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УСПЕШНО ОРГАНИЗИРАНИ 18. РЕГИОНАЛНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

СРЕДБА СО БОЖО СТЕФАНОВСКИ, ЛЕКТОР

Јазикот - и љубов и грижа
Кога човек на јазикот ќе
му го посвети целиот живот, има право да почувствува задоволство и на
сегашните и на идните генерации да им порача да
го негуваат секогаш, зашто јазикот е стожер за
нашиот идентитет
Перо Миленкоски

Најдобрите спортисти од регионите
учествуваат на пензионерската
олимпијада на 7 септември во Штип
З. Петковски

Годинешните регионални пензионерски спортски натпревари се одржаа според критериумите и целите утврдени со
статутот на СЗПМ за унапредување и за
проширување на интересот кај пензионерите за разни спортски активности, а
со единствена цел: нормално и непрекинато одржување и зајакнување на психофизичката способност на членовите,
обезбедувајќи можности за активно стареење на сите пензионери чиј број, од
година на година, е во постојан пораст.
Од 24 мај до 20 јуни успешни домаќини на регионалните натпревари беа
здруженијата на пензионерите: Радовиш,
Гази Баба, Кратово, Струга, Неготино, Виница, Битола и Карпош.
На републичко ниво, во сите осум региони, со свои натпреварувачи учествуваа 55 здруженија на пензионерите-членки на СЗПМ, од кои 53 старосни и две
здруженија на инвалидски пензионери
(Прилеп и Кавадарци). На натпреварите во сите осум региони досега учествуваа најголем број натпреварувачи 1.651, и тоа 978 во машка и 673 во женска конкуренција. Споредено со претходната година, бројот на натпреварувачи
и учесници бележи зголемување по сите основи.
УЧЕСТВО НА 2.450 ПЕНЗИОНЕРИ!
Меѓутоа, тоа не е краен дострел што
може да се очекува од пензионерските
здруженија. Мал е бројот на оние што
учествуваат со максимален број натпреварувачи - 50, како што се ЗП Гази Баба,
Тетово, Охрид и Кавадарци. Со 40-50 натпреварувачи учествуваа 15 здруженија,
вклучувајќи ги и гореспоменатите. Со 3040 натпреварувачи настапија 16 здруженија, со 20-30 учесници 10 здруженија, со 10-20 натпреварувачи 8 здруженија, а шест здруженија настапија само со

Активностите на СЗПМ со
кои се создаваат услови за
активно стареење на пензионерите имаат целосна
поддршка како од единиците на локалната самоуправа
така и на републичко ниво
по десет натпреварувачи.
Инаку, на годинашните регионални
натпревари, покрај натпреварувачите и
спортските работници, по разни основи
беа присутни уште 799 пензионери и
пензионерки, или вкупно на сите регионални натпревари присуствуваа 2.450
пензионери!
На шест регионални средби, покрај
раководната структура на СЗПМ, присуствуваа и градоначалници на општините, кои во пригодни говори позитивно се изјаснија за улогата на пензионерската популација, ги поздравија и
ги поддржаа активностите на СЗПМ со
кои се создаваат услови за активно стареење на пензионерите. Особено беше истакната успешната соработка на
локалната самоуправа со здруженијата на пензионерите.
Право на настап на републичките натпревари обезбедија 37 здруженија, со
вкупно 396 натпреварувачи, од кои 208
во машка и 188 во женска конкуренција. Третиот регион немаше свои натпреварувачи во дисциплината шах-жени,
седмиот регион немаше натпреварувач
во дисциплината трчање жени до 60 години возраст.
ПЕНЗИОНЕРИ ПОЛНИ СО ЕЛАН
Потребно е да се истакне дека на
овие натпревари во еден подолг вре-

менски период им претходеа подготовки внатре во здруженијата по разграноците каде што се организираа селективни, односно квалификациски натпревари за обезбедување на составот
на екипите за учество на регионалните
натпревари. Во период од два до три
месеци се раздвижени и активни на
спортски план голем број пензионери
по сите основи, што е и цел на СЗПМ за
обезбедување услови за активно стареење на пензионерите, а со тоа и постојано подобрување на нивната психофизичката состојба.
Покрај можноста за дружење и запознавањето на пензионерите, ширењето на меѓусебните познанства е и основна цел на овие активности.
Во врска со Републичките пензионерски спортски натпревари, деновиве во ЗП Штип се одржа прес-конференција на која претседателот на СЗПМ,
Драги Аргировски, ги информира медиумите за одржувањето на 18. Републички пензионерски спортски натпревари првпат во градот под Исарот. Оваа
пензионерска олимпијада, на која ќе
се натпреваруваат најдобрите пензионери-спортисти од нашата земја, ќе
се одржи на терените на спортскиот
комплекс кај „Македонка“ на 7 септември, а свеченото отворање е ќе биде
во 9.30 часот.
Михаил Василев, претседателот на
ЗП Штип и Карбинци, ги изнесе подготовките за одржување на овие пензионерски спортски игри.
Претседателот Аргировски и потпретседателот на ИО на СЗПМ Методија Тошевски, претседателот на комисијата
за спорт Здравко Петковски и домаќините ги разгледаа терените за спортските игри и имаа средба со градоначалникот на општината Штип, Илчо Захариев, кој изрази подготвеност на градот да помогне за оваа значајна пензионерска манифестација.

