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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

СРЕДБА НА МИНИСТЕРОТ ДИМЕ СПАСОВ СО ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

Почнатите проекти ќе продолжат,
а ќе има и нови
и прет став ни ци те од ка де што се
именувани членовите. Во управниот одбор на Фондот на ПИОМ во работата задолжително членува претставник од Сојузот на здруженијата
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја.
Преку учеството во управниот одбор,
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија се дел од процесот на управување со работата на
Фондот на ПИОМ.
УНАПРЕДУВАЊЕ НА
СОЦИЈАЛНИОТ ЖИВОТ

Калина С. Андонова
На 27 јуни 2013 година министерот за труд и социјална политика Диме Спа сов ос тва ри сред ба со пре тседателите на 56 здруженија на пензионери, членки на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија.
- Де неш ната сред ба во овој со став, каде што се присутни сите претседатели на пензионерските здруженија, е уште една потврда за поли ти ки те на Вла дата на Ре пуб ли ка
Македонија за развој и континуирана со ра ботка, гра де ње до вер ба и
партнерски однос со граѓанскиот сектор. Ток му затоа ние, ка ко Ми ни стерство за труд и социјална политика, кое е надлежно за обезбедување достоинствен живот на старите
лица и пензионерите, и како Влада
на Република Македонија, при реализацијата на проектите од областа
на со ци јал ната си гур ност актив но
со ра боту ва ме со вас, би деј ќи вие
најдобро ги познавате проблемите
на оние што ги застапувате, а тоа се
пензионерите - истакна на средбата ми ни сте рот за труд и со ци јал на
политика.

ПЕН ЗИ И ТЕ ВР ВЕН ПРИ О РИ ТЕТ
Ток му затоа вр вен при о ри тет и
едно од најзначајните прашања за
нас е исплатата на пензиите и усогласувањето на висината на пензиите во текот на годината.
Притоа остануваме и натаму на

Во периодот септември октомври годинава уште
1.400 пензионери ќе можат
да одат на бесплатна
бањско-климатска
рекреација
ве ту ва ње то пен зи о не ри те сво јата
пензија да ја добијат во првата недела од тековниот месец!
Во оваа пригода како потсетување накратко ќе ги наведам проектите што ги презема Министерството:
ве ќе че твр та го ди на ус пеш но го
спро ве ду ва ме про е ктот „Бањ скокли матска ре кре а ци ја за ко рис ни ци на пензија“ - значаен проект од
аспект на тоа што повеќе илјади пензионери имаа можност да ги почувству ва ат бла го дати те од бањ ски от
туризам. Во согласност со утврдените актив но сти за ре а ли за ци јата на
овој проект, тој ќе продолжи и летово, с+ до октомври 2013-та. Во периодот септември - октомври годинава уште 1.400 пензионери ќе можат
да одат на бесплатно бањ ско лекување.
Но веќе се размислува за нови
предлог-проекти, кои ќе овозможат
рекреација и одмор за пензионерите. Во таа насока добредојдени се и
вашите идеи.
Исто така, во Република Македонија има 34 пензионерски дома, од
кои со 14 управува Фондот на пен-

зиското и инвалидското осигурување. Овие 14 пензионерски дома располагаат со 389 стана, во кои се сместени 448 корисници на пензија. Во
однос на подобрување на условите
за живеење и престој, се преземаат актив но сти на со че ни кон по до бру ва ње на ус ло ви те за сме сту ва ње и престој на корисниците на пензија во пензионерски домови.
Со новиот закон за пензиското и
инвалидското осигурување се изврши промена во составот на управниот одбор на Фондот на ПИОМ, како во однос на бројот на членовите
така и особено во квалификациите

Преку ваквата структурна поставеност на управниот одбор на Фондот ќе бидат опфатени и претставени ин те ре си те и на пен зи о не ри те
што се опфатени со системот на пензи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње.
Исто вре ме но, се обез бе ду ва вклу чување на невладиниот сектор и синдикатите во процесот на управување со работата на Фондот на ПИОМ.
Ми ни стерс твото за труд и со ци јал на по ли ти ка и ната му оста ну ва
отворено за соработка и сите ваши
иницијативи ќе ги разгледуваме заеднички и ќе им посветиме должно
внимание.
На на шата пос лед на сред ба со
претседателот Аргировски разговарав ме за ни за идеи, пред лог и по стој ни про е кти и ид ни пла но ви, за
кои јас, како министер за труд и соци јал на по ли ти ка, и актив но ќе се
за ла гам за нив на ре а ли за ци ја во
рамки на можностите.
Пензионерите се луѓето што учествуваа во изградбата на оваа држава и ние, како помлада генерација,

Владата има слух за пензионерските проблеми

Пензионерите се тие што
учествуваа во изградбата на
оваа држава и ние, како помлада генерација, им должиме
почит и посветеност во насока на реализирање на сите
нивни барања и потреби

