зи о не ри.

Про мо тор ка и во ед но ре цен зен тка на сти хоз бир ка та
е м-р Ани ка Или је ска-Гор ги е ва, ко ја прет ста ву вај ќи ја по -
е зи ја та на Да ни ло ва, Ге ра си мов и Цве тко ва ја истак на
за ед нич ка та ни шка во нив но то тво реш тво, а тоа е но -
стал ги ја та кон пе де сет ти те го ди ни од ми на ти от век.

Ро де ни во пе де сет ти те го ди ни, овие трој ца род но крај -
ни авто ри за ед но сту ди ра ле на Фи ло ло шки от фа кул тет и
по доц на ра бо те ле иста про фе си ја, но ви нарс тво. Во из -
ми на ти те че ти ри е се ти на го ди ни оста ви ле зна чај ни тра -
ги во се вкуп но то жи ве е ње на ко чан ски от крај и по ши ро -
ко, но оста ви ле тра ги и со свои де ла и во ма ке дон ска та
ли те ра ту ра -истак на Или је ска-Гор ги е ва.

На про мо ци ја та, сти хо ви од авто ри те ин тер пре ти -
ра ше м-р Љуп ка Сто и ме но ва, про фе сор ка по ма ке дон -
ски ја зик. Кни га та е во из да ние на пе чат ни ца та „Евро -
па 92“ од Ко ча ни, а е пот по мог на та и од Здру же ни е то
на пен зи о не ри од Ко ча ни.             К.Г.

Стра шко Ми ло шев ски е „та зе“ пен зи о нер со пен зи о -
нер ски стаж од не пол ни 2 го ди ни, но тој ни ко гаш не се по -
чув ству вал ка ко пен зи о нер. И де нес е акти вен на си те по -
ли ња што би ле во де ло кру гот на не го ви те актив но сти пред
да се пен зи о ни ра. Тој не è е не поз нат на по ши ро ка та ма -
ке дон ска јав ност, па и над вор од на ши те гра ни ци. Не го ви -
от жи вот прет ста ву ва пле тен ка од раз ни за ни ма ња и актив -
но сти. Тој е чо век со ко го се кој мо же да раз го ва ра со ча со -
ви, а да не по чув ству ва до са да. Не го ви от жи во тен пат е чу -
ден, ин те ре сен и ис пол нет. 

Стра шко со сво и те ро ди те ли се до се лу ва во Про би штип
од Кри ва Па лан ка. Ов де се за пи шу ва во ру дар ско то учи ли -
ште и ка ко сред но шко лец се сре ќа ва и со те а тар ска та умет -
ност. Ста ну ва член на драм ска та сек ци ја при учи ли ште то и ја
до би ва пр ва та уло га. Во тој миг ка ко да по чув ству вал де ка тоа
ќе би де не го ва жи вот на опре дел ба. Со фор ми ра ње то на драм -
ско то сту дио „ЗЕР“ при До мот на кул ту ра та во Про би штип,
Стра шко ста ну ва не гов ре до вен и акти вен член. И по крај тоа
што по за вр шу ва ње то на сред но то ру дар ско учи ли ште се вра -
бо ту ва ка ко ру дар ски тех ни чар во руд ни ци те „Зле то во“, не го
на пу шта драм ско то сту дио. И по пр ви те две прет ста ви, во
1978 го ди на со прет ста ва та „Кра лот Иби“ на Ре пуб лич ки те
драм ски смо три во Ко ча ни ја до би ва пр ва та на гра да за нај -
ус пеш на ма шка уло га, а со иста та прет ста ва на Со јуз ни от ама -

тер ски драм ски фе сти вал во Тре би ње по втор но до би ва на -
гра да за нај ус пеш на ма шка уло га. Иа ко ра бо ти ка ко ру дар,
се ре дат прет ста ви и на гра ди. Та ка кај не го се ра ѓа жел ба та
да се за пи ше на Фа кул тет за драм ска умет ност и да зап ли ва
во те а тар ски те во ди. Во не го ва та жел ба пре суд на уло га има -
ле двај ца та ре жи се ри на драм ско то сту дио „ЗЕР“, Ва сил Шу -
ман ски и Си ме он Га ври лов, кои ве ру ва ле во не го и го убе ду -
ва ле де ка ќе ус пее ка ко ар тист. Во ед на при го да Стра шко ќе
ре че: „Ру дар мо жам да би дам се ко гаш, но да се оби дам да
би дам она што е сон на мно гу мла ди лу ѓе, да би дам ар тист“. 