Благородна и инспиративна е љубовта кон јазикот и неговите законитости и убавини. Проучувањето на јазичните норми ни помага да го користиме зборот како средство за изразување на сопствените мисли. Литературното дело, со правилна употреба на зборот е посликовита, побогата и прифатлива за читателот. Македонскиот јазик е стожер на нашата
самобитност, основа на нашиот идентитет. Тоа нE обврзува постојано да
го проучуваме, негуваме и браниме.
Кога човек на јазикот ќе му го посвети целиот свој работен век, има право да почувствува и задоволство од
трагите што ги оставил зад себе и на
сегашните и на идните генерации да
им порача јазикот да го сакаат секогаш, зашто тој е „нашата татковина“(Мисирков).
ВРЕДЕН СОБИРАЧ НА
НАРОДНИ УМОТВОРБИ
Со оваа размисла го почна разговорот Божо Стефановски, најпрвин учител, наставник и професор, а
потоа, речиси три децении лектор по
македонски јазик. Овој скромен човек, кој и во деветтата деценија од
животот се дружи со книгите и е подготвен да придонесува за побогата
активност на пензионерските здруженија во Скопје (каде што му е домот) и во Крушево (каде што се наоѓа неговата викендичка). Го сретнавме во градот на Крушевската република и заедно го проследивме чествувањето на големиот Илинден. Тивко, сталожено, ја ткаеше приказната за учителот, за фолклористот и за
лекторот.
- Уште во младите денови, како
ученик во Учителската школа во Битола, се вљубив во литературата и во
македонскиот јазик. Таа љубов им ја
пренесував несебично и грижливо
на моите ученици во неколку мариовски села. Напоредно со тоа ме плени и убавината на народните песни
од тој крај. Така се роди збирката „Цут
цутила черешница“. Истакнати песнопојци и песнопојки од овие некогаш волшебни предели, ми овозможија да запишам околу двесте и педесет песни - свадбарски, пролетни,

аргатски, овчарски, печалбарски, љубовни, хумористични итн. - се сеќава Стефановски.
Додека го следиме неговото искажување, ја пролистуваме збирката,
при што вниманието го привлекуваат искажувањата на рецензентите,
проф. д-р Томе Саздов и д-р Марко
Китевски, кои овој труд го поздравуваат како значаен прилог кон нашето фолклорно богатство, а авторот како вреден собирач на народни умотворби.
ДИЈАЛЕКТИТЕ - ЈАЗИЧНО
БОГАТСТВО
Љубовта кон јазикот продолжува
и по разделбата од учениците. Таа му
овозможува три децении со успех да
го уредува и лекторира билтенот на
РК на ССРНМ, при што неговото познавање на македонскиот литературен јазик придонесува сите текстови да бидат јазично коректни, а нивните автори да научат нешто ново за
јазичните законитости. Но грижата
за јазикот не престанува ни со завршувањето на неговиот работен век,
десетина години пред овој милениум. Будно ги следи настаните поврзани со јазикот, со правописот и со
правоговорот, а го привлекува и проучувањето на дијалектите на македонскиот јазик.
- Резултат на таквата определба
е појавата на изданието „Речник на
демирхисарскиот говор“, што го подготвивме заедно со мојот другар уште
од училишните денови, писателот Радован Цветковски. НE мотивираше
сознанието дека овој етнорегион со
45 села дотогаш не беше целосно јазично и фолклорно истражуван. Речникот содржи 30.000 заглавни зборови, со вклученост на сE што се изговара дијалектно. Во составувањето се раководевме од мислата на знаменитиот Блаже Конески дека дијалектните зборови можат да најдат место и во литературниот јазик, зашто
се непроценливо јазично богатство
- вели тој.
Разговорот привршува. Но не и
љубовта и грижата на Стефановски
за јазикот. Се одушевува на убавината на современата македонска литература, на препевите и преводите
на врвни остварувања од светски писатели. Но и го загрижува отстапувањето од јазичните норми во сите средини, а најтешко му паѓа поигрувањето со нашиот акцент, намалувањето на лекторатите во светот...
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НОВА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

Хотелот „Идила“ за лицата во третата доба
Покрај сместувањето во
домот, ќе се организираат
и предавања за активно и
здраво стареење, екскурзии,
кинопретстави, концерти, за
станарите да се чувствуваат
удобно и да имаат пријатен
и квалитетен живот

Над 6.500 посетители на величествен собир во Ораовица
Л. Младеновска
Здружението на пензионерите од
Радовиш и оваа година беше организатор на манифестацијата „Пикник на
зелено“, која се одржа во манастирскиот комплекс „Св. Ѓорѓија“ кај с. Ораовица, во пазувите на питомата планина Плачковица, каде што волшебната природа ги растурила убавините
со раскош.
Во убавиот летен ден 14 јули над
6.500 пензионери од 39 здруженија од
Република Македонија овде се дружеа,
играа и пееја до вечерните часови.
Во почетокот гостите ги поздрави
претседателката на активот на пензионерки Павлина Чабукова, потоа претседателот на ЗП Радовиш, Јордан Костадинов, изрази голема благодарност
за огромното присуство на гостите, а
и оваа година меѓу најмногубројните
беа штипјани, со 560 члена.
Од името на градот-домаќин пензионерите ги поздрави и им посака срдечно добредојде градоначалникот на

На веселите музички звуци
никој не можеше да им
одолее - да не заигра на
убавото македонско оро
и да не запее под
шумолењето на столетните
дабови и оревови дрвја

