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ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Вонредно
усогласување
на пензиите

Станка Трајкова
Како што е познато, во текот на 2012
година беше донесен и стапи во сила
новиот закон за пензиско и инвалидско
осигурување (објавен во „Службен весник на РМ“, број 98/2012 год.) во кој
во однос на усогласувањето на пензиите во пензискиот систем се задржа
истата регулатива (член 37).
Meѓутоа, покрај редовното тековно
усогласување, што се врши по остварување на правото на пензија, а има цел
одржување на реалната вредност на
пензијата, во декември минатата година се изврши дополнување на ЗПИО во
однос на усогласувањето на пензиите,
утврдувајќи го како дополнително усогласување на пензиите.
Со Законот за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување (објавен во „Службен весник
на РМ“, број 166/2012 год.) во глава
XIII „Преодни и завршни одредби“, по
членот 247 е додаден нов член 247-а,
кој гласи:
(1) Покрај усогласувањето на пензиите утврдено во членот 37 од овој закон, во 2013 година сите видови пензии во согласност со овој закон дополнително се усогласуваат.
(2) Дополнителното усогласување
од ставот (1) на овој член се врши откако вкупниот износ за исплатата на пензиите за февруари 2013 година, пресметан пред усогласувањето од членот
37 од овој закон, ќе се зголеми за 5 от-

Ова дополнително усогласување ќе се врши на вкупниот
февруарски износ на исплата
на пензиите во 2013 година
(без притоа во нивото на пензиите да се стави и редовното тековно усогласување од
членот 37 од ЗПИО). Така
пресметаниот износ се зголемува за 5 отсто, а потоа ќе се
подели со вкупниот број корисници на пензија што пензијата ја оствариле заклучно
со февруари 2013 година

сто и ќе се подели со вкупниот број корисници на пензија што пензијата ја оствариле заклучно со февруари 2013 година.
Со членот 3 од овој закон е регулирано дека усогласувањето на пензиите
во согласност со неговите одредби ќе
се применува од 1 март 2013 година.
Во согласност со оваа законска
одредба, јасно произлегува дека, покрај законското редовно усогласување,
што се врши секоја година на 1 јануари и на 1 јули, со преодната одредба на

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА
ОД ЧЕТИРИТЕ СОЈУЗИ НА ПЕНЗИОНЕРИ ВО МАКЕДОНИЈА

Бесплатно болничко лекување
за над 120.000 пензионери
К.С. Андонова
На 17 јануари се одржа работна средба со претставници на сите здруженија-членки на четирите сојузи на пензионери на Македо ни ја, на ко ја ди ре кто рот на
ФЗО, Јован Грповски, изјави дека лекување во болници од 1.1 о.г.
е бесплатно за 120.000 пензионери. На првиот дел од средбата
при сус тву ва ше ди ре кто рот на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Јован Грповски. Тој, меѓу другото, ги информира присутните дека Фондот за
здравствено осигурување на Македонија како институција целосно ја под држу ва про гра мата на
Владата на Република Македонија за обезбедување средства за
болничко лекување без наплата
на учес тво - пар ти ци па ци ја, за
пензионери со пензија пониска
од просечната во Република Ма-

членот 247-а, пензиите за 2013 година
дополнително ќе бидат усогласени. Имено, формулата на усогласувањето е утврдена така што дополнителното усогласување ќе се врши на вкупниот февруарски износ на исплата на пензиите во
2013 година (без притоа во нивото на
пензиите да се стави редовното тековно усогласување од членот 37 од ЗПИО).
Така пресметаниот износ се зголемува
за 5 отсто, а потоа ќе се подели со вкупниот број корисници на пензија што пензијата ја оствариле заклучно со февруари 2013 година.
Бидејќи се работи за дополнително
усогласување, истото ќе се пресмета во
нивото на пензијата и ќе биде основа
за наредното тековно усогласување што
ќе се изврши од 1 јули 2013 година.
Имајќи предвид дека правото на дополнително усогласување е утврдено со
ЗПИО, корисниците на пензија со право веќе отсега знаат дека нивните пензии ќе бидат потешки, односно повисоки, сметано од 1 март 2013 година.
Исто така, позитивно е што законодавецот со ова дополнување на ЗПИО
прави интервенција во членот 50, став
4, во уредување на поимот, односно дефиницијата на „работен век“. Сметањето на работниот век со ова ново дефинирање се одредува по завршувањето
на средната стручна подготовка, односно по навршени 20 години на живот, со
што се овозможува непречено остварување на правата врз основа на инвалидност и телесно оштетување.

кедонија, за 2013 година. За декември просечната пензија изнесуваше 10.870 денари.
Целта на донесување на оваа
програма е обезбедување грижа
во чување, следење и унапредување на здравјето на пензионерите,
како и заради обезбедување услови за лекување на пензионерите
во болничките здравствени установи во Република Македонија. За
реализација на оваа програма Владата на Република Македонија
обезбедува средства од буџетот на
Република Македонија за 2013 година, во износ од 37.000.000 денари. Оваа бенефиција за пензионерите беше најавена минатата година, а почна да се реализира оваа
година.
Во изјавата за медиумите директорот на Фондот за ЗОМ, Јован Грповски, истакна дека ова е значаен чекор за бесплатно лекување на
пензионерите и дека одлуката е веќе оперативна за над 120.000 пензионери, чии пензии не се повисоки од 10.870 денари. За ова Министерството за здравство ги информира сите јавни здравствени уста-

нови и приватните што имаат склучено договор со Фондот.
Претседателот на Сојузот на
здруженијата на пензионерите на
Македонија, Драги Аргировски,
нагласи дека пензионерите се презадоволни од оваа нова мерка на
Владата, со која, покрај бесплатната бањско-климатска рекреација,
се овозможува и бесплатно болничко лекување. На јавниот повик од
Владата, СЗПМ побара да се одобри бесплатно здравство за сите
пензионери со над 65 години возраст, но сметаме дека оваа мерка е подобра и похумана бидејќи
опфаќа 120.000 пензионери со пониски пензии.
Во вториот дел од седницата
претставниците беа информирани
за средување на евиденцијата на
пензионерите по здруженија и општини. На претседателите им беше
поделен и материјал за полесно и
тие самите да можат да придоне-

