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ФОЛКЛОРНИТЕ РЕВИИ ПОЧНАА НА 9 МАЈ

Автентично презентирање
на фолклорното богатство

СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ

Правно регулирање на
финансиските текови
М. Аџиевски

Заради избегнување несакани
негативни финансиски текови, Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, на 17-та седница на извршниот одбор, во полн состав, едногласно донесе одлука за
пристапување кон утврдување предлог-колективен договор за уредување на деловната и финансиската политика на здруженијата на пензионерите во Р. Македонија и на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија.
- За донесување ваков документ
немаме законска обврска, туку
СЗПМ има желба оваа материја
правно да ја регулира, бидејќи оваа
сфера на нашето дејствување, поради досегашната нерегулирана состојба, предизвика шаренило меѓу
здруженијата, со неможност паричните текови во здруженијата да бидат транспарентни и уедначени во
рамките на целиот сојуз. Овој предлог-документ треба да ги дефинира
инструментите за уредување на меѓусебните финансиски односи меѓу
здруженијата, со прифатливи и рационални решенија, со што ќе се избегне досегашната состојба на извесна стихијност - рече, меѓу другото, во воведното излагање потпретседателот на ИО на СЗПМ, Методија Тошевски.
Во дискусијата беше дадена начелна поддршка на овој предлог-документ, а се планира за ова да расправа и Правно-економскиот совет
на СЗПМ, како и на неколку региоМилевка Здравковска
Кон крајот на март и во почетокот
на април се одржаа договорните состаноци по региони заради утврдување единствена стратегија за одржување на 11-те Фолклорни ревии на песни, музика и игри на пензионерите од
Македонија. Годинашното издание на
оваа најмасовна и највпечатлива пензионерска манифестација ќе биде во
организација на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија,
поточно организациониот одбор и комисијата за културно-забавен живот,
а под покровителство на Министерството за култура на Македонија и градоначалникот на Скопје.
На неодамнешните состаноци, на
кои присуствуваа претставници од сите здруженија од соодветните региони, се разгледа правилникот за организирање на ревиите за да се предвидат сите околности што се битни за
успешно организирање на овие средби на пензионерите на ова поле на културата.
Посебно беше укажано на почиту-

Регионите треба да ги
изберат оние фолклорни
екипи и содржини што
најквалитетно и најавтентично
ќе го презентираат нашиот
фолклор
вањето на времето на настапите на
фолклорните друштва, пејачките групи, инструменталистите и солистите,
заради вклопување во предвидената
саатнина и мину тажа. Исто така, се
расправаше и за придружните манифестации, што, исто така, го предизвикуваат вниманието на посетителите,
како што се изложбите од разни жанрови, меѓугенерациската соработка
и солидарност, фолклорните дефилеа
и други придружни програми што ќе ги
осмислат организаторите. Тие ќе се
одржат пред или по одржаната фолклорна ревија.
Заради соодветно презентирање,

но и за зачувување на нашето богато
фолклорно творештво и наследство,
на овие договорни средби беше акламативно утврдено дека регионите треба да ги изберат оние фолклорни екипи и содржини што најквалитетно и најавтентично ќе го презентираат нашиот фолклор.
Годинава, домаќини на ревиите се
здруженијата од Велес, Радовиш, Делчево, Кисела Вода-Скопје, Гостивар и
Охрид. Првата ревија се одржа на 9
мај, а нејзин домаќин беше Здружението на пензионерите од Гостивар.
На 11 мај домаќини беа охриѓани, на
12 мај домаќин беше ЗП Делчево, на
16 мај пензионерите ќе играат и пеат
во Радовиш, на 17 мај во Домот на
АРМ во Скопје, а домаќин ќе биде ЗП
Кисела Вода. Градот на гемиџиите, Велес, ќе биде домаќин на 18 мај.
Како што беше договорено на седницата на собранието на СЗПМ, најуспешните настапи на регионалните
ревии ќе имаат можност да учествуваат на Републичката ревија, која ќе
се одржи во Универзалната сала во
Скопје, на 4 јуни.

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

Донесување на Колективен
договор ќе придонесе
финансиското работење на
здруженијата членки на
Сојузот да биде воедначено,
без да влијае на нивните
специфичности

нални работилници. По ова, според
усвоениот заклучок,овој документ
ќе биде ставен на јавна дискусија
меѓу членовите на СЗПМ, во траење не повеќе од 30 дена, со точно
утврден календар на активности.
Се донесе одлука за годишната
објава за учество на СЗПМ во финансиската конструкција на расходите за финансирање на организирана дејност во здруженијата во
2013 година. При ова беше нагласено дека финансиски ќе бидат поддржани проекти од драмската, литаратурната и издавачката дејност.
На оваа седница беше усвоен и
меѓусебниот договор со весникот
„Нова Македонија“ за продолжување на соработката со СЗПМ, за реализација на заедничкиот проект
„Пензионерски видици“.
На оваа седница беа усвоени и
неколку кадровски промени во комисиите на извршниот одбор на
СЗПМ.
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ПЕДЕСЕТГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ НА ЗЛАТНАТА ШТИПСКА ГЕНЕРАЦИЈА