Со убе ду ва ња та на Шу ман ски и Га ври лов, Стра шко се за -
пи шу ва на Фа кул тет за драм ска умет ност во кла са та на Цу -
кан Ди нев ски и со го ле ма упор ност фа кул те тот го за вр шу ва
во ре корд но вре ме. По дип ло ми ра ње то се вра бо ту ва во до -
мот на кул ту ра та „Зле тов ски ру дар“ во Про би штип ка ко ра -
ко во ди тел и ре жи сер во драм ско то сту дио. Ту ка за поч ну ва и
не го во то па те шес твие од еден во друг те а тар, од ед на до дру -
га прет ста ва и мно гу осво е ни на гра ди. Ед но вре ме е ди ре -
ктор на До мот на кул ту ра та во Про би штип, по тоа член на те -
а та рот во Штип и член на „Скрб и уте ха“ во Скоп је, учес ник
во „Ма ке дон ски на род ни при каз ни“. Не кол ку го ди ни е и умет -
нич ки ди ре ктор на ме ѓу на род ни от те а тар ски фе сти вал „Све -
ти Јо а ким Осо гов ски“ во Кри ва Па лан ка. Во 2014 го ди на, ко -
га овој те а тар од бе ле жу ва мал ју би леј - 5 го ди ни од не го во то
ус пеш но ра бо те ње, Стра шко Ми ло шев ски ста ну ва ла у ре ат
на на гра да та за осо бен при до нес во ма ке дон ска та те а тар -
ска умет ност и кул ту ра, ра мо до ра мо со За фир Ха џи ма нов,
Ми ли ца Сто ја нов ска и уште двај ца акте ри.

По крај про фе си о нал но то ан га жи ра ње, со уште че тво ри -
ца ен ту зи ја сти го фор ми ра ат „Слоу фуд“ во Про би штип или
под др жу ва ње на тра ди ци о на лен на чин на про из водс тво, при -
го тву ва ње и кон су ми ра ње на здра ва хра на. Не го ви поз на ти
про из во ди се ја бол ко ви от оцет „Ки се лач ки“ и раз ни ра кии
од ле ко ви ти тре вки. Во мо мен тов се под го тву ва за учес тво
на бал кан ски от „Слоу фуд“ нас ло вен ка ко „Те ра ма дре“ во
Би то ла. 

Стра шко е и еден од ос но ва чи те на пла ни нар ско то друш -
тво „Пла ви ца“ во Про би штип. За из ми на ти те де вет го ди ни ги
има осво е но си те пла нин ски вр во ви по ви со ки од 2.750 ме -
три на Бал ка нот.

Со „та зе“ пен зи о не рот Стра шко Ми ло шев ски мо же да
раз го ва рам не со ча со ви, ту ку со де но ви. За сèона што има
по стиг на то во жи во тот, за не го ви от ве дар дух, за чо ве кот кој
со по себ ни емо ции го во ри сти хо ви од мно гу по е ти и по раз -
ни по во ди мо же и ро ман да се на пи ше.     М. Здра вков ска 