Претседателот на Сојузот
на здруженијата на
пензионерите
на Македонија,
Драги Аргировски,
нагласи дека пензионерите
се презадоволни од оваа
нова мерка на Владата

сат за подобро и поточно ажурирање на списоците на пензионери по
здруженија. Ова горчливо прашање со години се провлекува како
нерешено, а сегашното раководство на одборот на регистрираната
организација за солидарен фонд и
членарина, заедно со раководствата на сите четири сојузи, прави напори да го реши.
Од седницата присутните беа
задоволни затоа што навременото
и точно информирање ја олеснува
работата и дава резултати.
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Дневен центар и помош во домашни услови
Тихана Обрадовиќ

Традиција и спомени
- пријателства и дружење
Катерина Цветаноска
Просторот во клубот е исполнет до
последното столче. Љубезно н пречекуваат насмеаните лица - повеќето пензионерки. Разбирливо, затоа што оваа
празнична средба ја организира Активот на пензионерките. Претседателка
е Слободанка Николовска, која обраќајќи им се на присутните ги поздравува со топло добредојде и со желби за
среќа и здравје.
Идејата заедно да ја одбележат Василица и да ја пречекаат Старата нова година, велат, најнапред ја промовирала Станка Попова. Така, таа минатата година на средбата по повод
празникот посакала да биде првата кума.
- Традицијата треба да ја продолжиме. Тоа ми е аманет што ми го оставија родителите - вели таа.
Иницијативата ја поддржале нејзините пријателки: Слободанка Николовска, Наде Василевска и Виолета Кусева. Се разбира, идејата со задоволство ја прифатиле и другите членови на
клубот и резултатот е очигледен: богата софра и пита со паричка за среќа.
За средбата да ја постигне својата
цел, да биде весело, за присутните да

се чувствуваат пријатно и нештата да
се одвиваат според редот, како што им
прилега на домаќини луѓе, се погрижи
претседателот на огранокот Илија Глигоров, со музичарите-пензионери:
Бранко Брашнарски, Ефтим Шоповски и Бранко Видовски. Репертоарот
го усогласи Благоја Петрушевски. Изненадување за сите присутни претставува појавувањето на пејачот Мичо Лебановски. Тој неодамна се пензионирал. Вели дека ако вака минува пензионерскиот живот, во дружење и со
песна, тогаш тој е среќен што е пензионер.
Но кога станува збор за среќата,
кумата Станка веќе нуди од питата со
паричка. Се слуша џагор, смеа, понекоја шега, тивко свири музика. Во меѓувреме пристигнува и попот Ѓорги Кацарски. Во исчекување да се огласи
добитникот на паричката, поп Ѓорги, на
задоволство на домаќините, искажува благослов за здравје на сите, ја споделува радоста на празнувањето со
желба за среќа и благосостојба. Веднаш потоа се огласува и идната кума Виолета Јовановска. Паричката за среќа за оваа 2013 година е во нејзините раце. Таа не ја крие радоста и во
знак на благодарност топло ја гушка

старата кума Станка. Од неа добива
скромен подарок - за спомен, а има
подарок и за пензионерот Васе.
- Именден му е, а и пријател ми е,
вистински - вели Станка.
За пријателствата, искрени и несебични, вреди да се наздрави. Но и песна треба. Почнува вистинска веселба
со оро. Пејачот Мичо со својот глас создава еуфорична атмосфера и песната
ја прифаќаат сите. Во орото пак се фатени и двете гостинки од Црвениот крст
на градот Скопје, Кате и Тихана.
- Со нив соработуваме извесно
време, а во иднина дел од активностите на клубот „Јане Сандански“ ќе ги организираме во дневниот центар за стари лица во домот „Даре Џамбаз“ - ни
кажа Илија Глигоров.
И додека пензионерите се веселат,
уличните светилки на кејот на Вардар
ги исцртуваат патеките и просторот над
кој надвиснала темнината. Доаѓа ноќта, клубот полека се празни. Пензионерите си заминуваат дома, на лицата им игра насмевка, задоволни се. Заедно собрани, како едно големо семејство, минаа уште еден празник, продолжувајќи ја традицијата и доживувајќи пријатни мигови што долго ќе ги споменуваат.

Проектот „Дневен центар за стари
лица и центар за давање помош во домашни услови“ остварува грижа и
здравствена заштита за лицата во третата доба, обезбедува здравствена заштита во домашни посети, професионален разговор со психолог и социјален работник, едукативно-програмски
активности на две локации и промоција на волонтерството.
Од 2011 година на територијата на
Скопје, т.е. подрачјата на општините
Центар, Кисела Вода, Карпош, Ѓорче
Петров, Чаир, Бу тел и Шу то Оризари,
со проектот се опфатени и се посетуваат 120 корисници во домашни услови. Тим од четири медицински сестри и 34 волонтери е носител на теренските активности и ги нуди следните услуги: мерење шеќер во крвта, мерење крвен притисок, контакт со матичен лекар, делење лекови, совети
за земање терапии, совети за правил-

ДНЕВНО ПО 60 ЛИЦА

Тим од четири медицински
сестри и 34 волонтери е носител на теренските активности и нуди мерење шеќер во
крвта, мерење крвен притисок, контакт со матичен лекар, делење лекови, совети
за земање терапии, совети
за правилна исхрана итн.

на исхрана, придружба при одење на
лекар, при прошетка и купување лекови или прехранбени продукти, завршување административни работи, вадење документи, разговори и различни активности за социјализација и меѓугенерациска соработка.

Заедно до подобар пензионерски живот
М. Аџиевски

Но прво, кој е Крсте Ангеловски?
- За себе вели дека е роден во 1931
година во преубавото преспанско село Долно Дупени, каде што завршил
четири години основно училиште, нижа гимназија во Ресен, а потоа Учителска школа во Битола. По стекнувањето со диплома учител, која во тоа
поствоено време имала денешна фа-

Интересите на пензионерите не можат успешно да
се реализираат со индивидуално дејствување, туку е потребно здружување
за поудобни години во
третата доба

култетска вредност, учителствувал во
блиските села Ливоишта и Асамати.
Желбата за повеќе знаење тогашниот млад Крсте го довела до Скопје, во
редот од првите генерации студенти
на Филозофскиот факултет, група Педагогија, каде што дипломирал во
1965 г. со просек 9,65!