Пензионери горди на својата генерација

Наскоро нов пензионерски дом
Ц. Спасикова
Деновиве во Штип беше постигната спогодба помеѓу раководството на
ЗП Штип и Карбинци и локалната самоуправа за почнување со изградба
на нов пензионерски дом, со површина од 5.500 квадратни метри во населбата Дузлак во Штип. Спогодбата
ја потпишаа претседателот на здружението на пензионерите Михаил Василев и градоначалникот на Штип, Илчо
Захариев.
Овој проект е почнат затоа што постојниот пензионерски дом има само
12 гарсониери, состојба што ни оддалеку не ги задоволува потребите на
пензионерите, затоа што постојано се
зголемува бројот на оние што бараат
покрив над главата.
При потпишувањето на оваа спогодба, првиот човек на пензионерите
на Штип и Карбинци, Михаил Василев,
рече дека домот ќе биде во сопственост на здружението на пензионерите. Во спогодбата е одредено дека земјиштето ќе биде откупено по цена од
само едно евро за квадратен метар,
а изградбата ќе почне со средства од
фондот на пензионерски заштеди, кои
не се доволни, па затоа е потребна до-

полнителна помош од другите заинтересирани здруженија од источниот дел
на Македонија, како и од Министерството за труд и социјална политика.
- Најголема поддршка во реализација на овој проект добиваме од
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, особено од

Новиот објект ќе има
корисна станбена
површина од
1.754 квадратни метри,
со што ќе се овозможи
сместување на 80 лица

претседателот на сојузот Драги Аргировски. Познато е дека ќе се градат
и други вакви домови во преостанатите градови. Тоа е за поздравување,
затоа што новото време предизвика
промени во кои младите немаат доволно време да се грижат за своите
стари родители - истакна претседате-

лот на ЗП Штип и Карбинци, Михаил
Василев.
Градоначалникот на Штип, м-р примариус Илчо Захариев, изрази задоволство од почнувањето на реализацијата на овој проект, нагласувајќи дека општината Штип му дава целосна
поддршка на раководството на ЗП Карбинци и Штип, кое води грижа за иднината на пензионерите затоа што тие
имаат право на достојна старост, со
покрив над главата и соодветна здравствена нега.
Идејниот проект за овој објект е
изработен од ЈП „Стипион“ од Штип,
со кој е предвидена корисна станбена површина од 1.754 квадратни метри, со што ќе се овозможи сместување на 80 лица. Објектот ќе биде изграден на две нивоа, првото ниво ќе биде со стандардно опремување, затоа
што е познато дека повеќето пензионери се со пониски пензии, а второто
ниво ќе биде малку поопремено, за
лица со повисоки примања.
Во тек е изработката на основниот изведбен проект, со кој ќе се утврдат сите детали, по што ќе почне изградбата на домот. Се надеваме дека
камен-темелникот ќе го поставиме во
почетокот на јуни годинава.

С. Стефановски
Одбележувањето на секој јубилеј е значаен настан, празник и гордост за неговите директни учесници, особено кога станува збор за 50годишнината од матурирањето, златниот јубилеј на генерацијата завршени ученици на Учителската школа во Штип од ге не ра ци јата
1962/1963 година.
Многубројни нејзини генерации
таа учителска школа ја нарекуваат
Штипска учителска Сорбона, образовна установа што има оставено
значаен печат и длабоки траги во
развојот на воспитно-образовниот
процес во Македонија во еден подолг период.
Генерацијата што годинава го од-

бележува својот златен јубилеј, 50години од матурирањето, била претпоследна генерација на ученици во
постоењето на таа образовна институ ци ја. Таа ге не ра ци ја мату ран ти
има ла точ но 164 уче ни ци, во пет
класа - три женски паралелки, две
машки и една мешана паралелка.
Многумина и денес тврдат дека
генерацијата 1962/1963 од Штипската учителска Сорбона е најуспешната генерација на таа образовна
институција, што се докажува и со
неколку имиња што се од значење
за Република Македонија.
Така, проф. д-р Гале Галев, долгогодишен професор на Правниот факултет во Скопје, негов декан, проректор на универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ и министер за образова-

К. С. Андонова

На 9 мај над 400 пен зи о не ри
од речиси сите градови на Македонија, а најмногу од источниот регион, се со браа во Ви ни ца, грат че
познато по теракотните икони што
го „про ше таа“ све тот и по Ви нич кото ка ле, поз нат архе о ло шки ло ка ли тет. Мно гу ми на од дој де ни те
го посетија Музејот на градот и ги
ви доа одб ли зу овие екс по нати за
кои слуш на ле, но до се га не ма ле
можност да ги видат. Инаку, повод
за оваа тра ди ци о нал на сред ба е
одбележувањето на верскиот празник Томина недела.
Средбата ја отвори и присутните ги поздрави претседателот на ЗП
Виница, Младен Петров. Тој им посака на сите присутни добредојде
и уба во дру же ње. Го сти те и до ма ќините од име на Сојузот ги поздра-

ви Станка Трајкова, секретар на ИО
на СЗПМ, по са ку вај ќи им на пен зионерите добра забава и другарување.
Откако завршија поздравувањата и прегрнувањата, почна веселбата. Се играа ора од сите краеви.
Се пееја песни што будеа спомени.
Се танцуваше на евергрини од младоста. Со леснотија и со срце играа
и пееја луѓе што ги трошеа седмата и ос мата де це ни ја. Да не ти се
верува! Глетката беше преубава. За
восхит. Да се чудиш. Тоа неколкупати го рече низ песна пејачот, кој неуморно ги исполнуваше нарачките
и жел би те на овие ве се ли и раз и грани пензионери.
- Аман, да одмориме малку! Да
ми кажувал некој немало да поверу вам де ка тол ку енер ги ја има ат
при пад ни ци те од тре та та до ба искоментираа музичарите.