ЗП-КОЧАНИ

Про мо ци ја на но ва кни га по е зи ја

Пен зи о не рот Стра шко 
Ми ло шев ски се стран акти вист

Ве ќе не кол ку де на не се отво -
ра пор та та. Ве ќе не кол ку де на
не чу ла звук од че ко ри. Ве ќе не -
кол ку де на ни што не се слу чу ва.
Се ре дат де но ви те таж ни, тмур -
ни, мо но то ни… Де но ви без сон -
це, без топ ли на, без ра дост. Ќе
го кре не ше пог ле дот кон про зо -
ре цот и ќе се срет не ше со на теж -
на ти те тем ни об ла ци, те шки ка -
ко и неј зи ни те го ди ни. Не ка де
па ту ва ат. Одат, бав но, но се дви -
жат, ду ри по бр зо и од неа. Неј зе
и тре ба вре ме да го по ми не па -
тот од кре ве тот до вра та та и да
из ле зе во дво рот. Тоа ку со рас -
то ја ние и се чи не ше ка ко веч -
ност. Ка ко пат без крај. А тоа се
са мо не кол ку ме три. Ќе за ста не -
ше та ка пред куќ ни от праг и ќе
се заг ле да ше во лис ја та на гран -
ки те. Тре пе рат. Го слу ша нив ни -
от тре пет. 

Жи ва сум - ќе си ре че ше.
И пак ќе трг не ше кон бе ско -

неч но то па ту ва ње до кре ве тот.
До сво е то при ста ни ште.

Та ка и де нес. Се дов леч ка до
кре ве тот. Ја пру жи сла ба та, ду ри
про ѕир на ра ка иша ре на со брч -
ки. Са мо кор ки леб на ма си че то.
Зе ма ед на и поч на да ја ја де. Со
што да ја на то пи? Со сопс тве ни -
те сол зи. По чув ству ва праз ни на
во ду ша та. Не ка ква та па бол ка
и го про бо де ср це то. Се исп ла ши
де ка мо же би му се слу чи ло не -
што на си нот. Мо же би е бо лен.
Ро јот цр ни мис ли се згус на. Сè и
се из ме ша. Се изд во ју ваа са мо стра -
вот и гри жа та. Зло коб ни ка ко мо ра, ка -
ко цр ни се ни шта. 

Во тој мо мент до неа дој де
мач ка та. Единс тве на та неј зи на
при ја тел ка. Са мо таа има ше вре -
ме за неа. Са мо таа има ше раз -
би ра ње за неа. И се доб ли жи ти -
вко, при ја тел ски. Ја пог лед на ка -
ко да са ка ше да ја уте ши. Ја по -
га ли. Неј зи но то ме ко крз но ја по -
тсе ти на неж на дет ска ко сич ка.
Ка де ли е се га? Зо што не се ја -
ву ва? Па знае де ка е бес по мош -
на. Знае де ка е са ма. Знае де ка
тој и е единс тве на та пот по ра.
Што се слу чу ва? Па не мо же да
ја за бо ра вил. Тој и е единс тве ни -
от син. Тој и е сè што има. За не -
го ви те че ко ри жи вее. За не го во -
то при сус тво е глад на, не за леб.
За збор е жед на. Што да сто ри?
Де нот си за ми ну ва ше. Се па леа
улич ни те све тил ки. Тем ни на ја
ис пол ну ва ше со ба та. Се’ бе ше
тем но. Во ду ша та уште по тем но.
Не што ка ко да нас луш на. Но тоа
бе ше са мо ве те рот што ше та ше
по по кри вот. Ги стро е ше гран ки -
те на дрв ја та во дво рот. 

Ова ли е жи вот? Не, ова ли че -
ше на бде е ње над сопс тве на та
смрт. Ова не бе ше жи вот, ова бе -
ше не жи вот. Ка де е ра до ста? Ка -
де е на деж та? Ду ри ни спо ме ни -
те не ги са ка ше. И од ми леа. Ги
тур ка ше од се бе ка ко стра ши ла.
И се ќа ва ња та ја рас та жу ваа. Не
бе ше не кој вер ник, но не бе ше
ни не вер ник. Се ко гаш се тру де -
ше да пра ви до бро. Кол ку што
мо же ше. Има ли Гос под? Ако го
има, што му згре ши ла? Зо што ја
каз нил да жи вее во за твор без

стра жар, без пре су да. Па и во за -
твор има лу ѓе, има збо ро ви. Ја
до пре су ва та кор ка, но не ја зе -
ма да ја ја де. Не ка ја за утре. Мо -
же би не ма да дој де ни утре. Зас -
па во сон, без со ни шта. Ка ко да
про пад на во дуп ка, без воз дух,
ка ко да про пад на во ни што. 