Натаму професионалната кариера се движела до врвовите на педагогијата, образованието, воспитувањето... на многу генерации им ги пренел
неговите професионални сознанија,
воспитните и етичките вредности, животните искуства, цивилизациските дострели...
По завршувањето на работниот
век и пензионирањето во 1995 година, не ги скрстил рацете зад грб во бескрајните прошетки по кејот на Вардар или Градскиот парк, туку продолжил со активен живот во пензионерската организација на Македонија.
Неговите биографски, а особено
професионални дострели, по редот на
нештата го исфрлиле како најсериозен кандидат за да раководи со најмасовната пензионерска организација
во државата. Прво што н интересираше во ова мало интервју со него бе-

Проектот има две простории како
дневен центар. Лоцирани се во Црвениот крст во Чаир и во домот на хуманитарни организации „Даре Џамбаз“.
На дневна основа во овие центри повеќе од 60 повитални лица можат содржајно и корисно да го минуваат своето слободно време. Тука се даваат
здравствени услуги, се реализираат
едукативно-креативни работилници и
дискусии на разни теми, се организираат друштвени и натпреварувачки
игри, а се одбележуваат и календарските активности на Црвениот крст на
РМ, се одбележуваат и празници и родендени, музички активности и заеднички прошетки. Секој петок се мери
крвен притисок, а секој последен петок во месецот се мери шеќер во крвта. Во дневните центри корисниците
имаат можност да добијат психолошко
советување со гешталт-терапевт и социјален работник. На отворената те-

Од заедничката средба во дневниот центар Чаир

КРСТЕ АНГЕЛОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗОТ НА ЗП НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Скопје, според речиси сите критериуми, е најголема концентрација на
с и сешто, па и според бројот на пензионерите: 72.131! Овој факт беше повод да го побараме Крсте Ангеловски,
претседател на Сојузот на здруженијата на пензионерите на градот Скопје
и на читателите на „Пензионерски видици“ да им претставиме како е да се
раководи со толкава армија пензионери.

vidici
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ЦРВЕНИОТ КРСТ НА СКОПЈЕ ЗА ЛИЦАТА ВО ТРЕТАТА ДОБА

ше прашањето за просторното подрачје на кое дејствува Сојузот на ЗП на
градот Скопје?
- Нашиот сојуз го опфаќа скопскиот плански регион, како најголем од
осумте во Македонија. Овој регион е
поделен на 17 општини, од кои десет
се градски и седум приградски, со
вкупно над 600.000 жители. Соодносот градско-приградско население изнесува 86:14 отсто. На секои осум жители има по еден пензионер. Во нашиот сојуз како колективни членки се
здружени и рамноправно функционираат 12 здруженија на пензионери, со
вкупно 72.161 пензионер.
Животот во третата доба е специфичен по многу нешта. Повеќе негативни состојби и мисли отколку позитивни. Го прашавме Ангеловски за тоа
со кои активности на Сојузот на ЗП на
градот Скопје се намалуваат негатив-

ните, а со кои се зголемуваат позитивните?
- Содржината на работата на пензионерската организација е соодветна на формите и облиците на дејствување и е приспособена на потребите
и интересите на членството. Се разбира, возраста на оваа категорија на население, во најголем број, има заеднички потреби и интереси за надминување, а тоа се пред с неповолните
состојби, како осаменоста, депресијата, здравствената заштита, спречување на опаѓањето на животниот стандард и слично. Но интересите на пензионерите не можат успешно да се реализираат само со индивидуално дејствување, туку е потребно здружување
во организациски облици и колективно дејствување, па затоа се воспоставени блиски облици на соработка со
синдикатите на Македонија, Црвениот крст и неколку други невладини ор-
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лефонска линија (02/3228-347) граѓаните можат да добијат информации
за функционирањето и за услугите на
дневниот центар и можностите за нивно користење.
АКТИВНО УЧЕСТВО ВО
ХУМАНИТАРНИТЕ АКЦИИ
Просториите на дневниот центар
се отворени од јуни 2012 година и во
нив се организирани голем број активности и заеднички дружења, помеѓу
кои со читателите на „Пензионерски
видици“ и „Пензионер плус“ би ги споделиле следните: одбележување на
Светскиот ден на стари лица, Недела
за борба против дијабетесот, предавање „Дијабетесот и животот со него“
и мерење шеќер во крвта, одбележување на Светскиот ден на гладот, предавање „Превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на луѓето во Р. Македонија“, предавање „Психосоматски имунитет“, физикална терапија со масажи наменети за корисници во домашни услови и
за корисниците во дневниот центар,
награден конкурс за најздрав рецепт
за корисниците на дневниот центар,
концерт-завршна манифестација на
Неделата на грижа за стари лица, театарска претстава „Шути и рогати“, приготвување домашна храна за бездомниците во пунктот во Момин Поток,
прослави по повод новогодишните
празници итн.
Досегашната работа и функционирање на дневниот центар покажаа дека лицата во третата доба поседуваат
вештини, токму тие во проектот даваат значаен придонес и активно учествуваат во нашите хуманитарни акции.
Сплотени заедно со енергијата на младите волонтери дадоа одлични резултати. Црвениот крст на градот Скопје
ве поканува да бидете дел од активностите на дневниот центар, заедно да
ја менуваме дневната ру тина и да инвестираме во секој ден, секое пријателство, секоја нова идеја.
Кога староста е мудрост и наше секојдневие - ајде заедно да бидеме
активни и мудро да го користиме секој ден.

ганизации, претежно од хуманитарен карактер, со
чија помош е воведен регистар на лични здравствени досиеја на пензионери на кои им е потребна континуирана помош од здравствен, социјален
и психолошки аспект.
Од каде пари за таква функционалност на масовната пензионерска организација е прашање
што само по себе се наметна?
- Најголем дел од тие потребни средства се обезбедуваат од самите пензионери со самофинансирање. Со закон е регулирано дека секој пензионер од неговата пензија издвојува, на месечно ниво, по 30 денари како членарина, и 120 денари
во Фондот за покривање на погребните трошоци
за починат пензионер, по 30.000 денари. Бидејќи членарината претставува основен приход (по
27,5 денари од член), кај некои здруженија со мал
број членови тоа не е доволно ниту за основно
функционирање, па затоа врз основа на солидарност овие проблеми се надминуваат.
Каква е структурата на пензионерските примања во главниот град на Македонија е интересно прашање за пошироката јавност?
- По последното усогласување на пензиите, статистичките податоци покажуваат дека најниската
пензија изнесува 5.895 денари, а највисоката
35.932 денари. Околу 60,4 отсто корисници примаат пензија пониска од просечната, а 39,6 отсто
Активност и во пензионерската под просекот. Највисока пензија примаат само
организација - Крсте Ангеловски 900 пензионери, или 0,33 отсто.