им должиме почит и посветеност во
насока на реализирање на сите нивни барања и потреби.
Ќе се разгледаат можностите за
обезбедување центри за дневен престој на пензионерите и за претстојни те спорт ски пен зи о нер ски игри
што треба да се одржат во септември.
Да заклу чам, Владата на Република Македонија и Министерството
за труд и социјална политика и понатаму остануваат посветени на развојот и унапредувањето на активностите поврзани со прашања од секојдневниот живот на пензионерите. Преку унапредувањето на социјалниот живот, олеснување во пристапот на социјалните права и соработка со невладиниот сектор, старите ли ца ќе ја до би јат зас лу же на та
поддршка од општеството, рече во
своето обраќање министерот за труд
и социјална политика Диме Спасов.
За ме ди у ми те ми ни сте рот Спа сов и претседателот на СЗПМ, Аргиров ски, да доа из ја ви во вр ска со
средбата.
Потоа состанокот продолжи според од на пред одре де ни от дне вен
ред.
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ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ВО ПРОКУПЉЕ, СРБИЈА
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СРЕДБА СО ЃОКО ЦЕЛЕСКИ, ПЕНЗИОНЕР-УМЕТНИК ОД ДЕБРЦА

ПИКНИК-СРЕДБА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО СТАР ДОЈРАН

Со дружба и со пријателство е поубаво

ЗП Куманово ја воодушеви публиката
Станковиќ, претседателот на собранието на општината Прокупље, директорите на ПИОМ од Прокупље и од
Ниш, како и Љубица Кузмановска,
потпретседателка на ЗП Куманово.
Покрај КУД „Абрашевиќ“ од Прокупље, во програмата настапи и кума нов ска та фолк лор на гру па со
сплет песни и игри од Македонија и
од Србија, а Достана Иванова ја испеа песната „Македонско девојче“,
при што во оро се фатија и заиграа
сите учесници и гости. По завршувањето на програмата, претседателот

на ЗП Про куп ље, Ми ло ван Ву ки че виќ, им се заблагодари на сите учесни ци те, а осо бе но на учес твото на
гостите од Куманово, за прекрасната изведба.
- Оваа спортска сала „Зоран Ѓинѓиќ“ нема видено ваков убав фолклорен сплет.
Дружењето продолжи во ресторанот „Трофеј“, со дружење и веселба
проследена со музика што долго време ќе им остане во сеќавањето на
сите - истакна Вукичевиќ.
К.Љ.

ЗНАЧАЈНА МАНИФЕСТАЦИЈА НА КУЛТУРАТА ВО ВА ЛАНДОВО

Ликовна колонија, која безмалку 30 години
преку Белчишта ја промовира Македонија

Фото: Дарко Андоновски

Фолклорниот ансамбл на КУД „Ѓоко Симоновски“ на ЗП Куманово на
26. јуни оваа година учествуваше на
десет тата јубилејна средба на пензионерите „Видовден 2013“ во Прокупље, Република Србија. На средбата присуствуваа околу 300 пензионери од Блаце, Куршумлија, Житораѓе, Ниш, Пирот и од Врање.
Покрај домаќинот, претседателот
на Здру же ни е то на пен зи о не ри од
Прокупље, на свеченоста се обратија и потпретседателот на Сојузот на
пен зи о не ри те на Ср би ја, Ми о драг

Следното дружење е веќе овој викенд, на 14 јули во Ораовица
Л. Младеновска
Во организација на Здружението на пен зи о не ри те од Стру ми ца,
на 29 јуни во Стар Дојран се одржа
при јат на пен зи о нер ска пик никсред ба на ко ја при сус тву ваа над
5.500 пензионери од повеќе здруже ни ја од Ре пуб ли ка та, ме ѓу кои
најмногубројни и овој пат беа радовишани, со 720 члена.
Во почетокот гостите беа поздравени од претседателката на извршниот одбор на ЗП Струмица, Данче
Даскаловска, која со нескриено задоволство посака ваквите средби
пензионерите да ги организираат
што почесто.
Средбата ја отвори претседателот на Сојузот на здруженија на пензи о не ри те на Ма ке до ни ја, Дра ги
Аргировски, кој укажа на значењето на ва кви те пик ник-сред би за
пен зи о не ри те, кои со дру же ње то,
ширењето пријателства и размената на искуства од пензионерскиот
живот ја надминуваат секојдневната депресија и си го продолжуваат

На средбата присуствуваа
над 5.500 пензионери
од повеќе здруженија од
Републиката, меѓу кои
најмногубројни и
овој пат беа радовишани,
со 720 члена

претседателите на здруженијата, каде што за нови домаќини едногласно беа избрани здруженијата на пензионерите од Велес и од Неготино.
Претседателот Аргировски ги информира присутните за новите заложби
на Владата и раководството на СЗПМ

во од нос на по до бру ва ње на стан дардот на пензионерите, а потоа претседателот на ЗП Радовиш го најави
следното дружење за 14 јули и ги покани пензионерите да ја посетат новоизградената манастирска црква
„Св. Ѓор ѓи ја“ кај се лото Ора о ви ца.