општината Радовиш, Сашко Николов,
кој истакна дека ќе се уреди просторот
околу црквата и вети дека за наредната средба пензионерите ќе имаат подобри услови за престој и за дружење
На пензионерите им се обрати и
заменик-генералниот директор на рудникот „Бучим“, Николајчо Николов, кој
со сопствени средства од темел ја изгради новата црква „Св. Ѓорѓија“. Отка-

ко ги поздрави пензионерите, тој со
нескриено задоволство истакна дека
е изненаден од виталноста на пензионерите и од начинот на нивната организираност и дека очекува овој прекрасен предел да прерасне во туристичко-рекреативен центар во источна Македонија.
Средбата ја отвори претседателот
на СЗПМ, Драги Аргировски, кој зборуваше за значењето на пикник-средбите и за збогатеното пензионерско
организирање, а потоа ги пофали домаќините за успешноста во организирањето вакви масовни манифестации
и за нивната добра соработка со локалната самоуправа и СЗПМ.
На задоволство на сите присутни,
штом се слушнаа веселите звуци на музиката, никој не можеше да им одолее,
да не заигра на убавото македонско
оро и да не запее. Потоа на средбата
се создаде пријатен амбиент, со песните, ората и шумолењето на столетните дабови и оревови дрвја, кои ги примија сите под своите ладни сенки.

ЗП „ДОЈРАН“
Од средбата на
градоначалникот Стамов
со претседателот
Аргировски

Општинска поддршка за пензионерите
Деновиве претседателот на СЗПМ,
Драги Аргировски, заедно со претседателот на ЗП „Дојран“, Боривој Бојаџиев, остварија средба со градоначалникот на Дојран, Борче Стамов, на која разговараа за проблемите на пензионерите од дојранскиот регион.
На почетокот, претседателот Аргировски го запозна градоначалникот со
активностите на сојузот, чија членка е
и здружението на пензионери „Дојран“. Исто така, тој го запозна и со
претстојните републички спортски пензионерски натпревари, што ќе се одржат на 7 септември во Штип.
На средбата, градоначалникот Стамов вети дека општината ќе ги поддржува сите активности кои ќе имаат цел

животот и стареењето на пензионерите да биде што поквалитетно, односно
да биде такво како што го заслужува
популацијата на најстарите жители од
општината.
Тој, исто така, рече дека ќе се залага пензионерите да бидат вклучени
во сите форми во кои ќе се третираат
прашања од интерес на пензионерите. Стана збор и за напуштеното детско летувалиште „Титови пионери“,
што треба да се адаптира и догради,
за во него да може да престојуваат
пензионери од нашата земја, но и од
дијаспората.
На крајот, претседателот Аргировски изрази надеж дека соработката
меѓу пензионерите и општината ќе би-

де на посакуваното ниво, и му ја подари својата книга „Наши пензионерски
времиња“, преку која градоначалникот ќе се запознае со активностите на
пензионерите во изминатите години.
Претседателот Аргировски својот
престој во Дојран го искористи и за
средби со претседателите на ЗП на Гевгелија, Валандово и на Богданци: Лена Семенакова, Леонид Манчев и Ѓорги Станчев, како и со членот на правно-економскиот форум, Ристо Франгов. Притоа, беа разгледани можностите за подобрување на активностите на пензионерите од овој крај и потребата законот за пензионерско организирање да се донесе што е можно поскоро.
Б.Б.

К.С. Андонова
Министерот за труд и социјална
политика Диме Спасов присуствуваше на отворањето на приватната установа за социјална заштита на стари
лица „Идила“ во Скопје.
Најнапред присутните гости ги
поздрави директорката на овој современ и пријатен објект наменет за
лица од третата животна доба Елена
Илиевска, истакнувајќи дека објектот
е направен за да ги задоволи потребите на старите лица во секој поглед.
Покрај сместувањето во домот, ќе се
организираат и многу други активности, како што се предавања за активно и здраво стареење, екскурзии, кинопретстави, концерти, за станарите
да се чувствуваат удобно и да имаат
пријатен и квалитетен живот. Присутните ги поздрави и д-р Александар
Манолев, кој истакна дека здравјето
на станарите ќе му биде приоритет
на тимот што ќе се грижи за нив.
На присутните им се обрати и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов.

- Ова е уште една нова установа
во системот што ќе придонесе за издигнување на квалитетот на услугите наменети за старите лица. Високиот процент на старо население и
неговата потреба за креативно и осмислено исполнување на слободното време претставуваат реална потврда на потребата за создавање подобри услови за нивен престој. Потре бата од згри жу ва ње, од нос но
сместување и давање соодветни услуги на старите лица во специјализирани установи во нашата земја е сè
поизразена и понагласена. Во оваа
насока сакам да истакнам дека има
неколку иницијативи од домашни и
меѓународни инвеститори што би сакале да инвестираат во установи за
социјална заштита на стари лица, но
се разгледуваат и можностите за јавноприватно партнерство. Исто така,
континуирано работиме и на зајакнување на капацитетите на постојните четири државни, односно општински домови за стари лица со вкупен капацитет од 620 легла. Во тек е
реконструкцијата на јавната општин-

ска установа дом за стари лица „Сју
Рајдер“ во Битола, односно во тек е
изградба на нов објект, а домот за стари лица „Зафир Сајто“ од Куманово