Значаен деец за македонскиот
етнокултурен идентитет
Цветанка Илиева
Гиле Василевски, пензиониран
правник, но и етнокореограф со завршена етнокореографска школа во
Софија, работниот век го минал во
националниот ансамбл „Танец“, како раководител и како автор-кореограф. Гиле Василевски е надалеку
познат по придонесот во професионалното и успешното претставување
на „Танец“ во земјата и во светот, по
успешното претставување на повеќе аматерски ансамбли и по презентирање на македонскиот етнос и култура низ целиот свет, презентиран
на сите континенти и еминентни светски концертни сали, како „Карнеги
хол“ во Њујорк, „Стравински“ во Москва, „Олимпија“ во Париз, „Опера
хаус“ во Сиднеј и многу други.
ПРВ ШКОЛУВАН КОРЕОГРАФ
Тој е еден од оние чии кореографии биле ’рбетот на репертоарот не
само на „Танец“ туку речиси и на сите фолклорни аматерски друштва. Да
потсетиме дека тој е првиот школуван кореограф во Македонија, исклучително надарен игроорец - еден
од истакнатите членови на првата генерација на „Танец“. Со неговото
авторско дело „Седенка“почна емитувањето на првиот сигнал на слика
и тон во етерот на тогашната Југословенска радио-телевизија.
Гиле Василевски како учител несебично помогнал во изградбата на
професионалниот музички лик на повеќе познати музичари, меѓу кои:
Милан Зафков, Влатко Терзиски, Јове Кекеновски, Зоран Марковски,
Баже Моротов, Дамир Имери, Симон Трпчевски, Горан Алачки, Сашо
Ливрински и многу други. Најголемата придобивка за еден учител се успесите на неговите ученици. Тој имал
посредно влијание врз нивните големи успеси, затоа и ги доживува како награда за својот труд.

ГОЛЕМ БРОЈ НАГРАДИ

Тој е еден од оние чии кореографии се ’рбетот на
репертоарот не само на
„Танец“ туку речиси и на
сите фолклорни аматерски
друштва во Македонија
По пензионирањето, иако опериран од срце, со три бајпаса, тој сè
уште е активен. Одржува семинари
не само во Македонија туку и во Бугарија, и тоа во Благоевград, Стара
Загора и во Велико Трново, како и
во Србија - во Белград, Ниш и во Земун.
И денеска како пензиониран кореограф им помага на неколку фолклорни друштва за кореографиите и
нивната автентичност. Целта му е на
репертоарот да се најдат што поавтентични игри.
Седенките и дружењата, Василевски ги користи за да им помогне на
помладите, да ги посоветува. Така,
во бифето на МНТ редовно се среќава со постарите колеги и со музичари и игроорци од средната генерација на „Танец“, но и со помлади. Тоа
се личности што, како и тој, се вљубени во македонскиот фолклор и кои
секогаш со задоволство сакаат да
научат нешто ново за нашето македонско културно наследство. Благодарение на нив, ни рече во разговорот Гиле, секако и на „Танец“, и денес успешно се презентира македонскиот битов неповторлив фолклор, не само на балканските простори туку и многу пошироко. На тој начин европската и светската јавност
добиваат сознанија за нашата богата традиција, за нашите обичаи, навики, за песната и игрите, во кои особено се застапени сите можни ритми.

От таму и атрактивноста на одредена игра, но со зачувана автентична содржина. Здравјето не му дозволува да биде присутен во „Танец“,
но затоа секоја можност ја користи
да говори за доживувањата и за успесите на „Танец“ и да им помага
на помладите уметници. Ја искористи и оваа можност да проговори
за сегашните млади кадри, за директорот Зоран Џорлев, за кого смета де ка е ма кси мал но му зич ки
образован уметник, кој има и организациски способности. Тој е убеден дека Џорлев ќе ги врати позициите на „Танец“ што ги имаше во
времето на Трајко Прокопиев и овој
ре но ми ран ан самбл и ната му ус пешно ќе го презентира македонскиот фолклор во светот со сите негови специфики.
Гиле како пензионер придонесува во оваа област и со членувањето во меѓународната фолклорна
организација ЦИОФ, која е со седиште во Словенија.
За својата речиси шестдецениска целосна посветеност на македонската песна и оро, за уметничкиот од, за придонесот кон растежот
на „Танец“ и нашата култура, Гиле
Василевски има добиено повеќе награди во земјава и во странство, но
како што ни рече во неодамнешната средба, неостварена желба му е
да стане носител и на една од државните награди на Македонија.
Овој втемелувач, основоположник и надградувач на современиот
приказ на традициите и фолклорот
на македонскиот народ заслужува
да се вброи ме ѓу до бит ни ци те на
највисоките државни признанија
во земјата. Мислењето го делат и
познатите музички уметници и сегашни и поранешни раководни кадри во „Танец“, меѓу кои Зоран Џорлев, Мар ко Ко лов ски и Са шо Ли врински.

vidici
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Дневен центар и помош во домашни услови
Тихана Обрадовиќ

Традиција и спомени
- пријателства и дружење
Катерина Цветаноска
Просторот во клубот е исполнет до
последното столче. Љубезно н пречекуваат насмеаните лица - повеќето пензионерки. Разбирливо, затоа што оваа
празнична средба ја организира Активот на пензионерките. Претседателка
е Слободанка Николовска, која обраќајќи им се на присутните ги поздравува со топло добредојде и со желби за
среќа и здравје.
Идејата заедно да ја одбележат Василица и да ја пречекаат Старата нова година, велат, најнапред ја промовирала Станка Попова. Така, таа минатата година на средбата по повод
празникот посакала да биде првата кума.
- Традицијата треба да ја продолжиме. Тоа ми е аманет што ми го оставија родителите - вели таа.
Иницијативата ја поддржале нејзините пријателки: Слободанка Николовска, Наде Василевска и Виолета Кусева. Се разбира, идејата со задоволство ја прифатиле и другите членови на
клубот и резултатот е очигледен: богата софра и пита со паричка за среќа.
За средбата да ја постигне својата
цел, да биде весело, за присутните да