животот. Тој посебно го пофали рако водс тво то на пен зи о не ри те од
Стру ми ца за ор га ни зи ра ње ед на
ваква средба, каде што се сретнаа
голем број пријатели, познаници и
роднини што не се виделе од поодамна.
Потоа, како што е редот, претседател ката Да ска лов ска го по ве де
убавото македонско оро под ладните јаворови сенки на брегот на езерото, каде што се играше и пееше
с= до вечерните часови.
Сред бата бе ше иско ри сте на и
за одржување работен состанок со

Во свет преку Белчишта
Мендо Димовски
Низ славната Дебрца тргнавме
со намера да стигнеме до Белчишта,
до центарот на оваа мала но надалеку позната општина по раскошот
на природата и настаните од историјата, кои овде за навек оставиле печат за паметење. Што побрзо да набљудуваме, дали сјајот на природата
и убавината што надоаѓа отсекаде,
дали спомениците што сведочат за
минатото од Народноослободителната војна и херојствата на борците од
Дебрца.
Таму, во Белчишта, сретсело, затскриена зад расцветаните дрвја, дава одблесок и не толку забележливата зграда во која триесетина години
се акумулира и се шири вистината
за овој крај, во кој стотици наши и
странски уметници престојуваат и
создаваат ликовни дела и ја промовираат нашата земја на сите шест
континенти. Барајќи мир, тие овде
повремено се населуваат и во голема инспирација ги искажуваат своите таленти.
- Душата ми е исполнета и се радувам што сум основоположник на
оваа ликовна колонија, која безмалку 30 години преку Белчишта ја промовира Македонија во светот за сите да слушнат и да ја запознаат - го
искажува своето задоволство позна-

ПОСТАПНА РЕА ЛИЗАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ НА СТАРИ ЛИЦА

„Пензионерите пеат 2013“
М. Ѓорѓиева
Во Центарот за култура во Валандово на 3 јули се одржа традиционалната манифестација од областа на културата „Пензионерите пеат 2013“, на
која учествуваа 11 пејачки и игроорни групи од вардарскиот регион, од Битола и од Прилеп. Гостите и учесниците ги поздрави Леонид Манчев, претседател на Здружението на пензионери од Валандово, а за значењето на
оваа пензионерска културна манифестација зборуваше Драги Аргировски,
претседател на Сојузот на здруженија-

та на пензионерите на Македонија.
Притоа, тој посебно ја нагласи улогата на пензионерите во збогатувањето на културното творештво, во негувањето на фолклорните традиции и
обичаи, што е од национален интерес
на културата на нашата земја.
Хорот на ЗП Валандово се претстави со три песни, од кои химната на Валандово од Леонид Манчев беше бурно поздравена од присутните гледачи.
Хорот на ЗП Битола, исто така, настапи со три песни, од кои најдобар
впечаток остави „Мамо, кој чука на
порти“, а хорот на ЗП Богданци се

истакна со песната „Кога ќе заснежат
косите“. Изведбата на „Едно име имаме“ во интерпретација на Ангел Тотов
беше поздравена од присутните со громогласен и долг аплауз, како и настапот на КУД „Пензионер“ од Прилеп, со
песните „Мома крај извор седеше“ и
„Ми излегла Евда“. Со две песни настапија и КУД „Пенка Котеска“ и Трајче Лазаров од ЗИП Кавадарци. Со нов
репертоар се претставија хорот на ЗП
Гевгелија и игроорна група од Миравци. Со по три песни се претставија и
ЗП Велес и ЗП Неготино. На учесниците им беа врачени и благодарници.
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Дневен центар и во Гази Баба

Деновиве во населбата Маџари,
во општината Гази Баба, почна уредувањето на нов центар за дневен
престој на пензионери и стари лица.
На почнувањето на работите присуствуваа министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот Тони Трајковски, претседателот на Сојузот на здруженија на
пензионери, Драги Аргировски, претседателот на здружението на пензионери Гази Баба, Ѓорге Андонов, и
други гости.
На пригодната прес-конференција министерот Диме Спасов истакна
дека Владата на Република Македонија води активна политика, со која
нуди решенија за проблемите на лицата во тре тата до ба, пре зе мај ќи
активности за подобрување на нивната економска и социјална полож-