го зголеми сместувачкиот капацитет
за уште дваесет и две легла. Владата
на Македонија и Министерството за
труд и социјална политика и понатаму ќе им бидат поддршка на старите
лица преку разни форми, како што се
подобрување на нивните услови за
престој, подобрување на целокупниот нивен живот, но и натаму ќе продолжиме, како и досега, да им ја обезбедуваме и потребната социјалната
заштита - рече Диме Спасов.
Потоа, со пригодна свеченост, министерот Диме Спасов, директорката
Елена Илиевска и претседателот на
СЗПМ, Драги Аргировски, ја пресекоа
лентата и го означија почетокот на работа на домот.
Инаку хотелот „Идила“ е посебен
комплекс со иноватовен дух и со предиспозиција за совршен сместувачки
капацитет за лицата во трета доба.
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ЗП-БЕРОВО

До крајот на годината
планираат повеќе
активности, пред с
другарувања со членови
од другите здруженија
преку излети и
одбележување верски
и други празници

Задоволство од постигнатото
Д. Ролевски
Половината од годината секогаш
претставува предизвик да се направи пресек на постигнатото во изминатите шест месеци.
Така е и во здружението на пензионерите од општината Берово каде што сD е уште е видливо задоволството од успехот што неговите членови го остварија на 18. регионални
спортски игри што се одржаа во Виница.
- Нашето здружение ги оствари
планираните активности за овој дел
од 2013 година, освен предвидената екскурзија во Р. Албанија. Екскурзијата во оваа соседна земја не ја
реализиравме од едноставна причина поради што немаше доволно
кандидати за ова патување. Немам
валидни информации за таквата состојба, затоа што половината од трошоците ги покриваше беровското
здружение на пензионерите - вели
претседателот Љупчо Готовски.
Финансиските средства што не
беа искористени за оваа екскурзија беа пренаменети за реновирање
на пензионерскиот дом.
- Станува збор за замена на топлиот под, кој претходно бил поставен
во ходниците на домот. Поради тешкиот начин на неговото одржува-

ње почнавме со негова замена со
керамички плочки во ходниците на
трите ката на домот. Станува збор за
површина од околу 70 квадратни метри, со што ќе се зголеми и хигиената, а со тоа ќе се подобри животот на
станарите во беровскиот пензионерски дом - појаснува претседателот Готовски.
Беровските пензионери во првата половина на 2013 година беа успешни и на културно-забавно и на
спортско поле.
- Нашиот оркестар и пејачката
група учествуваа на регионалната
смотра што се одржа во Делчево.
Притоа успеаја да се докажат со својот квалитет и се стекнаа со правото
да настапат на републичката ревија
во Скопје, каде што оставивме силен впечаток - рече Готовски.
Но она што е особено за истакнување е успехот на беровската екипа на 18. Регионални спортски игри
што се одржаа во Виница. Дури седум златни медали, во поединечни и
екипни спортови, завршија во рацете на беровските пензионери. Тие ќе
учествуваат на републичките натпревари што годинава ќе се одржат во
Штип. Според сите анализи, тоа е досега најдобар успех во рамките на
постоењето на ова пензионерско
здружение

Беровските пензионери не застануваат тука. До крајот на годината
планираат повеќе активности, пред
сD другарувања со членови од другите здруженија преку излети и одбележувања верски и други празници.
Беше организирана и хуманитарната акција во која беа собрани финансиски средства за еднократна бесплатна помош на членовите на здружението од Берово што се во потешка материјална состојба.
Но она со што се особено горди
пензионерите од Берово е фактот дека ја добија честа наредната година
да бидат организатори на две манифестации.
- Задоволство е да се биде организатор на 19. Регионални спортски
натпревари што во 2014 година ќе
се одржат во Берово. Исто така, идната година ќе бидеме организатори и на Регионалната пензионерска
музичка ревија. Сето тоа нD обврзува достојно да се претставиме пред
гостите - бидејќи досега Берово немаше соодветна сала за музички настапи, но со реновирањето на салата во „Бизнис-инкубатор“ се создадоа и тие услови. Што се однесува,
пак, до условите за спортистите и не
треба да се зборува: доволно е само
да се спомене чистиот малешевски
воздух - завршува Готовски.

ЗП „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

ЗП „КОЧАНИ“

Петровденската награда во вистински раце
Со одлука на одборот за доделувања награди и признанија, а по повод
12 јули, празникот на градот, Петровден, годинава наградата за особени достигнувања од интерес за општината
Кочани му е доделена на Здружението
на пензионерите „Кочани“, за резултатите постигнати во севкупното живеење на пензионерите во минатата 2012
година. На свечената седница наградата ја прими претседателот на ЗП „Кочани“, Ѓорги Серафимов.
- Презадоволни сме од одлуката на
одборот годинешната награда за особени достигнувања во општината за
2012 година да му биде доделена на
нашето здружение. Ние тоа и го заслужуваме, бидејќи остваривме многу-

бројни активности што се од особено
значење за општината Кочани и за регионот - истакна по добивањето на наградата Ѓорги Серафимов, претседателот на ЗП „Кочани“.
Наградата во износ од пет просечни
плати во Р. Македонија ќе биде искористена за работата на ЗП „Кочани“, бидејќи тие се наоѓаат во фаза на изработка
на идеен проект и документација за градба на регионален пензионерски дом.
- Овие средства ќе бидат добредојдени во овие активности на пензионерската организација. Во чест на празникот на градот, Петровден, се одржа и
другарска средба на која, како гостин,
присуствуваше и делегација од ЗП „Кавадарци“ - вели Серафимов.
К.Г.