се чувствуваат пријатно и нештата да
се одвиваат според редот, како што им
прилега на домаќини луѓе, се погрижи
претседателот на огранокот Илија Глигоров, со музичарите-пензионери:
Бранко Брашнарски, Ефтим Шоповски и Бранко Видовски. Репертоарот
го усогласи Благоја Петрушевски. Изненадување за сите присутни претставува појавувањето на пејачот Мичо Лебановски. Тој неодамна се пензионирал. Вели дека ако вака минува пензионерскиот живот, во дружење и со
песна, тогаш тој е среќен што е пензионер.
Но кога станува збор за среќата,
кумата Станка веќе нуди од питата со
паричка. Се слуша џагор, смеа, понекоја шега, тивко свири музика. Во меѓувреме пристигнува и попот Ѓорги Кацарски. Во исчекување да се огласи
добитникот на паричката, поп Ѓорги, на
задоволство на домаќините, искажува благослов за здравје на сите, ја споделува радоста на празнувањето со
желба за среќа и благосостојба. Веднаш потоа се огласува и идната кума Виолета Јовановска. Паричката за среќа за оваа 2013 година е во нејзините раце. Таа не ја крие радоста и во
знак на благодарност топло ја гушка

старата кума Станка. Од неа добива
скромен подарок - за спомен, а има
подарок и за пензионерот Васе.
- Именден му е, а и пријател ми е,
вистински - вели Станка.
За пријателствата, искрени и несебични, вреди да се наздрави. Но и песна треба. Почнува вистинска веселба
со оро. Пејачот Мичо со својот глас создава еуфорична атмосфера и песната
ја прифаќаат сите. Во орото пак се фатени и двете гостинки од Црвениот крст
на градот Скопје, Кате и Тихана.
- Со нив соработуваме извесно
време, а во иднина дел од активностите на клубот „Јане Сандански“ ќе ги организираме во дневниот центар за стари лица во домот „Даре Џамбаз“ - ни
кажа Илија Глигоров.
И додека пензионерите се веселат,
уличните светилки на кејот на Вардар
ги исцртуваат патеките и просторот над
кој надвиснала темнината. Доаѓа ноќта, клубот полека се празни. Пензионерите си заминуваат дома, на лицата им игра насмевка, задоволни се. Заедно собрани, како едно големо семејство, минаа уште еден празник, продолжувајќи ја традицијата и доживувајќи пријатни мигови што долго ќе ги споменуваат.

Проектот „Дневен центар за стари
лица и центар за давање помош во домашни услови“ остварува грижа и
здравствена заштита за лицата во третата доба, обезбедува здравствена заштита во домашни посети, професионален разговор со психолог и социјален работник, едукативно-програмски
активности на две локации и промоција на волонтерството.
Од 2011 година на територијата на
Скопје, т.е. подрачјата на општините
Центар, Кисела Вода, Карпош, Ѓорче
Петров, Чаир, Бу тел и Шу то Оризари,
со проектот се опфатени и се посетуваат 120 корисници во домашни услови. Тим од четири медицински сестри и 34 волонтери е носител на теренските активности и ги нуди следните услуги: мерење шеќер во крвта, мерење крвен притисок, контакт со матичен лекар, делење лекови, совети
за земање терапии, совети за правил-
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Тим од четири медицински
сестри и 34 волонтери е носител на теренските активности и нуди мерење шеќер во
крвта, мерење крвен притисок, контакт со матичен лекар, делење лекови, совети
за земање терапии, совети
за правилна исхрана итн.

на исхрана, придружба при одење на
лекар, при прошетка и купување лекови или прехранбени продукти, завршување административни работи, вадење документи, разговори и различни активности за социјализација и меѓугенерациска соработка.

Заедно до подобар пензионерски живот
М. Аџиевски

Но прво, кој е Крсте Ангеловски?
- За себе вели дека е роден во 1931
година во преубавото преспанско село Долно Дупени, каде што завршил
четири години основно училиште, нижа гимназија во Ресен, а потоа Учителска школа во Битола. По стекнувањето со диплома учител, која во тоа
поствоено време имала денешна фа-

Интересите на пензионерите не можат успешно да
се реализираат со индивидуално дејствување, туку е потребно здружување
за поудобни години во
третата доба

култетска вредност, учителствувал во
блиските села Ливоишта и Асамати.
Желбата за повеќе знаење тогашниот млад Крсте го довела до Скопје, во
редот од првите генерации студенти
на Филозофскиот факултет, група Педагогија, каде што дипломирал во
1965 г. со просек 9,65!

Натаму професионалната кариера се движела до врвовите на педагогијата, образованието, воспитувањето... на многу генерации им ги пренел
неговите професионални сознанија,
воспитните и етичките вредности, животните искуства, цивилизациските дострели...
По завршувањето на работниот
век и пензионирањето во 1995 година, не ги скрстил рацете зад грб во бескрајните прошетки по кејот на Вардар или Градскиот парк, туку продолжил со активен живот во пензионерската организација на Македонија.
Неговите биографски, а особено
професионални дострели, по редот на
нештата го исфрлиле како најсериозен кандидат за да раководи со најмасовната пензионерска организација
во државата. Прво што н интересираше во ова мало интервју со него бе-

Проектот има две простории како
дневен центар. Лоцирани се во Црвениот крст во Чаир и во домот на хуманитарни организации „Даре Џамбаз“.
На дневна основа во овие центри повеќе од 60 повитални лица можат содржајно и корисно да го минуваат своето слободно време. Тука се даваат
здравствени услуги, се реализираат
едукативно-креативни работилници и
дискусии на разни теми, се организираат друштвени и натпреварувачки
игри, а се одбележуваат и календарските активности на Црвениот крст на
РМ, се одбележуваат и празници и родендени, музички активности и заеднички прошетки. Секој петок се мери
крвен притисок, а секој последен петок во месецот се мери шеќер во крвта. Во дневните центри корисниците
имаат можност да добијат психолошко
советување со гешталт-терапевт и социјален работник. На отворената те-