Се пееја песни што
будеа спомени,
се танцуваше на
евергрини од младоста,
со леснотија и со срце
играа и пееја луѓе
што ги трошат седмата
и осмата деценија

Убавата страна на животот
Таска Гавровска
Неодамна, поточно на 23 април
2013 година, во салата на македонската кинотека беше промовирана
книгата поезија со наслов „Дарагаја“ од Лидија Лучко-Јеремиќ. Овој настан доби на значење бидејќи беше
одржан и на Денот на книгата, манифестација чие име, само по себе, говори за местото на убавиот збор, за
уметноста на ткаењето на емотивното, мисловното, духовното ткиво,
кое е срцевина на убавата страна на
човековиот живот.
Меѓу многуте присутни беше и синот на Лидија Јеремиќ, познатиот
актер Драган Спасовски-Дац, кој ја
отвори манифестацијата пеејќи ја на
руски прекрасната шансона „Натали“ на Жилбер Беко, омилена песна
на мајка му, а потоа ја прочита рецензијата за книгата од писателот и
универзитетски професор по литература Венко Андоновски. За книгата
зборуваа и Драги Аргировски, претседател на Сојузот на здруженијата
на пензионерите на Македонија, новинар, публицист и општествен работник, како и уредникот на книгата
Мендо Димовски. Обајцата со одбрани зборови и со голема емотивност
го искажаа своето доживување на
поезијата на Лидија. На промоција-

На средбата беа донесени и вапсани велигденски јајца. Речиси на
сите маси имаше разнобојни јајца,
кои вредните пензионери ги донеле да ја по ка жат сво јата кре атив ност, но и да осво јат, ако може, и
една од трите награди.
Прва награда освои ЗП Охрид,
втора ЗП Македонска Каменица, а
тре та та на гра да ја по де ли ја ЗП
Штип и ЗП Ново Село-Струмичко.

Масовно и величествено
С. Димовски

Беше голема привилегија да се биде на петтата по ред и веќе традиционалната средба на пензионерите од Тетово, која се одржа во ресторанот „Арена“. Во саботата, 20 април, овде се собраа околу 700 пензионери од речиси
сите краишта на Македонија. Тие се забавуваа, играа и пееја, разменуваа
искуства и подароци, разубавувајќи ги
пензионерските денови.
Многумина од гостите посетата ја
искористија за прошетка до туристичките, културните и историските знаменитости во и околу Тетово: Попова Шапка, комплексите „Арабати-баба теќе“ и
Лешок, Шарената џамија и други. Сето
тоа значеше едно ново доживување,
предизвик и ден за помнење.
Во Тетово се собраа претставници на пензионерските здруженија од
скопските општини Гази Баба, Ѓорче
Петров, Карпош и Тафталиџе, како и
од Битола, Велес, Гостивар, Дебар,

Многумина од гостите посетата ја искористија за
прошетка до туристичките,
културните и историските
знаменитости во и околу
Тетово
Кичево, Кратово, Крушево, Неготино, Охрид, Прилеп, Радовиш, Ресен,
Свети Николе, Струга и Штип, и од градот-домаќин Тетово.
Во почетокот добредојде на присутните им посака Софија Симоска,
претседателка на активот на жени при
ЗП Те то во. Потоа пен зи о нер ки те и
пензионерите ги поздрави новоизбраната градоначалничка на Тетово,
Теу та Арифи.
- Задоволство е да се биде во вашата средина, да се присуствува на сред-
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ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „ДАРАГАЈА“

ПЕТ ТА СРЕДБА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО ТЕТОВО

ТОМИНА НЕДЕЛА ВО ВИНИЦА

И во третата доба полни со енергија

Многумина и денес тврдат
дека оваа генерација од
Штипската учителска Сорбона е најуспешната генерација на таа образовна
институција, што се докажува и со неколку имиња што
се од значење за Република
Македонија