Учество на фестивалот „Пеце Атанасовски‘‘
Здру же ни е то на пен зи о не ри
„Ѓорче Петров“ продолжува со своите активности. Особено големо
внимание посветува на културнозабавниот живот во афирмација
на здружението. Покрај редовното учество како на регионалната
„Ревија на песни, музика и игри“,
така и на републичката, здружението веќе втора година по ред учествува и на фестивалот за народни
инструменти и песни „Пеце Атана-

совски“, што оваа година се одржа на 5, 6, и на 7 јули, во с. Долнени кај Прилеп. На фестивалот настапи соло-пејачката Ветка Николовска, придружувана од искусните кавалџии Шефкет Исмани и Садри Беадини. По завршувањето на
точката, истите бурно беа поздравени од публиката, а за својот успешен настап, на кавалџиите Исмани и Беадини жири-комисијата
им ја додели првата награда во ка-

тегоријата „дуети кавалџии за возрасни“.
Пејачката група на ова здружение, заедно со КУД „Глигор Прличев“ од Ѓорче Петров, учествуваше и на концертот што се одржа
кон крајот на месец jуни, во домот
на културата во Ѓорче Петров.
Како ретко во кое здружение,
во ова пеат и играат сите заедно,
од сите вери и нации.
Л.Р.

vidici
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НОВА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

Хотелот „Идила“ за лицата во третата доба
Покрај сместувањето во
домот, ќе се организираат
и предавања за активно и
здраво стареење, екскурзии,
кинопретстави, концерти, за
станарите да се чувствуваат
удобно и да имаат пријатен
и квалитетен живот

Над 6.500 посетители на величествен собир во Ораовица
Л. Младеновска
Здружението на пензионерите од
Радовиш и оваа година беше организатор на манифестацијата „Пикник на
зелено“, која се одржа во манастирскиот комплекс „Св. Ѓорѓија“ кај с. Ораовица, во пазувите на питомата планина Плачковица, каде што волшебната природа ги растурила убавините
со раскош.
Во убавиот летен ден 14 јули над
6.500 пензионери од 39 здруженија од
Република Македонија овде се дружеа,
играа и пееја до вечерните часови.
Во почетокот гостите ги поздрави
претседателката на активот на пензионерки Павлина Чабукова, потоа претседателот на ЗП Радовиш, Јордан Костадинов, изрази голема благодарност
за огромното присуство на гостите, а
и оваа година меѓу најмногубројните
беа штипјани, со 560 члена.
Од името на градот-домаќин пензионерите ги поздрави и им посака срдечно добредојде градоначалникот на

На веселите музички звуци
никој не можеше да им
одолее - да не заигра на
убавото македонско оро
и да не запее под
шумолењето на столетните
дабови и оревови дрвја

општината Радовиш, Сашко Николов,
кој истакна дека ќе се уреди просторот
околу црквата и вети дека за наредната средба пензионерите ќе имаат подобри услови за престој и за дружење
На пензионерите им се обрати и
заменик-генералниот директор на рудникот „Бучим“, Николајчо Николов, кој
со сопствени средства од темел ја изгради новата црква „Св. Ѓорѓија“. Отка-

ко ги поздрави пензионерите, тој со
нескриено задоволство истакна дека
е изненаден од виталноста на пензионерите и од начинот на нивната организираност и дека очекува овој прекрасен предел да прерасне во туристичко-рекреативен центар во источна Македонија.
Средбата ја отвори претседателот
на СЗПМ, Драги Аргировски, кој зборуваше за значењето на пикник-средбите и за збогатеното пензионерско
организирање, а потоа ги пофали домаќините за успешноста во организирањето вакви масовни манифестации
и за нивната добра соработка со локалната самоуправа и СЗПМ.
На задоволство на сите присутни,
штом се слушнаа веселите звуци на музиката, никој не можеше да им одолее,
да не заигра на убавото македонско
оро и да не запее. Потоа на средбата
се создаде пријатен амбиент, со песните, ората и шумолењето на столетните дабови и оревови дрвја, кои ги примија сите под своите ладни сенки.

ЗП „ДОЈРАН“
Од средбата на
градоначалникот Стамов
со претседателот
Аргировски

Општинска поддршка за пензионерите
Деновиве претседателот на СЗПМ,
Драги Аргировски, заедно со претседателот на ЗП „Дојран“, Боривој Бојаџиев, остварија средба со градоначалникот на Дојран, Борче Стамов, на која разговараа за проблемите на пензионерите од дојранскиот регион.
На почетокот, претседателот Аргировски го запозна градоначалникот со
активностите на сојузот, чија членка е
и здружението на пензионери „Дојран“. Исто така, тој го запозна и со
претстојните републички спортски пензионерски натпревари, што ќе се одржат на 7 септември во Штип.
На средбата, градоначалникот Стамов вети дека општината ќе ги поддржува сите активности кои ќе имаат цел

животот и стареењето на пензионерите да биде што поквалитетно, односно
да биде такво како што го заслужува
популацијата на најстарите жители од
општината.
Тој, исто така, рече дека ќе се залага пензионерите да бидат вклучени
во сите форми во кои ќе се третираат
прашања од интерес на пензионерите. Стана збор и за напуштеното детско летувалиште „Титови пионери“,
што треба да се адаптира и догради,
за во него да може да престојуваат
пензионери од нашата земја, но и од
дијаспората.
На крајот, претседателот Аргировски изрази надеж дека соработката
меѓу пензионерите и општината ќе би-

де на посакуваното ниво, и му ја подари својата книга „Наши пензионерски
времиња“, преку која градоначалникот ќе се запознае со активностите на
пензионерите во изминатите години.
Претседателот Аргировски својот
престој во Дојран го искористи и за
средби со претседателите на ЗП на Гевгелија, Валандово и на Богданци: Лена Семенакова, Леонид Манчев и Ѓорги Станчев, како и со членот на правно-економскиот форум, Ристо Франгов. Притоа, беа разгледани можностите за подобрување на активностите на пензионерите од овој крај и потребата законот за пензионерско организирање да се донесе што е можно поскоро.
Б.Б.