Од заедничката средба во дневниот центар Чаир

КРСТЕ АНГЕЛОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗОТ НА ЗП НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Скопје, според речиси сите критериуми, е најголема концентрација на
с и сешто, па и според бројот на пензионерите: 72.131! Овој факт беше повод да го побараме Крсте Ангеловски,
претседател на Сојузот на здруженијата на пензионерите на градот Скопје
и на читателите на „Пензионерски видици“ да им претставиме како е да се
раководи со толкава армија пензионери.

vidici
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ЦРВЕНИОТ КРСТ НА СКОПЈЕ ЗА ЛИЦАТА ВО ТРЕТАТА ДОБА

ше прашањето за просторното подрачје на кое дејствува Сојузот на ЗП на
градот Скопје?
- Нашиот сојуз го опфаќа скопскиот плански регион, како најголем од
осумте во Македонија. Овој регион е
поделен на 17 општини, од кои десет
се градски и седум приградски, со
вкупно над 600.000 жители. Соодносот градско-приградско население изнесува 86:14 отсто. На секои осум жители има по еден пензионер. Во нашиот сојуз како колективни членки се
здружени и рамноправно функционираат 12 здруженија на пензионери, со
вкупно 72.161 пензионер.
Животот во третата доба е специфичен по многу нешта. Повеќе негативни состојби и мисли отколку позитивни. Го прашавме Ангеловски за тоа
со кои активности на Сојузот на ЗП на
градот Скопје се намалуваат негатив-

ните, а со кои се зголемуваат позитивните?
- Содржината на работата на пензионерската организација е соодветна на формите и облиците на дејствување и е приспособена на потребите
и интересите на членството. Се разбира, возраста на оваа категорија на население, во најголем број, има заеднички потреби и интереси за надминување, а тоа се пред с неповолните
состојби, како осаменоста, депресијата, здравствената заштита, спречување на опаѓањето на животниот стандард и слично. Но интересите на пензионерите не можат успешно да се реализираат само со индивидуално дејствување, туку е потребно здружување
во организациски облици и колективно дејствување, па затоа се воспоставени блиски облици на соработка со
синдикатите на Македонија, Црвениот крст и неколку други невладини ор-
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ГИЛЕ ВАСИЛЕВСКИ – УМЕТНИК-ЕТНОКОРЕОГРАФ

лефонска линија (02/3228-347) граѓаните можат да добијат информации
за функционирањето и за услугите на
дневниот центар и можностите за нивно користење.
АКТИВНО УЧЕСТВО ВО
ХУМАНИТАРНИТЕ АКЦИИ
Просториите на дневниот центар
се отворени од јуни 2012 година и во
нив се организирани голем број активности и заеднички дружења, помеѓу
кои со читателите на „Пензионерски
видици“ и „Пензионер плус“ би ги споделиле следните: одбележување на
Светскиот ден на стари лица, Недела
за борба против дијабетесот, предавање „Дијабетесот и животот со него“
и мерење шеќер во крвта, одбележување на Светскиот ден на гладот, предавање „Превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на луѓето во Р. Македонија“, предавање „Психосоматски имунитет“, физикална терапија со масажи наменети за корисници во домашни услови и
за корисниците во дневниот центар,
награден конкурс за најздрав рецепт
за корисниците на дневниот центар,
концерт-завршна манифестација на
Неделата на грижа за стари лица, театарска претстава „Шути и рогати“, приготвување домашна храна за бездомниците во пунктот во Момин Поток,
прослави по повод новогодишните
празници итн.
Досегашната работа и функционирање на дневниот центар покажаа дека лицата во третата доба поседуваат
вештини, токму тие во проектот даваат значаен придонес и активно учествуваат во нашите хуманитарни акции.
Сплотени заедно со енергијата на младите волонтери дадоа одлични резултати. Црвениот крст на градот Скопје
ве поканува да бидете дел од активностите на дневниот центар, заедно да
ја менуваме дневната ру тина и да инвестираме во секој ден, секое пријателство, секоја нова идеја.
Кога староста е мудрост и наше секојдневие - ајде заедно да бидеме
активни и мудро да го користиме секој ден.

ганизации, претежно од хуманитарен карактер, со
чија помош е воведен регистар на лични здравствени досиеја на пензионери на кои им е потребна континуирана помош од здравствен, социјален
и психолошки аспект.
Од каде пари за таква функционалност на масовната пензионерска организација е прашање
што само по себе се наметна?
- Најголем дел од тие потребни средства се обезбедуваат од самите пензионери со самофинансирање. Со закон е регулирано дека секој пензионер од неговата пензија издвојува, на месечно ниво, по 30 денари како членарина, и 120 денари
во Фондот за покривање на погребните трошоци
за починат пензионер, по 30.000 денари. Бидејќи членарината претставува основен приход (по
27,5 денари од член), кај некои здруженија со мал
број членови тоа не е доволно ниту за основно
функционирање, па затоа врз основа на солидарност овие проблеми се надминуваат.
Каква е структурата на пензионерските примања во главниот град на Македонија е интересно прашање за пошироката јавност?
- По последното усогласување на пензиите, статистичките податоци покажуваат дека најниската
пензија изнесува 5.895 денари, а највисоката
35.932 денари. Околу 60,4 отсто корисници примаат пензија пониска од просечната, а 39,6 отсто
Активност и во пензионерската под просекот. Највисока пензија примаат само
организација - Крсте Ангеловски 900 пензионери, или 0,33 отсто.

Значаен деец за македонскиот
етнокултурен идентитет
Цветанка Илиева
Гиле Василевски, пензиониран
правник, но и етнокореограф со завршена етнокореографска школа во
Софија, работниот век го минал во
националниот ансамбл „Танец“, како раководител и како автор-кореограф. Гиле Василевски е надалеку
познат по придонесот во професионалното и успешното претставување
на „Танец“ во земјата и во светот, по
успешното претставување на повеќе аматерски ансамбли и по презентирање на македонскиот етнос и култура низ целиот свет, презентиран
на сите континенти и еминентни светски концертни сали, како „Карнеги
хол“ во Њујорк, „Стравински“ во Москва, „Олимпија“ во Париз, „Опера
хаус“ во Сиднеј и многу други.
ПРВ ШКОЛУВАН КОРЕОГРАФ
Тој е еден од оние чии кореографии биле ’рбетот на репертоарот не
само на „Танец“ туку речиси и на сите фолклорни аматерски друштва. Да
потсетиме дека тој е првиот школуван кореограф во Македонија, исклучително надарен игроорец - еден
од истакнатите членови на првата генерација на „Танец“. Со неговото
авторско дело „Седенка“почна емитувањето на првиот сигнал на слика
и тон во етерот на тогашната Југословенска радио-телевизија.
Гиле Василевски како учител несебично помогнал во изградбата на
професионалниот музички лик на повеќе познати музичари, меѓу кои:
Милан Зафков, Влатко Терзиски, Јове Кекеновски, Зоран Марковски,
Баже Моротов, Дамир Имери, Симон Трпчевски, Горан Алачки, Сашо
Ливрински и многу други. Најголемата придобивка за еден учител се успесите на неговите ученици. Тој имал
посредно влијание врз нивните големи успеси, затоа и ги доживува како награда за својот труд.