ние во Владата на РМ, ги достигнал
сите универзитетски титули и професионални звања.
Александра Трајанова-Алексова
е првата жена-претседател на општина во Македонија во периодот 19841986 година.
Оваа генерација се гордее и со
Киро Донев, еден од најистакнатите
писатели за деца во Македонија, како и со Димитар Хаџи-Василев, дипломат од кариера, м-р Цветко Тодоровски, врвен микробиолог во Македонија, м-р Јосиф Џолев во производствено-индустриската дејност, Никола Стојменов остварил завидна кариера во царината на Македонија,
Ливанта Нанева, покрај учителската
дејност, е и успешна музичка интерпретаторка, а Томе Атанасов бил врвен борач, а потоа ценет тренер во
штипски Балканец.
Оваа ге не ра ци ја на Штип ската
учителска школа, впрочем како и други те ге не ра ции, сво и те обра зов ни
знаења, но и животни вештини, не
можела да ги постигне без помош и
поддршка од своите тогашни професори, педагози, психолози..., на кои
овие сегашни пензионери со гордост
и пиетет се сеќаваат: Стево Крстев,
Воислав Глигориевиќ, Стојче Савев,
Павле Стоилковски, Невена Милева,
Добрила Јовева, Блага Манева, Михаил Лозанов, Иван Маневски, Методи Јорданов-Мице..., како и директорот Ванчо Дубровски.
Покрај среќата да се има таков
наставен кадар, успешноста на оваа
генерација се должи и на нејзината
генерациска сплотеност, меѓусебна
почит и дружење, од што произлегоа
и неколку генерациски брака, а сето
тоа трае и до денешни дни.
Овој златен јубилеј на генерацијата 1962/1963 од Учителската школа во Штип ќе го одбележи на 25-ти,
сабота, во хотелот „Изгрев“, со почеток во 11 часот - заедничко фотографи ра ње во дво рот на Учи тел ската
школа, а точно напладне е предвидено свечено отворање на средбата на
злат ната ге не ра ци ја на Штип ската
учителска Сорбона.
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ба на оние што вложиле максимални
напори во својот работен век, по кој
останале во вистинска кондиција. Ќе
се обидеме да ги користиме вашите
сознанија и животни искуства. На здружението на Тетово ќе му дадеме сесрдна помош - рече Арифи. Претседателот
на СЗПМ, Драги Аргировски, по поздравот и честитките за изборот на тетовската градоначалничка на таа одговорна функција изрази надеж дека здруженијата ќе продолжат со организирање
вакви средби, но и со многу други содржини од спортски и културно-забавен живот. Аргировски ги извести присутните дека на годинашната меѓународна средба на пензионерите во Љубљана нашата земја ќе ја претставува
ЗП Тетово. Присутните ги поздравија и
Гојко Ефтоски, претседател на собранието, и Шабан Азизи, претседател на извршниот одбор на ЗП Тетово, кои им се
обратија на македонски и албански јазик, по што средбата и официјално беше прогласена за отворена.

Поетесата Лидија Лучко-Јеремиќ штедро го отвора
своето срце и им го подава на своите читатели за
заедно да го живеат животот и да ја слават љубовта
та чест и задоволство за свое видување на поезијата на Лидија ЛучкоЈеремиќ имав и јас. Книгата, да бидам искрена, ја прочитав во еден
здив. Бев воодушевена од светогледот на поетесата, кој е широк и богат.
Таа низ стиховите штедро го отвора
своето срце, кое е како ковчег-ризница, и им го подава на своите читатели заедно да го живеат животот, да
ја слават љубовта...
Потоа, Лидија Јеремиќ им се заблагодари на сите, особено на градоначалникот на општината Карпош,
Стевчо Јакимовски, и на претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски,
за поддршката во издавањето на
книгата, и на сите што учествувале и
L помагале нејзиното поетско првенче да види виделина.
На промоцијата со задоволство

беше проследен и настапот на хорот
на Здружението на пензионерите од
општината Карпош. Тие исполнија
неколку прекрасни народни песни,
кои, како и поезијата на Лидија, ги
опеваат љубовта и убавината на животот.
Беше пријатно да се види колку
луѓе дојдоа на оваа промоција за да
се сретнат со поетесата Јеремиќ, да
ги чујат нејзините стихови, да ја слушаат како таа со многу емоции и вродена сценска умешност ја рецитира,
ја пее и ја претставува својата поезија.
Стиховите за љубовта - сеопштата, сеопфатната, сеприсутната и вечна човекова водилка и смисла на неговото постоење, ги понесе сите присутни. Емотивната искра што во почетокот блесна ги разгали сите што
дојдоа на оваа манифестација и му
даде атмосфера на убавиот сончев
ден. На крајот сите се собраа на коктелот со леб и вино да поразговараат, да L честитаат на поетесата Лидија, секој со мисла и чувството во себе дека и во третата доба може да си
ги блажат душата и мислите, споделувајќи ги со другите вечните животни
вредности. Дека и во третата доба човекот има што да подари. Овој пат Лидија на сите присутни ни подари една нејзина „Молитва за љубовта“.
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ПЕДЕСЕТГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ НА ЗЛАТНАТА ШТИПСКА ГЕНЕРАЦИЈА

Пензионери горди на својата генерација

Наскоро нов пензионерски дом
Ц. Спасикова
Деновиве во Штип беше постигната спогодба помеѓу раководството на
ЗП Штип и Карбинци и локалната самоуправа за почнување со изградба
на нов пензионерски дом, со површина од 5.500 квадратни метри во населбата Дузлак во Штип. Спогодбата
ја потпишаа претседателот на здружението на пензионерите Михаил Василев и градоначалникот на Штип, Илчо
Захариев.
Овој проект е почнат затоа што постојниот пензионерски дом има само
12 гарсониери, состојба што ни оддалеку не ги задоволува потребите на
пензионерите, затоа што постојано се
зголемува бројот на оние што бараат
покрив над главата.
При потпишувањето на оваа спогодба, првиот човек на пензионерите
на Штип и Карбинци, Михаил Василев,
рече дека домот ќе биде во сопственост на здружението на пензионерите. Во спогодбата е одредено дека земјиштето ќе биде откупено по цена од
само едно евро за квадратен метар,
а изградбата ќе почне со средства од
фондот на пензионерски заштеди, кои
не се доволни, па затоа е потребна до-

полнителна помош од другите заинтересирани здруженија од источниот дел
на Македонија, како и од Министерството за труд и социјална политика.
- Најголема поддршка во реализација на овој проект добиваме од
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, особено од

Новиот објект ќе има
корисна станбена
површина од
1.754 квадратни метри,
со што ќе се овозможи
сместување на 80 лица