ба. Со усвојувањето на Националната стратегија за социјална сигурност
на старите лица во 2010 година се
предвидуваат низа мерки, меѓу кои
и отворање дневни центри за стари
лица.
Градоначалникот на општината
Гази Баба, Тони Трајковски, ја истакна соработката со Министерството
за труд и социјална политика во отворањето на Дневниот центар за стари лица, за кој се преадаптира објектот на поранешното кино „Маџари“.
Вкупната финансиска конструкција
е око лу 4.000.000 де на ри, од кои
3.400.000 денари се инвестиција на
општината Гази Баба за комплетна
санација на покривната конструкција, фасадата, комплетна замена на
вратите и прозорците, уредување на
внатрешниот простор со замена на

подот и комплетна санација на електричната инсталација.
Министерството за труд и социјал на по ли ти ка ќе учес тву ва со
600.000 денари за опремување на
просториите на овој дневен центар.
Во зависност од временските услови е предвидено комплетната реконструкција и адаптација на овој објект
да траат три месеци.
Овие активности ги поздрави претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, истакнувајќи дека со имплементација на националната стратегија
за стари лица, која е подготвена според европски стандарди, покрај клубови и дневни центри, се планира
изградба и на пензионерски и домови за стари лица, за што е утврдена
евидентно голема потреба.
К.С.А.

Во оваа ретка уметничка
галерија, откако настана,
доаѓаат, престојуваат и
создаваат нови дела познати наши и странски
уметници, кои ги овековечуваат просторот, времето
и душата на Белчишта.
Околу 120 автори овде
оставиле белег од својот
опус, а 600 слики ги украсуваат ѕидовите на галеријата
тиот уметник од Белчишта, сега пензионер, Ѓорѓи-Ѓоко Целески.
Колонијата, всушност, настанала по негова иницијатива, што ја повел додека бил член на ликовните педагози на Југославија, кога бил поддржан во намерата и охрабрен да ја
формира ликовната колонија. Времето ја потврдило исправната одлука и сега тој е горд на себе што успеал тогашните авторитети од нашата
и од соседните земји да ги убеди во
потребата за формирање колонија,
со што ја втемелил и ја остварил својата желба.

- Во оваа ретка уметничка галерија, откако настана, доаѓаат, престојуваат и создаваат нови дела познати наши и странски уметници, кои
ги овековечуваат просторот, времето и душата на Белчишта. Околу 120
автори овде оставиле белег од својот опус, а 600 слики ги украсуваат
ѕидовите на галеријата - објаснува
Целески.
Објектот нуди добри услови за
сместување и престој на десетина
лица-уметници со сите придружни услуги за творење и нормално функционирање. Овде и храната ги враќа
луѓето на мајката природа, а домашните специјалитети и бистрата изворска вода го изоструваат умот и поттикнуваат на творештво.
При посетата на колонијата имавме привилегија домаќинот Целески
да н= послужи со „ѓомлезе“ и ние да
го вкусиме белчишкиот специјалитет, кој на голема врата влезе и се
прослави во делата на уметниците.
Ако патот ве наведе преку Кичево кон Охрид, не заборавете дека на
24 километри од магистралата ве
очекуваат славна Дебрца и „уметничкото ѓомлезе“ во ликовната колонија во Белчишта.
Домаќинот сигурно ќе ви приреди и друго изненадување.
Кој еднаш таму бил, брзо ќе посака пак да се врати.
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СРЕДБА СО ЃОКО ЦЕЛЕСКИ, ПЕНЗИОНЕР-УМЕТНИК ОД ДЕБРЦА

ПИКНИК-СРЕДБА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО СТАР ДОЈРАН

Со дружба и со пријателство е поубаво

ЗП Куманово ја воодушеви публиката
Станковиќ, претседателот на собранието на општината Прокупље, директорите на ПИОМ од Прокупље и од
Ниш, како и Љубица Кузмановска,
потпретседателка на ЗП Куманово.
Покрај КУД „Абрашевиќ“ од Прокупље, во програмата настапи и кума нов ска та фолк лор на гру па со
сплет песни и игри од Македонија и
од Србија, а Достана Иванова ја испеа песната „Македонско девојче“,
при што во оро се фатија и заиграа
сите учесници и гости. По завршувањето на програмата, претседателот

на ЗП Про куп ље, Ми ло ван Ву ки че виќ, им се заблагодари на сите учесни ци те, а осо бе но на учес твото на
гостите од Куманово, за прекрасната изведба.
- Оваа спортска сала „Зоран Ѓинѓиќ“ нема видено ваков убав фолклорен сплет.
Дружењето продолжи во ресторанот „Трофеј“, со дружење и веселба
проследена со музика што долго време ќе им остане во сеќавањето на
сите - истакна Вукичевиќ.
К.Љ.