ГОЛЕМ БРОЈ НАГРАДИ

Тој е еден од оние чии кореографии се ’рбетот на
репертоарот не само на
„Танец“ туку речиси и на
сите фолклорни аматерски
друштва во Македонија
По пензионирањето, иако опериран од срце, со три бајпаса, тој сè
уште е активен. Одржува семинари
не само во Македонија туку и во Бугарија, и тоа во Благоевград, Стара
Загора и во Велико Трново, како и
во Србија - во Белград, Ниш и во Земун.
И денеска како пензиониран кореограф им помага на неколку фолклорни друштва за кореографиите и
нивната автентичност. Целта му е на
репертоарот да се најдат што поавтентични игри.
Седенките и дружењата, Василевски ги користи за да им помогне на
помладите, да ги посоветува. Така,
во бифето на МНТ редовно се среќава со постарите колеги и со музичари и игроорци од средната генерација на „Танец“, но и со помлади. Тоа
се личности што, како и тој, се вљубени во македонскиот фолклор и кои
секогаш со задоволство сакаат да
научат нешто ново за нашето македонско културно наследство. Благодарение на нив, ни рече во разговорот Гиле, секако и на „Танец“, и денес успешно се презентира македонскиот битов неповторлив фолклор, не само на балканските простори туку и многу пошироко. На тој начин европската и светската јавност
добиваат сознанија за нашата богата традиција, за нашите обичаи, навики, за песната и игрите, во кои особено се застапени сите можни ритми.

От таму и атрактивноста на одредена игра, но со зачувана автентична содржина. Здравјето не му дозволува да биде присутен во „Танец“,
но затоа секоја можност ја користи
да говори за доживувањата и за успесите на „Танец“ и да им помага
на помладите уметници. Ја искористи и оваа можност да проговори
за сегашните млади кадри, за директорот Зоран Џорлев, за кого смета де ка е ма кси мал но му зич ки
образован уметник, кој има и организациски способности. Тој е убеден дека Џорлев ќе ги врати позициите на „Танец“ што ги имаше во
времето на Трајко Прокопиев и овој
ре но ми ран ан самбл и ната му ус пешно ќе го презентира македонскиот фолклор во светот со сите негови специфики.
Гиле како пензионер придонесува во оваа област и со членувањето во меѓународната фолклорна
организација ЦИОФ, која е со седиште во Словенија.
За својата речиси шестдецениска целосна посветеност на македонската песна и оро, за уметничкиот од, за придонесот кон растежот
на „Танец“ и нашата култура, Гиле
Василевски има добиено повеќе награди во земјава и во странство, но
како што ни рече во неодамнешната средба, неостварена желба му е
да стане носител и на една од државните награди на Македонија.
Овој втемелувач, основоположник и надградувач на современиот
приказ на традициите и фолклорот
на македонскиот народ заслужува
да се вброи ме ѓу до бит ни ци те на
највисоките државни признанија
во земјата. Мислењето го делат и
познатите музички уметници и сегашни и поранешни раководни кадри во „Танец“, меѓу кои Зоран Џорлев, Мар ко Ко лов ски и Са шо Ли врински.

vidici
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СВЕТИ ТРИФУН
ЗАШТИТНИК
НА ЛОЗЈАТА

Нов пензионерски клуб за дружење

Кроењето на лозјата и градините
Советите, мисијата, ја правевте јавно
И Вашето име остана славно
свети Трифун заштитник на лозјата и
градините.
Кога полето е под снежен покрив
И ветрот тивко вее,
Народот во лето добро жито жнее
Кога свети Трифун лозја крои,
Народот од грозјето и виното
Во есен добри пари брои.
Закрој, запеј свети Трифуне,
Овошјата, лозјата, кога ќе се стопли,
Нека цвета, нека роди,
Тоа на сите ќе им годи.
Секоја мома кога ќе слушне
Тапан чука и оро се вие
Не сака да седи и спие
Зошто срцето радосно бие
Сака да игра
Да покаже вито тело
И лице румено бело.
Закрој, запеј св.Трифуне,
Овошјата, лозјата, кога ќе се стопли,
Нека цвета, нека роди,
Тоа на сите ќе им годи.
Елица Даниловска
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ВО ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА

Нов клуб за пензионерите
Градоначалникот на општината Гази Баба, Тони Трајковски, неодамна ја
отвори канцеларијата на урбаната заедница Крсте Мисирков и клубот на
пензионерите од населбата Ченто.
На отворањето присуствуваа претседателот на советот, членови на советот на општината, претседателот на Здружението на пензионери од Гази Баба,
претставници од урбаната заедница Крсте Мисирков, пензионери и граѓани.