претседателот на сојузот Драги Аргировски. Познато е дека ќе се градат
и други вакви домови во преостанатите градови. Тоа е за поздравување,
затоа што новото време предизвика
промени во кои младите немаат доволно време да се грижат за своите
стари родители - истакна претседате-

лот на ЗП Штип и Карбинци, Михаил
Василев.
Градоначалникот на Штип, м-р примариус Илчо Захариев, изрази задоволство од почнувањето на реализацијата на овој проект, нагласувајќи дека општината Штип му дава целосна
поддршка на раководството на ЗП Карбинци и Штип, кое води грижа за иднината на пензионерите затоа што тие
имаат право на достојна старост, со
покрив над главата и соодветна здравствена нега.
Идејниот проект за овој објект е
изработен од ЈП „Стипион“ од Штип,
со кој е предвидена корисна станбена површина од 1.754 квадратни метри, со што ќе се овозможи сместување на 80 лица. Објектот ќе биде изграден на две нивоа, првото ниво ќе биде со стандардно опремување, затоа
што е познато дека повеќето пензионери се со пониски пензии, а второто
ниво ќе биде малку поопремено, за
лица со повисоки примања.
Во тек е изработката на основниот изведбен проект, со кој ќе се утврдат сите детали, по што ќе почне изградбата на домот. Се надеваме дека
камен-темелникот ќе го поставиме во
почетокот на јуни годинава.

С. Стефановски
Одбележувањето на секој јубилеј е значаен настан, празник и гордост за неговите директни учесници, особено кога станува збор за 50годишнината од матурирањето, златниот јубилеј на генерацијата завршени ученици на Учителската школа во Штип од ге не ра ци јата
1962/1963 година.
Многубројни нејзини генерации
таа учителска школа ја нарекуваат
Штипска учителска Сорбона, образовна установа што има оставено
значаен печат и длабоки траги во
развојот на воспитно-образовниот
процес во Македонија во еден подолг период.
Генерацијата што годинава го од-

бележува својот златен јубилеј, 50години од матурирањето, била претпоследна генерација на ученици во
постоењето на таа образовна институ ци ја. Таа ге не ра ци ја мату ран ти
има ла точ но 164 уче ни ци, во пет
класа - три женски паралелки, две
машки и една мешана паралелка.
Многумина и денес тврдат дека
генерацијата 1962/1963 од Штипската учителска Сорбона е најуспешната генерација на таа образовна
институција, што се докажува и со
неколку имиња што се од значење
за Република Македонија.
Така, проф. д-р Гале Галев, долгогодишен професор на Правниот факултет во Скопје, негов декан, проректор на универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ и министер за образова-

К. С. Андонова

На 9 мај над 400 пен зи о не ри
од речиси сите градови на Македонија, а најмногу од источниот регион, се со браа во Ви ни ца, грат че
познато по теракотните икони што
го „про ше таа“ све тот и по Ви нич кото ка ле, поз нат архе о ло шки ло ка ли тет. Мно гу ми на од дој де ни те
го посетија Музејот на градот и ги
ви доа одб ли зу овие екс по нати за
кои слуш на ле, но до се га не ма ле
можност да ги видат. Инаку, повод
за оваа тра ди ци о нал на сред ба е
одбележувањето на верскиот празник Томина недела.
Средбата ја отвори и присутните ги поздрави претседателот на ЗП
Виница, Младен Петров. Тој им посака на сите присутни добредојде
и уба во дру же ње. Го сти те и до ма ќините од име на Сојузот ги поздра-

ви Станка Трајкова, секретар на ИО
на СЗПМ, по са ку вај ќи им на пен зионерите добра забава и другарување.
Откако завршија поздравувањата и прегрнувањата, почна веселбата. Се играа ора од сите краеви.
Се пееја песни што будеа спомени.
Се танцуваше на евергрини од младоста. Со леснотија и со срце играа
и пееја луѓе што ги трошеа седмата и ос мата де це ни ја. Да не ти се
верува! Глетката беше преубава. За
восхит. Да се чудиш. Тоа неколкупати го рече низ песна пејачот, кој неуморно ги исполнуваше нарачките
и жел би те на овие ве се ли и раз и грани пензионери.
- Аман, да одмориме малку! Да
ми кажувал некој немало да поверу вам де ка тол ку енер ги ја има ат
при пад ни ци те од тре та та до ба искоментираа музичарите.

Се пееја песни што
будеа спомени,
се танцуваше на
евергрини од младоста,
со леснотија и со срце
играа и пееја луѓе
што ги трошат седмата
и осмата деценија

Убавата страна на животот
Таска Гавровска
Неодамна, поточно на 23 април
2013 година, во салата на македонската кинотека беше промовирана
книгата поезија со наслов „Дарагаја“ од Лидија Лучко-Јеремиќ. Овој настан доби на значење бидејќи беше
одржан и на Денот на книгата, манифестација чие име, само по себе, говори за местото на убавиот збор, за
уметноста на ткаењето на емотивното, мисловното, духовното ткиво,
кое е срцевина на убавата страна на
човековиот живот.
Меѓу многуте присутни беше и синот на Лидија Јеремиќ, познатиот
актер Драган Спасовски-Дац, кој ја
отвори манифестацијата пеејќи ја на
руски прекрасната шансона „Натали“ на Жилбер Беко, омилена песна
на мајка му, а потоа ја прочита рецензијата за книгата од писателот и
универзитетски професор по литература Венко Андоновски. За книгата
зборуваа и Драги Аргировски, претседател на Сојузот на здруженијата
на пензионерите на Македонија, новинар, публицист и општествен работник, како и уредникот на книгата
Мендо Димовски. Обајцата со одбрани зборови и со голема емотивност
го искажаа своето доживување на
поезијата на Лидија. На промоција-

На средбата беа донесени и вапсани велигденски јајца. Речиси на
сите маси имаше разнобојни јајца,
кои вредните пензионери ги донеле да ја по ка жат сво јата кре атив ност, но и да осво јат, ако може, и
една од трите награди.
Прва награда освои ЗП Охрид,
втора ЗП Македонска Каменица, а
тре та та на гра да ја по де ли ја ЗП
Штип и ЗП Ново Село-Струмичко.