ЗНАЧАЈНА МАНИФЕСТАЦИЈА НА КУЛТУРАТА ВО ВА ЛАНДОВО

Ликовна колонија, која безмалку 30 години
преку Белчишта ја промовира Македонија

Фото: Дарко Андоновски

Фолклорниот ансамбл на КУД „Ѓоко Симоновски“ на ЗП Куманово на
26. јуни оваа година учествуваше на
десет тата јубилејна средба на пензионерите „Видовден 2013“ во Прокупље, Република Србија. На средбата присуствуваа околу 300 пензионери од Блаце, Куршумлија, Житораѓе, Ниш, Пирот и од Врање.
Покрај домаќинот, претседателот
на Здру же ни е то на пен зи о не ри од
Прокупље, на свеченоста се обратија и потпретседателот на Сојузот на
пен зи о не ри те на Ср би ја, Ми о драг

Следното дружење е веќе овој викенд, на 14 јули во Ораовица
Л. Младеновска
Во организација на Здружението на пен зи о не ри те од Стру ми ца,
на 29 јуни во Стар Дојран се одржа
при јат на пен зи о нер ска пик никсред ба на ко ја при сус тву ваа над
5.500 пензионери од повеќе здруже ни ја од Ре пуб ли ка та, ме ѓу кои
најмногубројни и овој пат беа радовишани, со 720 члена.
Во почетокот гостите беа поздравени од претседателката на извршниот одбор на ЗП Струмица, Данче
Даскаловска, која со нескриено задоволство посака ваквите средби
пензионерите да ги организираат
што почесто.
Средбата ја отвори претседателот на Сојузот на здруженија на пензи о не ри те на Ма ке до ни ја, Дра ги
Аргировски, кој укажа на значењето на ва кви те пик ник-сред би за
пен зи о не ри те, кои со дру же ње то,
ширењето пријателства и размената на искуства од пензионерскиот
живот ја надминуваат секојдневната депресија и си го продолжуваат

На средбата присуствуваа
над 5.500 пензионери
од повеќе здруженија од
Републиката, меѓу кои
најмногубројни и
овој пат беа радовишани,
со 720 члена

претседателите на здруженијата, каде што за нови домаќини едногласно беа избрани здруженијата на пензионерите од Велес и од Неготино.
Претседателот Аргировски ги информира присутните за новите заложби
на Владата и раководството на СЗПМ

во од нос на по до бру ва ње на стан дардот на пензионерите, а потоа претседателот на ЗП Радовиш го најави
следното дружење за 14 јули и ги покани пензионерите да ја посетат новоизградената манастирска црква
„Св. Ѓор ѓи ја“ кај се лото Ора о ви ца.

животот. Тој посебно го пофали рако водс тво то на пен зи о не ри те од
Стру ми ца за ор га ни зи ра ње ед на
ваква средба, каде што се сретнаа
голем број пријатели, познаници и
роднини што не се виделе од поодамна.
Потоа, како што е редот, претседател ката Да ска лов ска го по ве де
убавото македонско оро под ладните јаворови сенки на брегот на езерото, каде што се играше и пееше
с= до вечерните часови.
Сред бата бе ше иско ри сте на и
за одржување работен состанок со

Во свет преку Белчишта
Мендо Димовски
Низ славната Дебрца тргнавме
со намера да стигнеме до Белчишта,
до центарот на оваа мала но надалеку позната општина по раскошот
на природата и настаните од историјата, кои овде за навек оставиле печат за паметење. Што побрзо да набљудуваме, дали сјајот на природата
и убавината што надоаѓа отсекаде,
дали спомениците што сведочат за
минатото од Народноослободителната војна и херојствата на борците од
Дебрца.
Таму, во Белчишта, сретсело, затскриена зад расцветаните дрвја, дава одблесок и не толку забележливата зграда во која триесетина години
се акумулира и се шири вистината
за овој крај, во кој стотици наши и
странски уметници престојуваат и
создаваат ликовни дела и ја промовираат нашата земја на сите шест
континенти. Барајќи мир, тие овде
повремено се населуваат и во голема инспирација ги искажуваат своите таленти.
- Душата ми е исполнета и се радувам што сум основоположник на
оваа ликовна колонија, која безмалку 30 години преку Белчишта ја промовира Македонија во светот за сите да слушнат и да ја запознаат - го
искажува своето задоволство позна-

ПОСТАПНА РЕА ЛИЗАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ НА СТАРИ ЛИЦА

„Пензионерите пеат 2013“
М. Ѓорѓиева
Во Центарот за култура во Валандово на 3 јули се одржа традиционалната манифестација од областа на културата „Пензионерите пеат 2013“, на
која учествуваа 11 пејачки и игроорни групи од вардарскиот регион, од Битола и од Прилеп. Гостите и учесниците ги поздрави Леонид Манчев, претседател на Здружението на пензионери од Валандово, а за значењето на
оваа пензионерска културна манифестација зборуваше Драги Аргировски,
претседател на Сојузот на здруженија-