ЗП СТРУМИЦА

КЛУБ НА ПЕНЗИОНЕРИ И ВО МОНОСПИТОВО

Градоначалникот на Општина Центар
Владимир Тодоровиќ, на 1-ви февруари
2013 година отвори нов клуб за
пензионерите од ЗП Центар Скопје, при
што истакна дека Општината постојано ги
следи потребите на граѓаните и се труди
секогаш да им излезе во пресрет. За
пензионерите овој клуб ќе биде пријатно
катче каде што ќе се среќаваат, ќе се
дружат и квалитетно ќе го поминуваат
слободното време. На отворањето на
новиот клуб, покрај бројните пензионери
и гости, беа присутни и претседателите на
СЗПМ и на Градскиот сојуз на ЗП, Драги
Аргировски и Крсте Ангеловски.
Поздравувајќи ги присутните и гостите
претседателот на ИО на ЗП Центар Павле
Спасев упати посебна благодарност до
градоначалникот на Општина Центар и до
локалната самоуправа со која Здружението

на пензионери има примерна соработка
особено по склучувањето на Спогодбата
во 2009 година.
Благодарност до градоначалникот и
Општина Центар, искажа и претседателот
на СЗПМ Драги Аргировски кој истакна
дека со отворањето на клубовите, кои на
територијата на Република Македонија ги
има околу 400, како и со другите активности и помоштта што им ја даваат општините на пензионерите, во целост се имплементира Меморандумот за соработка на
СЗПМ со ЗЕЛС, како и спогодбите за
меѓусебна соработка на здруженијата на
пензионери со локалната самоуправа,
што е во полза на подобрувањето на
квалитетот на животот на пензионерите и
збогатувањето на содржините за активно
стареење.
М. Димовски

Претседателот на ИО на Здружението на пензионери од Гази Баба,
Ѓорѓе Андонов, му додели благодарница на градоначалникот Тони Трајковски за досегашната успешна соработка.
Урбаната заедница ќе биде во функција на сите граѓани од населеното место, а клубот за дружење на пензионерите од Ченто.
К. Андонова

ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД ПРИЛЕП

Разгранокот на ЗП од Моноспитово, во кој членуваат 219 пензионери, од почетокот на оваа година има посебен клуб за дневен престој. Досега тие имаа заеднички клуб со колегите од соседното село Бориево.
Клубот во Моноспитово е отворен во соработка помеѓу ЗП од Струмица и локалната самоуправа од Босилово, која за таа цел отстапи соодветна просторија
на неодредено време за користење во центарот на селото.
Новоотворениот клуб на пензионери во Моноспитово, заедно со потребниот инвентар, доби ТВ-приемник и потребен број шаховски и домино-табли. Претседателот на разгранокот на пензионери, популарниот детски писател Киро Донев, за кого во последните десетина години главна дестинација за престој е неговото родно село Моноспитово, не ја исклучува можноста, покрај секциите за
културно-забавна и спортска активност, во зависност од желбите, афинитетот и
можностите, да бидат организирани и други форми за збогатување на квалитетот на активното стареење на моноспитчани од третата доба од животот.
Овој е 15-ти по ред клуб во рамките на ЗП-Струмица, во кое четири разграноци се во градот, а 11 клуба се користат од 27 пензионерски разграноци во 38
населени места во општините: Струмица, Василево и Босилово. Од ЗП-Струмица најавуваат дека отворањето нови клубови на пензионери ќе продолжи и во
други населени места.
И. Станоев

ЗП КУМАНОВО

УСПЕШЕН СТАРТ НА КУМАНОВЦИ
Членовите од КУД „Ѓоко Симоновски“ при ЗП Куманово, иако се на заслужен зимски одмор, сепак во јануари беа активни и ја продолжија соработката со неколку невладини организации.
На традиционалната манифестација „Пивтијада“, која ја организира меѓунационалниот центар „Карпино“, по повод верскиот празник Св. Јован Крстител, на 19 јануари, овој пат настапи драмската работилница со инсерт од драмата „Печалбари“, во
која настапија Надежда Булатовиќ во улогата на Симка, Новко Петрушевски, како Костадин и Стефан Илиевски во улогата на Јордан. На импровизираната сцена на отворено, пред влезот на ресторанот „Грација“, мошне успешно се претставија во тој зимски ден, за што сведочеше бурниот аплауз од присутните на манифестацијата.
И оваа година, како и минатата, ги посетивме штитениците со посебни потреби
во дневниот центар „Порака“ со скромни подароци, за да им ги честитаме Новата година и божиќните празници. Музиката и песната им ги озарија лицата, се кренаа на
нозе и сите заедно пеевме и игравме, како и членовите на КУД „Ѓоко Симоновски“ и
корисниците на дневниот центар.
Зажал,времетомногубрзопоминавоведрорасположениеизаедничкавеселбаикако стари познаници на заминување ние им посакавме добро здравје, а тие испраќајќи ни
посакаа почесто да се дружиме. Топлината и позитивната енергија што им ги подаривме,
заедно со песната и со орото, допреа длабоко до срцата и душата на домците, како и записот од овој текст, и се надевам ќе потраат долго во сеќавањата до наредната средба.
С. Ламбаша

vidici

Уште едно катче за дружење
На 15-ти минатиот месец пензионерите од разграноците Варошко Маало,
Точила и Бончејца, кои се во состав на
ЗП-Прилеп, добија свој клуб во домот
„Спиро Забрчанец“. На пригодната свеченост, градоначалникот на општината
Прилеп, Марјан Ристески, им го предаде во употреба објектот на најстарите
жители од општината, пожелувајќи им
добро здравје и убаво дружење во новото пензионерско катче.
На оваа пригодна свеченост беа
присутни и потпретседателот на Собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста, потпретседателот на ИО на СЗПМ, Методија Тошевски, и секретарот на ОИ на

СЗПМ, Станка Трајкова, како и претставници од здруженијата на пензионерите од југозападниот регион од Република Македонија, како и од општина
Карпош од Скопје.
Претседателот на ЗП-Прилеп, Кирил
Ѓорѓиоски, покрај другото, на оваа пригода истакна дека адаптацијата на просторијата во Домот е извршена од страна на локалната самоуправа од Прилеп,
а инветарот и опремата се купени од
финансиските средства на ЗП-Прилеп.
Со поддршка од Локалната самоуправа на општината Прилеп веќе се
предадени во употреба и клубовите за
пензионерите на разграноците од мес-
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ните заедници Рид, Гоце Делчев и Тризла, а во блиска иднина ќе се адаптира
и домот во разгранокот од месната заедница Варош. Ова е уште еден доказ
дека соработката на ЗП-Прилеп со локалната самоуправа е на заемно посакуваното ниво, што не значи дека во иднина не треба да биде уште подобра и
поуспешна.
Свеченоста по повод предавањето
во употреба на новиот клуб на пензионерите ја збогати КУД „Пензионер“ од
Прилеп, со исполнување китка убави
староградски народни песни.

Stranicite gi ureduvaat:
Милан Аџиевски i
Mendo Dimovski od SZPM

Љ. Наумоски

Aleksandar Dimkovski
i Marjan Delevski
od „Nova Makedonija“