Масовно и величествено
С. Димовски

Беше голема привилегија да се биде на петтата по ред и веќе традиционалната средба на пензионерите од Тетово, која се одржа во ресторанот „Арена“. Во саботата, 20 април, овде се собраа околу 700 пензионери од речиси
сите краишта на Македонија. Тие се забавуваа, играа и пееја, разменуваа
искуства и подароци, разубавувајќи ги
пензионерските денови.
Многумина од гостите посетата ја
искористија за прошетка до туристичките, културните и историските знаменитости во и околу Тетово: Попова Шапка, комплексите „Арабати-баба теќе“ и
Лешок, Шарената џамија и други. Сето
тоа значеше едно ново доживување,
предизвик и ден за помнење.
Во Тетово се собраа претставници на пензионерските здруженија од
скопските општини Гази Баба, Ѓорче
Петров, Карпош и Тафталиџе, како и
од Битола, Велес, Гостивар, Дебар,

Многумина од гостите посетата ја искористија за
прошетка до туристичките,
културните и историските
знаменитости во и околу
Тетово
Кичево, Кратово, Крушево, Неготино, Охрид, Прилеп, Радовиш, Ресен,
Свети Николе, Струга и Штип, и од градот-домаќин Тетово.
Во почетокот добредојде на присутните им посака Софија Симоска,
претседателка на активот на жени при
ЗП Те то во. Потоа пен зи о нер ки те и
пензионерите ги поздрави новоизбраната градоначалничка на Тетово,
Теу та Арифи.
- Задоволство е да се биде во вашата средина, да се присуствува на сред-
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ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „ДАРАГАЈА“

ПЕТ ТА СРЕДБА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО ТЕТОВО

ТОМИНА НЕДЕЛА ВО ВИНИЦА

И во третата доба полни со енергија

Многумина и денес тврдат
дека оваа генерација од
Штипската учителска Сорбона е најуспешната генерација на таа образовна
институција, што се докажува и со неколку имиња што
се од значење за Република
Македонија

ние во Владата на РМ, ги достигнал
сите универзитетски титули и професионални звања.
Александра Трајанова-Алексова
е првата жена-претседател на општина во Македонија во периодот 19841986 година.
Оваа генерација се гордее и со
Киро Донев, еден од најистакнатите
писатели за деца во Македонија, како и со Димитар Хаџи-Василев, дипломат од кариера, м-р Цветко Тодоровски, врвен микробиолог во Македонија, м-р Јосиф Џолев во производствено-индустриската дејност, Никола Стојменов остварил завидна кариера во царината на Македонија,
Ливанта Нанева, покрај учителската
дејност, е и успешна музичка интерпретаторка, а Томе Атанасов бил врвен борач, а потоа ценет тренер во
штипски Балканец.
Оваа ге не ра ци ја на Штип ската
учителска школа, впрочем како и други те ге не ра ции, сво и те обра зов ни
знаења, но и животни вештини, не
можела да ги постигне без помош и
поддршка од своите тогашни професори, педагози, психолози..., на кои
овие сегашни пензионери со гордост
и пиетет се сеќаваат: Стево Крстев,
Воислав Глигориевиќ, Стојче Савев,
Павле Стоилковски, Невена Милева,
Добрила Јовева, Блага Манева, Михаил Лозанов, Иван Маневски, Методи Јорданов-Мице..., како и директорот Ванчо Дубровски.
Покрај среќата да се има таков
наставен кадар, успешноста на оваа
генерација се должи и на нејзината
генерациска сплотеност, меѓусебна
почит и дружење, од што произлегоа
и неколку генерациски брака, а сето
тоа трае и до денешни дни.
Овој златен јубилеј на генерацијата 1962/1963 од Учителската школа во Штип ќе го одбележи на 25-ти,
сабота, во хотелот „Изгрев“, со почеток во 11 часот - заедничко фотографи ра ње во дво рот на Учи тел ската
школа, а точно напладне е предвидено свечено отворање на средбата на
злат ната ге не ра ци ја на Штип ската
учителска Сорбона.
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ба на оние што вложиле максимални
напори во својот работен век, по кој
останале во вистинска кондиција. Ќе
се обидеме да ги користиме вашите
сознанија и животни искуства. На здружението на Тетово ќе му дадеме сесрдна помош - рече Арифи. Претседателот
на СЗПМ, Драги Аргировски, по поздравот и честитките за изборот на тетовската градоначалничка на таа одговорна функција изрази надеж дека здруженијата ќе продолжат со организирање
вакви средби, но и со многу други содржини од спортски и културно-забавен живот. Аргировски ги извести присутните дека на годинашната меѓународна средба на пензионерите во Љубљана нашата земја ќе ја претставува
ЗП Тетово. Присутните ги поздравија и
Гојко Ефтоски, претседател на собранието, и Шабан Азизи, претседател на извршниот одбор на ЗП Тетово, кои им се
обратија на македонски и албански јазик, по што средбата и официјално беше прогласена за отворена.