та на пензионерите на Македонија.
Притоа, тој посебно ја нагласи улогата на пензионерите во збогатувањето на културното творештво, во негувањето на фолклорните традиции и
обичаи, што е од национален интерес
на културата на нашата земја.
Хорот на ЗП Валандово се претстави со три песни, од кои химната на Валандово од Леонид Манчев беше бурно поздравена од присутните гледачи.
Хорот на ЗП Битола, исто така, настапи со три песни, од кои најдобар
впечаток остави „Мамо, кој чука на
порти“, а хорот на ЗП Богданци се

истакна со песната „Кога ќе заснежат
косите“. Изведбата на „Едно име имаме“ во интерпретација на Ангел Тотов
беше поздравена од присутните со громогласен и долг аплауз, како и настапот на КУД „Пензионер“ од Прилеп, со
песните „Мома крај извор седеше“ и
„Ми излегла Евда“. Со две песни настапија и КУД „Пенка Котеска“ и Трајче Лазаров од ЗИП Кавадарци. Со нов
репертоар се претставија хорот на ЗП
Гевгелија и игроорна група од Миравци. Со по три песни се претставија и
ЗП Велес и ЗП Неготино. На учесниците им беа врачени и благодарници.
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Дневен центар и во Гази Баба

Деновиве во населбата Маџари,
во општината Гази Баба, почна уредувањето на нов центар за дневен
престој на пензионери и стари лица.
На почнувањето на работите присуствуваа министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот Тони Трајковски, претседателот на Сојузот на здруженија на
пензионери, Драги Аргировски, претседателот на здружението на пензионери Гази Баба, Ѓорге Андонов, и
други гости.
На пригодната прес-конференција министерот Диме Спасов истакна
дека Владата на Република Македонија води активна политика, со која
нуди решенија за проблемите на лицата во тре тата до ба, пре зе мај ќи
активности за подобрување на нивната економска и социјална полож-

ба. Со усвојувањето на Националната стратегија за социјална сигурност
на старите лица во 2010 година се
предвидуваат низа мерки, меѓу кои
и отворање дневни центри за стари
лица.
Градоначалникот на општината
Гази Баба, Тони Трајковски, ја истакна соработката со Министерството
за труд и социјална политика во отворањето на Дневниот центар за стари лица, за кој се преадаптира објектот на поранешното кино „Маџари“.
Вкупната финансиска конструкција
е око лу 4.000.000 де на ри, од кои
3.400.000 денари се инвестиција на
општината Гази Баба за комплетна
санација на покривната конструкција, фасадата, комплетна замена на
вратите и прозорците, уредување на
внатрешниот простор со замена на

подот и комплетна санација на електричната инсталација.
Министерството за труд и социјал на по ли ти ка ќе учес тву ва со
600.000 денари за опремување на
просториите на овој дневен центар.
Во зависност од временските услови е предвидено комплетната реконструкција и адаптација на овој објект
да траат три месеци.
Овие активности ги поздрави претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, истакнувајќи дека со имплементација на националната стратегија
за стари лица, која е подготвена според европски стандарди, покрај клубови и дневни центри, се планира
изградба и на пензионерски и домови за стари лица, за што е утврдена
евидентно голема потреба.
К.С.А.

Во оваа ретка уметничка
галерија, откако настана,
доаѓаат, престојуваат и
создаваат нови дела познати наши и странски
уметници, кои ги овековечуваат просторот, времето
и душата на Белчишта.
Околу 120 автори овде
оставиле белег од својот
опус, а 600 слики ги украсуваат ѕидовите на галеријата
тиот уметник од Белчишта, сега пензионер, Ѓорѓи-Ѓоко Целески.
Колонијата, всушност, настанала по негова иницијатива, што ја повел додека бил член на ликовните педагози на Југославија, кога бил поддржан во намерата и охрабрен да ја
формира ликовната колонија. Времето ја потврдило исправната одлука и сега тој е горд на себе што успеал тогашните авторитети од нашата
и од соседните земји да ги убеди во
потребата за формирање колонија,
со што ја втемелил и ја остварил својата желба.