К.С. Андонова
Министерот за труд и социјална
политика Диме Спасов присуствуваше на отворањето на приватната установа за социјална заштита на стари
лица „Идила“ во Скопје.
Најнапред присутните гости ги
поздрави директорката на овој современ и пријатен објект наменет за
лица од третата животна доба Елена
Илиевска, истакнувајќи дека објектот
е направен за да ги задоволи потребите на старите лица во секој поглед.
Покрај сместувањето во домот, ќе се
организираат и многу други активности, како што се предавања за активно и здраво стареење, екскурзии, кинопретстави, концерти, за станарите
да се чувствуваат удобно и да имаат
пријатен и квалитетен живот. Присутните ги поздрави и д-р Александар
Манолев, кој истакна дека здравјето
на станарите ќе му биде приоритет
на тимот што ќе се грижи за нив.
На присутните им се обрати и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов.

- Ова е уште една нова установа
во системот што ќе придонесе за издигнување на квалитетот на услугите наменети за старите лица. Високиот процент на старо население и
неговата потреба за креативно и осмислено исполнување на слободното време претставуваат реална потврда на потребата за создавање подобри услови за нивен престој. Потре бата од згри жу ва ње, од нос но
сместување и давање соодветни услуги на старите лица во специјализирани установи во нашата земја е сè
поизразена и понагласена. Во оваа
насока сакам да истакнам дека има
неколку иницијативи од домашни и
меѓународни инвеститори што би сакале да инвестираат во установи за
социјална заштита на стари лица, но
се разгледуваат и можностите за јавноприватно партнерство. Исто така,
континуирано работиме и на зајакнување на капацитетите на постојните четири државни, односно општински домови за стари лица со вкупен капацитет од 620 легла. Во тек е
реконструкцијата на јавната општин-

ска установа дом за стари лица „Сју
Рајдер“ во Битола, односно во тек е
изградба на нов објект, а домот за стари лица „Зафир Сајто“ од Куманово

го зголеми сместувачкиот капацитет
за уште дваесет и две легла. Владата
на Македонија и Министерството за
труд и социјална политика и понатаму ќе им бидат поддршка на старите
лица преку разни форми, како што се
подобрување на нивните услови за
престој, подобрување на целокупниот нивен живот, но и натаму ќе продолжиме, како и досега, да им ја обезбедуваме и потребната социјалната
заштита - рече Диме Спасов.
Потоа, со пригодна свеченост, министерот Диме Спасов, директорката
Елена Илиевска и претседателот на
СЗПМ, Драги Аргировски, ја пресекоа
лентата и го означија почетокот на работа на домот.
Инаку хотелот „Идила“ е посебен
комплекс со иноватовен дух и со предиспозиција за совршен сместувачки
капацитет за лицата во трета доба.
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ЗП-БЕРОВО

До крајот на годината
планираат повеќе
активности, пред с
другарувања со членови
од другите здруженија
преку излети и
одбележување верски
и други празници

Задоволство од постигнатото
Д. Ролевски
Половината од годината секогаш
претставува предизвик да се направи пресек на постигнатото во изминатите шест месеци.
Така е и во здружението на пензионерите од општината Берово каде што сD е уште е видливо задоволството од успехот што неговите членови го остварија на 18. регионални
спортски игри што се одржаа во Виница.
- Нашето здружение ги оствари
планираните активности за овој дел
од 2013 година, освен предвидената екскурзија во Р. Албанија. Екскурзијата во оваа соседна земја не ја
реализиравме од едноставна причина поради што немаше доволно
кандидати за ова патување. Немам
валидни информации за таквата состојба, затоа што половината од трошоците ги покриваше беровското
здружение на пензионерите - вели
претседателот Љупчо Готовски.
Финансиските средства што не
беа искористени за оваа екскурзија беа пренаменети за реновирање
на пензионерскиот дом.
- Станува збор за замена на топлиот под, кој претходно бил поставен
во ходниците на домот. Поради тешкиот начин на неговото одржува-

ње почнавме со негова замена со
керамички плочки во ходниците на
трите ката на домот. Станува збор за
површина од околу 70 квадратни метри, со што ќе се зголеми и хигиената, а со тоа ќе се подобри животот на
станарите во беровскиот пензионерски дом - појаснува претседателот Готовски.
Беровските пензионери во првата половина на 2013 година беа успешни и на културно-забавно и на
спортско поле.
- Нашиот оркестар и пејачката
група учествуваа на регионалната
смотра што се одржа во Делчево.
Притоа успеаја да се докажат со својот квалитет и се стекнаа со правото
да настапат на републичката ревија
во Скопје, каде што оставивме силен впечаток - рече Готовски.
Но она што е особено за истакнување е успехот на беровската екипа на 18. Регионални спортски игри
што се одржаа во Виница. Дури седум златни медали, во поединечни и
екипни спортови, завршија во рацете на беровските пензионери. Тие ќе
учествуваат на републичките натпревари што годинава ќе се одржат во
Штип. Според сите анализи, тоа е досега најдобар успех во рамките на
постоењето на ова пензионерско
здружение