Поетесата Лидија Лучко-Јеремиќ штедро го отвора
своето срце и им го подава на своите читатели за
заедно да го живеат животот и да ја слават љубовта
та чест и задоволство за свое видување на поезијата на Лидија ЛучкоЈеремиќ имав и јас. Книгата, да бидам искрена, ја прочитав во еден
здив. Бев воодушевена од светогледот на поетесата, кој е широк и богат.
Таа низ стиховите штедро го отвора
своето срце, кое е како ковчег-ризница, и им го подава на своите читатели заедно да го живеат животот, да
ја слават љубовта...
Потоа, Лидија Јеремиќ им се заблагодари на сите, особено на градоначалникот на општината Карпош,
Стевчо Јакимовски, и на претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски,
за поддршката во издавањето на
книгата, и на сите што учествувале и
L помагале нејзиното поетско првенче да види виделина.
На промоцијата со задоволство

беше проследен и настапот на хорот
на Здружението на пензионерите од
општината Карпош. Тие исполнија
неколку прекрасни народни песни,
кои, како и поезијата на Лидија, ги
опеваат љубовта и убавината на животот.
Беше пријатно да се види колку
луѓе дојдоа на оваа промоција за да
се сретнат со поетесата Јеремиќ, да
ги чујат нејзините стихови, да ја слушаат како таа со многу емоции и вродена сценска умешност ја рецитира,
ја пее и ја претставува својата поезија.
Стиховите за љубовта - сеопштата, сеопфатната, сеприсутната и вечна човекова водилка и смисла на неговото постоење, ги понесе сите присутни. Емотивната искра што во почетокот блесна ги разгали сите што
дојдоа на оваа манифестација и му
даде атмосфера на убавиот сончев
ден. На крајот сите се собраа на коктелот со леб и вино да поразговараат, да L честитаат на поетесата Лидија, секој со мисла и чувството во себе дека и во третата доба може да си
ги блажат душата и мислите, споделувајќи ги со другите вечните животни
вредности. Дека и во третата доба човекот има што да подари. Овој пат Лидија на сите присутни ни подари една нејзина „Молитва за љубовта“.
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ВЕЛИКАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ СПОРТ: ТОДОР ГЕОРГИЕВСКИ-ТОДЕ

Наградата за шампионската титула
беше три метри штоф за костум
З. Михајлов

да ме преквалификува во голман. Неговото око не згреши и јас од тие моменти застанав меѓу стативите и почнав
стандардно да го бранам голот на тогашна Македонија, а по фузијата со Победа во 1947 година и на младинскиот тим
на Вардар, со кој две години подоцна ја
освоивме шампионската титула во Југославија.
- Наградата за овој успех беше три
метри штоф за косум. Така беше во тоа

Во изминатите години, од неговото
формирање во 1947-та, низ нашиот фудбалски бренд Вардар минале многу фудбалери. Некои од нив веќе се заборавени, но други остануваат за да потсетуваат на едно минато време, на период исполнет со тешкотии, но и со романтика и убавина...
Тодор Георгиевски-Тоде беше една
од најистакнатите вардарови фигури, и
тоа во два периода: првиот кон крајот
на 40-тите и во почетокот на 50-тите години, а вториот во почетокот од 60-тите
години од минатиот век, кога Вардар го
постигна најголемиот успех во тој период со освојување на Купот на поранешната држава.

Освојувањето на
фудбалскиот куп во
1961 година - настан за
историјата и аналите на
македонскиот спорт

НЕЗАБОРАВНИОТ ШПИЦ
Како сите млади момчиња така и
јас во периодот по Втората светска војна барав разонода, раскажува популарниот голман. Набрзо, благодарение на
честите собирања со другарите во дворот од поранешната женска гимназија
(таму е сега Владата на РМ), открив дека фудбалот би можел да биде интересен за мене. Мојот добар другар Диме
Арсовски, кој веќе тренираше под палката на прославениот фудбалски стручњак Илеш Шпиц (нему му е посветен
филмот „Трето полувреме“), ме повика
и јас да дојдам со него и да почнам да
тренирам. Уште од првите моменти почувствував дека е тоа она вистинското
за мене. Но малкумина знаат дека почнав како халф, за дури подоцна Шпиц

време. Врвните спортисти се задоволуваа и со мали нешта. Битно беше да
спортуваме, да се натпреваруваме, да
се дружиме и навечер на скопското корзо, пред Офицерскиот дом, да ги раскажуваме фудбалските доживувања. Се
разбира, таму беше и местото каде што
се наоѓавме со девојките - раскажува
пензионираниот судија на Врховниот
суд во Скопје.
КАРИЕРА И ВО ЉУБЉАНА
Во периодот кога почнал да го гради
фудбалското име, Тоде Георгиевски бил
повикан да замине на отслужување на
воениот рок во Љубљана. Морал да пре-

НОВА КНИГА - „25 БАЛКАНЕЦ

Киро Манев - неуморниот новинар

Т. Босеовски
Во на род ната биб ли оте ка
„Гоце Делчев“ во Штип неодамна беше промовирана книгата „25 - Балканец“ од авторот
Ки ро Ма нев, кој е пен зи о ни -