- Во оваа ретка уметничка галерија, откако настана, доаѓаат, престојуваат и создаваат нови дела познати наши и странски уметници, кои
ги овековечуваат просторот, времето и душата на Белчишта. Околу 120
автори овде оставиле белег од својот опус, а 600 слики ги украсуваат
ѕидовите на галеријата - објаснува
Целески.
Објектот нуди добри услови за
сместување и престој на десетина
лица-уметници со сите придружни услуги за творење и нормално функционирање. Овде и храната ги враќа
луѓето на мајката природа, а домашните специјалитети и бистрата изворска вода го изоструваат умот и поттикнуваат на творештво.
При посетата на колонијата имавме привилегија домаќинот Целески
да н= послужи со „ѓомлезе“ и ние да
го вкусиме белчишкиот специјалитет, кој на голема врата влезе и се
прослави во делата на уметниците.
Ако патот ве наведе преку Кичево кон Охрид, не заборавете дека на
24 километри од магистралата ве
очекуваат славна Дебрца и „уметничкото ѓомлезе“ во ликовната колонија во Белчишта.
Домаќинот сигурно ќе ви приреди и друго изненадување.
Кој еднаш таму бил, брзо ќе посака пак да се врати.
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ВЕЛИКАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ СПОРТ: Д-Р МИЛОШ ВУЧИДОЛОВ

Заслужен за голем број медали
З. Михајлов
Нема сомнение дека медицината
игра голема и важна улога во спортот,
затоа што е неразделен дел од него. Не
може да се замисли реализација на
современ тренажен процес, а притоа
во него да не биде вклучен и специјалист по спортска медицина. Примерот
со познатиот спортски лекар д-р Милош Вучидолов најдобро го потврдува
тоа. Уште од студентските денови, проучувајќи ги анатомијата, физиологијата и психологијата на човекот, почнал
да се занимава со антрополошки испитувања, кои требало да бидат неопходни показатели за приспособување
на организмот на спортистот за издржување најголеми напори.
- Во прво време, некаде кон крајот на 50-тите и почетокот на 60-тите
години од минатиот век, со недоверба се гледаше кон новата медицинска
гранка. Многумина дури и се противеа да има специјализирана установа токму за спортската медицина. Но
настојчивоста на мојот покоен колега
и прв специјалист по спортска медицина во Македонија, д-р Никола Христов, даде плод. Беше формиран специјализиран завод, кој и ден-денес
функционира и во него се остваруваат редовни прегледи на спортисти од
најмалите возрасти до државните репрезентативци - вели д-р Вучидолов.
ПРВИТЕ ИСКУСТВА ВО ЗАВОДОТ
Токму во таа новоформирана медицинска установа и Вучидолов почна
да ги добива неопходните искуства. Набргу навлегува во комплексната проблематика и со сиот свој ентузијазам
настојува да дојде до нови откритија,
кои подоцна ќе му бидат од голема ко-

Благодарение на д-р Вучидолов, многу спортисти постигнаа врвни резултати и
освоија олимписки медали
рист во работата со спортистите.
- Особено ме интересираше исхраната, на која спортистот треба да обрне големо внимание, зашто од неа зависат и комплетната реализација на
тренажниот процес и, се разбира, постигнувањето врвен резултат. Свое место имаше и хигиената на живеењето, како и начинот на закрепнување
по напорните настапи. Ова особено
се однесува за врвните спортисти, кои
во еден краток период се изложени на
големи напори - нагласува тој.
Се чини дека, сепак, негов фах беше работата со спортистите во поединечните спортови, особено борачите.
- Токму така. Можам да кажам дека со борачите и јас како спортски лекар ги доживеав најубавите мигови.
Ми причинуваше особено задоволство да се грижам за здравствената состојба на Киро Ристов, Шабан Сеидиу,
Шабан Трстена, Зоран Шоров... Сите
тие беа извонредни спортисти, освојувачи на многубројни трофеи и медали од олимписките игри, од светските
и од европските првенства. Се сеќавам на тешките моменти, кога требаше да се санира некоја незгодна повреда и да се подготви борачот за следниот настап. Во спортот нема чекање,
мора веднаш да се реагира и колку
што е можно побрзо да се санира повредата. На Олимпијадата во Сеул во
1988 година, на пример, Трстена тре-

Судбината сакаше да бидам најмногу вклучен во спортовите како што
се борењето и боксот, во кои има тежински категории. Спортистот не смее
да ја помине определената тежина за
настап во својата категорија, а тоа за
нас спортските лекари и тренерите
претставуваше дополнителен проблем, зашто моравме постојано да ги
контролираме и да водиме сметка за
нивната исхрана. Се сеќавам кога во
1991 година, на Европското првенство во борење во Познањ, Шабан Трстена требаше за десетина дена да ослаби 12 килограми. Тоа беше неверојатно тешко, но сепак успеавме и тој
тогаш го освои последното свое злато
на една голема манифестација.
Слична судбина имаше и боксерот
Реџеп Реџеповски, кој на Олимпијадата во Лос Анџелес боксуваше во финалето и го освои сребрениот медал.
Д-р Милош Вучидолов, кој беше официјален лекар на тогашната југословенска репрезентација, се сеќава на
тие моменти.
- Реџеповски и Мате Парлов, кој
беше селектор на боксерите, ги кренаа рацете, се предадоа предвреме
сметајќи дека вишокот килограми не
ќе може да бидат намалени. Тогаш јас
ја презедов работата во свои раце -