Беровските пензионери не застануваат тука. До крајот на годината
планираат повеќе активности, пред
сD другарувања со членови од другите здруженија преку излети и одбележувања верски и други празници.
Беше организирана и хуманитарната акција во која беа собрани финансиски средства за еднократна бесплатна помош на членовите на здружението од Берово што се во потешка материјална состојба.
Но она со што се особено горди
пензионерите од Берово е фактот дека ја добија честа наредната година
да бидат организатори на две манифестации.
- Задоволство е да се биде организатор на 19. Регионални спортски
натпревари што во 2014 година ќе
се одржат во Берово. Исто така, идната година ќе бидеме организатори и на Регионалната пензионерска
музичка ревија. Сето тоа нD обврзува достојно да се претставиме пред
гостите - бидејќи досега Берово немаше соодветна сала за музички настапи, но со реновирањето на салата во „Бизнис-инкубатор“ се создадоа и тие услови. Што се однесува,
пак, до условите за спортистите и не
треба да се зборува: доволно е само
да се спомене чистиот малешевски
воздух - завршува Готовски.

ЗП „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

ЗП „КОЧАНИ“

Петровденската награда во вистински раце
Со одлука на одборот за доделувања награди и признанија, а по повод
12 јули, празникот на градот, Петровден, годинава наградата за особени достигнувања од интерес за општината
Кочани му е доделена на Здружението
на пензионерите „Кочани“, за резултатите постигнати во севкупното живеење на пензионерите во минатата 2012
година. На свечената седница наградата ја прими претседателот на ЗП „Кочани“, Ѓорги Серафимов.
- Презадоволни сме од одлуката на
одборот годинешната награда за особени достигнувања во општината за
2012 година да му биде доделена на
нашето здружение. Ние тоа и го заслужуваме, бидејќи остваривме многу-

бројни активности што се од особено
значење за општината Кочани и за регионот - истакна по добивањето на наградата Ѓорги Серафимов, претседателот на ЗП „Кочани“.
Наградата во износ од пет просечни
плати во Р. Македонија ќе биде искористена за работата на ЗП „Кочани“, бидејќи тие се наоѓаат во фаза на изработка
на идеен проект и документација за градба на регионален пензионерски дом.
- Овие средства ќе бидат добредојдени во овие активности на пензионерската организација. Во чест на празникот на градот, Петровден, се одржа и
другарска средба на која, како гостин,
присуствуваше и делегација од ЗП „Кавадарци“ - вели Серафимов.
К.Г.

Учество на фестивалот „Пеце Атанасовски‘‘
Здру же ни е то на пен зи о не ри
„Ѓорче Петров“ продолжува со своите активности. Особено големо
внимание посветува на културнозабавниот живот во афирмација
на здружението. Покрај редовното учество како на регионалната
„Ревија на песни, музика и игри“,
така и на републичката, здружението веќе втора година по ред учествува и на фестивалот за народни
инструменти и песни „Пеце Атана-

совски“, што оваа година се одржа на 5, 6, и на 7 јули, во с. Долнени кај Прилеп. На фестивалот настапи соло-пејачката Ветка Николовска, придружувана од искусните кавалџии Шефкет Исмани и Садри Беадини. По завршувањето на
точката, истите бурно беа поздравени од публиката, а за својот успешен настап, на кавалџиите Исмани и Беадини жири-комисијата
им ја додели првата награда во ка-

тегоријата „дуети кавалџии за возрасни“.
Пејачката група на ова здружение, заедно со КУД „Глигор Прличев“ од Ѓорче Петров, учествуваше и на концертот што се одржа
кон крајот на месец jуни, во домот
на културата во Ѓорче Петров.
Како ретко во кое здружение,
во ова пеат и играат сите заедно,
од сите вери и нации.
Л.Р.

vidici
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ГЛИГУР ВЕЛЕВСКИ - МЛАД ДЕДО ОД ДЕМИР ХИСАР

Велосипедист на 81 година

Еден од највозрасните,
но истовремено и
најактивни пензионери
во Демир Хисар,
со наполнети 81 година,
е витален и расположен
како и во најубавите
младешки денови

З. Стефановски
Ако староста добро ја организираш, ќе заборавиш на годините . Ова
старо правило се потврдува со средбата и разговорот со чичко Глигур Велевски. Роден е во далечната 1932
година, во живописното демирхисарско село Граиште, покрај Црна Река,
под Граишка Чука. Сопругата му починала пред седум години. Трите ќерки се омажиле и удомиле во Австралија, Кочани и во Скопје. Си имаат
свои семејства, свои грижи и радости, но редовно доаѓаат во родниот
крај, во Граиште. Чичко Глигур вели
дека е среќен што од трите прекрасни ќерки има шест внуци и двајца
правнуци.
Неговата куќа е покрај патот за
Прилеп, со мало но средено дворче,
посадено со разнобојни цвеќиња, а
зад куќата, во бавчата, изобилство
од зеленчук. Доматите црвенеат, првите зелки ќе стигнат за селската слава Леунтија, компирот веќе почна да
се копа, а гравчето им го испраќа на
ќерките.
Во животот променил неколку професии и исто толку работни места. Тој
е првиот пожарникар во Демир Хисар, со „навалната кола“ изгаснал

Велевски вели дека никогаш не доцнел на своето работно место
многу пожари и спасил многу куќи и
плевни од опожарување. Потоа се вработил во градската бања, а по изградбата на градскиот водовод извесно

време работел на лансерите за градобијна заштита и го штител демирхисарското поле од временските неприлики. Најголемиот дел од работниот

СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ

Прилепскиот Французин твори дома
К. Ристески
Даниел Мелвил, прилепски пензионер, кој работел во повеќе земји низ Европа, по пензионирањето
се врати во Прилеп и времето го минува пишувајќи книги. Досега има
издадено три наслови преку издавачот „Зенит прес-зум“. Деновиве авторот Мелвил, по првата книга - романот „Стравови“, имаше промоција и
на „Реквием за едно човештво“ и на
романот „Македонска рапсодија и
други раскази“.
Даниел Мелвил, како што вели,
иако е во осмата деценија од животот, ќе твори с= додека може. Така,
веќе го подготвува и четвртиот пообемен роман - „Критон“, кој наскоро се очекува да доживее промоција преку истиот издавач.
Со исклучителната дарба за прозен израз низ јасна стилски конципирана реченица, писателот Мелвил нуди нова авантура, ново откритие за
тоа до каде оди развојот на човечката мисла, втурнувајќи го читателот во
незаборавно доживување. Низ страниците на романот „Реквием за едно
човештво“ прави невидена претпоставка за тоа што би било доколку би
било, или ако н= нема нас, го нема
овој свет, кој би го заменил денешното човештво. Или, уште поточно, кажано низ интересен, динамичен и несекојдневен пристап ја разработува
тезата за опстојот, вербата и надежта
што секој треба да ја негува.
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Даниел Мелвил,
како што вели, иако е во
осмата деценија од
животот, ќе твори с
додека може. Така веќе го
подготвува и четвртиот
пообемен роман - „Критон“, кој наскоро се очекува да доживее промоција

Ако филозофската размисла за
тоа што значи времето и дали може
да се „сонува“, односно патува во
иднината или во минатото во универзумот, е темата со која се занимава
во романот за т.н. посмртна песна
за позицијата на човештвото, во другата објавена книга Даниел Мелвил
пренесува реалистични и научнофантастични раскази. Покрај носеч-

киот „Македонска рапсодија“, во
збирката има и други раскази, кои
се своевидни мини-романчиња. Држејќи се строго до критериумите или,
уште попрецизно, до елементите, начинот и видот на развој на фабулата, авторот пренесува дејства што се
случуваат овде и сега во реалниот
или во имагинарниот свет, каде што
с= е можно. Неговиот разигран, сликовит и интересен стил на изразување е одлична алатка за доживување
на кратките содржини, кои претставуваат одделни целини, посветени
на личности или на настани.
Мелвил е автор и на стихозбирката „Зрело жито“, која промоторот
Башески ја спомена со посебен пиетет, бидејќи говори за македонштината што авторот ја негува силно и
длабоко долги години далеку од родната гру тка.

стаж, цели 35 години, ги минал во поранешното собрание, а сегашна општина Демир Хисар, на работното место - лице за контакт со граѓаните, од

каде што на 60 годишна старост заминал во административна пензија.
Ако работата го создала човекот,
таа го одржува во живот. Затоа тој постојано е во движење. Секое утро, еве
веќе пет години, редовно доаѓа на работа во здружението на пензионери
во Демир Хисар. Патот, во должина од
6 км, од неговото село до Демир Хисар, секојдневно го поминува со својот велосипед, стар 50 години. Без разлика на временските услови, никогаш
не доцнел на своето работно место.
Редовен е на сите пензионерски настани, член е на пејачкиот хор при ЗП
во Демир Хисар и редовен учесник,
со одлични резултати на спортските
пензионерски игри во дисциплината
пикадо.
Со скромен и мирен живот, без
нервози, но со постојана активност и
на 81 година активен велосипедист
по 6 км дневно, и покрај староста, секој може да се чувствува младо.

РЕСЕН

Промовирана „Прокоба“
од Добре Тодоровски
Во Домот на културата во Ресен, на
30 јули беше промовирана книгата
„Прокоба“ од писателот Добре Тодоровски, член на Здружението на пензионерите од Битола. Ова здружение,
во своите напори за унапредување на
културните вредности на своите членови, во целост ги поддржува ваквите
уметнички презентации, со што ги поттикнува авторите за понатамошно и
поквалитетно творење, во време кога ги живеат пензионерските денови.
Промоцијата беше организирана од
Домот на културата во Ресен и од библиотеката, што е негов составен дел.
Промоторот на книгата, Офелија Богоевска, во нејзината реч, меѓу другото, кажа дека се работи за современ
роман што ја опишува автентичноста
на македонската голгота низ која морал да помине, за да истрае македонскиот човек, прикажан во главниот лик
на романот. При ова се наметнува уште
една енигма: дали прокобата на главниот јунак е само негова или станува
збор за македонска прокоба, прокоба
на еден народ од многу далечни времиња, разнебитуван, отргнуван и откорнуван од своите огништа, но секогаш
горд и непокорен.
Романот „Прокоба“ обработува тема од секојдневното битисување на
македонскиот човек на овие простори, проследени со сите зла кои го снашле и она малку среќа што на моменти
ќе го огрее, како топлина на скржаво
сонце. Јазикот на ликовите е чист, народен, без извртувања и додавање не-

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

јасни примеси, со дозволена употреба на архаизми и фразеологии, што е
карактеристика за литературниот опус
на писателот Добре Тодоровски.
Директорот на Домот на културата,
Васко Василевски, го истакна задоволството од оваа промоција како културно освежување во топлите денови
во Преспа и во Ресен.
Во ваква пријатна атмосфера, можеби најголемо задоволство претставуваше пројавениот интерес на повеќебројната публика која со внимание
го проследи критичкиот осврт на промоторот Офелија Богоевска.
К.А.
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