ран но ви нар. Во пре пол ната
сала на библиотеката, за книга та збо ру ваа ре цен зен тот
Трајче Јованов и професорот
Делчо Везенковски.
На поз нати от штип ски но винар, сега пензионер, ова му
е 11-та објавена книга. Киро
Манев е роден во Штип, каде
што го офор мил сво е то обра зование во сите степени.
Работниот век го минал во
Радио Штип, каде што извесно
време бил и директор. Покрај
редовната работа во штипското радио, тој соработувал и со
по ве ќе печате ни и еле ктрон ски медиуми. За постигнатите
резултати добитник е на повеќе награди и признанија, а за
сите постигнати успеси тој му
благодари на своето семејство
за сесрдната поддршка.
- И по пензионирањето, сH
додека ме служи здравјето, ќе
пишувам и ќе работам - рече
на промоцијата авторот Киро
Манев.
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кине со тренинзите и со студиите, иако
веќе бил запишан и на големо ги полагал испитите на Медицинскиот факултет.
- Со ова второво во Љубљана не можев да продолжам, но како војник со фудбал можев да се занимавам, па така се
најдов во редовите во тогаш најпопуларниот словенечки клуб Одред, во кој тренер беше легендарниот Мехо Брозовиќ.
Тој веднаш ме прифати, а јас со добрите одбрани му возвратив. Имав понуда
и по завршувањето на војската да останам во Љубљана, дури се договорив со
мојата девојка Смиљка, која подоцна ми
стана сопруга, заедно да заминеме во
главниот град на Словенија. Но работите не се одвиваа во посакуваниот правец. Одред (подоцна Олимпија) западна
во криза, па јас решив да се вратам во
Скопје. Тогаш наш тренер беше Кирил
Симоновски-Џина, можеби најславното македонско фудбалско име. Тој ширум ми ја отвори вратата на Вардар. Така заедно со Љубомир Цветковски-Жмара често се менувавме на голманската
позиција - раскажува Тоде.
ОСТВАРЕН СОН
Сепак, тој ја имал честа да биде на
голот на најзначајниот меч во тој период - финалето на Купот на Југославија во
Белград, во мај во 1961 година. Противникот Вартекс беше совладан со 2-1.
Пехарот на тогашниот претседател Тито
се најде во рацете на вардарци. Сонот
беше остварен. Тоа беа незаборавни
мигови за сите фудбалери што го носеа
вардаровиот дрес, најсветли мигови за
македонската фудбалска историја. Во

Интервенција на Георгиевски пред Дацевски и Жанетиќ на мечот Хајдук - Вардар во Сплит
оваа пригода заслужува да се потсетиме на составот на тимот што го забележа историскиот успех: Георгиевски, Вучидолов, Анѓушев, Дацевски, Божиновски, Трајчевски, Илиевски, Николовски,
Велковски, Дончевски и Шулинчевски.
Стрелци на головите беа Илиевски и Николовски.
Во меѓувреме Георгевски се отпишува од Медицинскиот и експресно го
завршува Правниот факултет. Брани
уште три години, а подоцна целосно E
се посветува на професијата. Станува
еден од најавторитетните судии во Општинскиот, а подоцна и во Окружниот

суд во Скопје, за да стигне и до судија во
Врховниот суд. Добива и одликување заслуги за народ. Во бракот со балетската солистка Смиљка ги добива двете ќерки Емилија и Александра, од кои втората тргна по стапките на својата мајка и
е врвна балерина.
Пензионерските денови Георгиевски ги минува мирно, често навраќајќи
се во сеќавањата на бурното професионално и спортско минато. Тука се и тројцата внуци, кои веќе се возрасни и одат
по својот пат, но сепак не го забораваат својот дедо, прославеното име на македонскиот фудбал

МИЛКА ЦИКАРСКА, ПОВЕЌЕКРАТНА КРВОДАРИТЕЛКА

Помогни за да ти помогнат
Е. Даниловска

Во активот на пензионерките на ЗП
Кисела Вода, Милка Цикарска е заменик-претседателка. Таа е пензионерка
со многу хуманост во неа и добрина во
нејзината душа. Работниот век го минала како финансов книговодител, мајка
е на два сина, од кои има четири внуци.
Сопругот E починал кога децата биле
средношколци, по што не E било лесно
да ги изведе на прав пат како самохрана мајка. Но не престанала да биде
активна. Нејзиното мото е - морате да се
соочите со реалноста и да се борите за
сите што ги сакате.
Милка е член на Црвениот крст на
Македонија од 1965 година. Таа е повеќекратен крводарител. Со своите 30 крводарувања дала значаен придонес за
крводарителството во Македонија. Задоволна е и исполнета кога знае дека помогнала некому што не го познава и спасила нечиј живот. Кога станува збор за
крводарителството, таа вели: „Помогни,
зашто и тебе ќе ти треба помош“. За своите активности има добиено повеќе пофалници и благодарници, како Сребре-

на значка за крводарителство во 1979
г., а во 1984 г. добила Златен знак за развивање на хуманизмот и солидарноста
меѓу луѓето. Во 1985 година добила Повелба од собранието на градската организација на Црвениот крст на Скопје.

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija

Таа е активна во Здружението на пензионерите во Кисела Вода. На забавите е задолжена да направи добро расположение и да ги собере сите околу себе. Таа е и песнопојка и член на вокалното трио на огранокот „Пржино“.
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