Тро па ње. Гла со ви. Че ко ри.
Ср це то и за тре пе ри ка ко фа те на
пти ца. Очи те и ги поп ла ви ја сол -
зи ра дос ни ци. Са ка ше да се ја -
ви, но глас не из ле гу ва ше од су -
во то гр ло. Ед вај из го во ри: - Дој -
де ли?

На вра та та за ста на не поз нат
чо век. Се ста пи са таа, но и тој.
За миг на ста на шта ма. Се по -
ткре на оби ду вај ќи се да ста не,
но без ус пеш но. Зад чо ве кот сто -
е ја же на и де те. Не го ви те љу бо -
пит ни очи ња и пра ти ја до бра
мис ла. Не се на трап ни ци. Но кои
се? Што ба ра ат? Ги гле да ше вчу -
до ви де на. Чо ве кот ти вко проз -
бо ре: 

Ко ја си ти, од ка де ту ка во со -
ба ва? - Ко ја сум, си ре че са ма -
та во се бе. 

– Јас сум газ да ри ца та на ку -
ќа та, а таж на гри ма са се по ја ви
на ли це то на не поз на ти от. Не ка -
ква ме ша ви на од со жа лу ва ње и
из не на де ност. 

– Ка ква газ да ри ца? Ку ќа та ја
ку пив. За те бе ни кој не спом на.
- Што да ре че? Да пла че ли? Да
мо ли ли? Да кол не ли? Ко го? Не -
поз на ти от не е ви нов ни кот. Но
кој е то гаш? Мо же би неј зи на та
пре го ле ма љу бов? Зо што му ја
пре пи ша на не го во име? Што се -
га? Ка де? Со ко го? Ова ли е кра -
јот? Ва ков ли е? Се уп ла ши од жи -
во тот, ја по са ка смрт та. Со рас -
тре пе рен, ед вај чу ен глас ре че: 

- Ако не сум газ да ри ца, не
знам ко ја сум. Пра ви со ме не
што са каш. Исфр ли ме на ули ца,
убиј ме. Са мо ед но те мо лам, не
спом ну вај ми го не го, син ми! Јас
всуш ност и не сум има ла син.
Сум ја има ла са мо мач ка ва. За -
не ме. Сè пре су ши во неа. И сол -
зи те, и љу бо вта, и та га та. Оста на
са мо пу стош во ду ша та. Не ги
слуш на ко га за ми наа. Оча јот ја
иск лу чи од сè. Утре ден та пак че -
ко ри. Не са ка ше да слу ша, не са -
ка ше да гле да. Го мо ле ше Гос под
да ја зе ме. Че ко ри те кои се доб -
ли жу ваа се раз ли ку ваа од оние
кои со де но ви ги ис че ку ва ше.
Длан ка та и по чув ству ва неж на
топ ли на, ка ко неж на дет ска ко -
сич ка, ка ко крз но то на неј зи на -
та единс тве на при ја тел ка, мач -
ка та. За ми ну вам, си ре че, мол -
ба и се ис пол ну ва. 

- Ба бо, раз бу ди се - и вле зе
ми ли на во уво то. Да не се тоа ан -
ге ли те? Со крај че то на око то ѕир -
на. Ан гел че то ли че ше на де те то
од вче ра. До не го не поз на ти от. 

- Не пла ши се. Си но ќа од лу -
чив ме. Ќе про дол жиш да си жи -
ве еш ка ко до се га. Не пла чи, па
не ли ре че де ка ти си газ да ри ца -
та. Та ка и ќе оста не. 

Не ко гаш ту ѓи те се по ху ма ни
од ро де ни те - си по мис ли, ги скло -
пи спо кој но очи те и за ми на...  

К.С.Ан до но ва

РАСКАЗ

Газ да ри ца
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