Како спортски лекар најубавите мигови ги доживеа со борачите
сауна, посебен режим на исхрана, брзо слабеење и за два дена стигнавме
до посакуваната тежина, а потоа знаете оти Реџеповски стигна и до сребрен медал - се сеќава нашиот соговорник.
Има многу доживувања во кариерата на д-р Милош Вучидолов, кој и во
својата 78. година од животот останува приврзан кон спортот и спортистите. Нема ден а некој од спортистите да
не оди кај него за да побара совет. И
сега успешно ги санира повредите и

ги оспособува нашите репрезентативци да можат да го дадат својот максимум во националниот дрес. Вучидолов не мирува и во пензионерските
денови. Напротив, ангажиран е исто
како и кога беше професор на Факултетот за физичка култура или многу порано, кога беше лекар во Заводот за
спортска медицина. Државната награда „8 Септември“ и признанието од
Меѓународниот олимписки комитет се
само потврда повеќе за неговиот голем придонес во развојот на спортот.

Зачеток на нови обичаи

Чувари на
традицијата

М. Димовски

В. Пачемски

vidici

МАКА СО ВИШОКОТ КИЛОГРАМИ

КА ЛИНА И ЗОКИ - СИНОНИМ НА ХУМАНОСТА

РАКОТВОРБИ ОД БАЛКАНОТ

На 28 јуни во Старата чаршија во
„Капан-ан“ во Скопје, во организација на здружението „Арт крафт“, во
кое членуваат луѓе од разни возрасти, се одржа Првиот балкански базар на ракотворби под мотото „Ракотворци-чувари на традицијата“, на
кој, покрај ракотворци од Република
Македонија, присуствуваа и гости и
ракотворци од Србија, Албанија, Црна Гора и од Косово. На присутните
најпрво им се обрати претседателката на здружението Гордана Митревска-Беба, истакнувајќи дека целите
на базарот се обединување, едукација и подобро афирмирање на уметничките и креативните потенцијали
на ракотворците и промовирање на
големите културни и традиционални
мултиетнички вредности на балканските простори. Базарот за отворен
го прогласи градоначалникот на општина Чаир, Изет Меџити.

баше да настапи повреден, во последниот дуел за златниот медал со Јапонецот Сато. Чувствуваше големи болки
во коленото. Тогаш се послужив со една итрина - стегачот и завојот му ги ставив на здравото колено, тоа да биде
мамка за противникот. Но сепак болките беа големи. Трстена ја издржа последната битка, но загуби и го освои сребрениот медал - вели Вучидолов.

- Ракотворците создаваат основа
за јакнење и за промовирање на ракотворството, профилирајќи ја оваа
дејност и доближувајќи им ја рачната работа на помладите генерации.
Со тоа ќе ги вратат од заборав многу
наши традиционални изработки што
се дел од нашите традиции и уметничко богатство - нагласи Меџити.
Манифестацијата траеше три дена, а изобилуваше со интересни инвентивни содржини, меѓу кои беа и
панорамско разгледување на градот
и посета на повеќе културни и историски знаменитости во него.

Пензионерките Зора Милентиевиќ,
Дана Бошковска, Борка Блажевска,
Добрица Цветановска, Лена Тасева и
Фимка Симоновска од Домот на пензионерите во Аеродром, Скопје, засекогаш ќе го запаметат 2 јули 2013 година како датум на голема благодарност за хуманиот гест на младата брачна двојка Калина и Зоки од Скопје, кои
својата долгогодишна идеја да им помогнат на социјално загрозени и стари и снеможени лица ја реализираа
неодамна, токму на денот на нивното
венчавање.
При поканувањето на гостите за
свадба, тие ги замолиле поканетите
што мислат да им подарат цвеќе да се
откажат од намерата, а планираните
пари да ги остават на означеното место за помош на најзагрозените пензионери од домот. Така и се случило
на нивната веселба, а младенците собрале над 12.600 денари и ја оствариле својата намера.
На средбата што беше организирана по тој повод во просториите на
Домот на пензионерите во Аеродром,

претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, во присуство на претседателот на Градскиот сојуз на ЗП, Крсте Ангеловски, и на управителот на Домот,
Вељан Стојковски, на пензионерките
им ја даде донацијата од Калина и Зоки и им посака добро здравје и поубави и посреќни денови во животот.

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

Оригиналноста на идејата не може да се премолчи, а Калина и Зоки
нека станат пример за многу младоженци што сакаат и можат да помогнат и на овој начин. Даруваните пензионерки од сE срце им се заблагодарија на Калина и Зоки за хуманоста и
им посакаа среќа во бракот.

Stranicite gi ureduvaat:
Milan Axievski i
Kalina S.Andonova od SZPM

Aleksandar Dimkovski
i Sa{a Belevska
od „Nova Makedonija“

