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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ОСУМНАЕСЕТ ТИ РЕПУБЛИЧКИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ВО ШТИП

Пензионерска олимпијада со 396 натпреварувачи
ва, бидејќи располагаат со искуства и
знаење што ги применувале во развојот на нашата држава и тие треба да
им ги пренесат на помладите генерации - истакна министерот, по што 18.
Републички пензионерски спортски
натпревари ги прогласи за отворени.

По напорните натпревари и
прогласувањето на најдобрите и најуспешните, дружењето продолжи со песна
и оро, онака како што најдобро знаат пензионерите,
граѓаните на Македонија од
третата доба на животот

ВИСТИНСКИ АТЛЕТИЧАРИ

МиланАџиевски
Сабота, 7 септември, сончев, тивок летен ден, спроти Денот на 22-та
годишнина од независноста на Македонија, во Штип се собраа пензионери-спортисти од сите 56 здруженија на
Сојузот на пензионерите на Македонија, за да ги одмерат силите во 11
спортски дисциплини на Пензионерската олимпијада - на 18. Републички
пензионерски спортски натпревари.
Од секој автобус излегуваа тимовите во разни дресови, заради распознавање: зелени, црвени, сини, жолти, црни, со читливи написи за името
на спортскиот тим. Првиот впечаток
што на авторот на овие редови му падна в очи е фактот дека беа присутни
повеќе пензионерки отколку пензионери! Но во официјалните податоци на
организацискиот одбор стоеше дека
за натпреварување се пријавени 208
натпреварувачи во машка и 188 во
женска конкуренција.

ВО ПРЕДВЕЧЕРИЕТО
НА ГОЛЕМИОТ ПРАЗНИК
На оградената полјанка, опкружена со борови сенки, беше поставена
пригодна бина, пред која уште од 9 часот почнаа да се собираат учесници-

Најмногубројна публика и најгласно навивање имаше кај тегнењето јаже
те, тренерите, судиите и присутната публика. По половина час пристигнаа и гостите, кои со своето присуство го издигнаа значењето на овој настан на
повисоко ниво: министерот за труд и
социјална политика во Владата на Македонија, Диме Спасов, претседателот
на СЗПМ, Драги Аргировски, градоначалникот на Штип, м-р Илчо Захариев,
градоначалникот на Карбинци, Зоран
Минов, претседателот на ЗП Штип и
Карбинци, Михаил Василев, пратеници од овој регион и други гости.
По интонирањето на химната на
Македонија, околу 1.500 учесници и
гости ги поздрави домаќинот Михаил
Василев. Во поздравниот говор тој, меѓу другото, рече дека овие републички пензионерски спортски игри имаат посебно значење затоа што се одржуваат пред големиот македонски

празник 8 Септември, Денот на независноста, и на неколку дена пред одбележувањето на 20 Септември, Денот на пензионерите на Македонија.
Потоа, присутните натпреварувачи и публиката ги поздрави градоначалникот на општината Карбинци, Зоран Минов. Иако оваа соседна општина на Штип е по обем, површина, население и капацитети многу помала,
таа со своите потенцијали прераснува во достојна градска средина во која многубројните пензионери, во содејство со своите колеги од поголемиот град, заеднички ги градат нивните
позиции, статус, стандард и перспективи.
На свеченото отворање со пригоден говор се обрати и градоначалникот на Штип, м-р Илчо Захариев, кој
во негово име, во името на Советот на
општината Штип и на сите граѓани на
Градот под Исарот, на пензионеритеспортисти им посака врвни резултати
во фер борба, а на гостите пријатен
престој.
„НАШЕТО ЕДИНСТВО-НАША ПОБЕДА“

За севкупен победник беше прогласена спортската екипа на ЗП Охрид и Дебрца

На присутните, потоа, им се обрати претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој, откако потсети дека одбележувањето на 22-годишнината од
независноста на Македонија се одржува во знакот на спортот, нагласи дека и овие 18. Републички пензионерски спортски натпревари се одвиваат
под слоганот „Нашето единство-наша
победа“. Тој потоа се осврна на постигнатите резултати во изминатиот период во консолидирањето и зацврстувањето на пензионерската организација, на продлабочената соработка со
Владата и нејзините ресорни министерства заради заштита на вкупниот
пензионерски стандард.

- СЗПМ 18 години успешно ги организира овие натпревари бидејќи
со создавање здраво тело со здрав
дух пензионерите во значителна мера ја подобруваат својата психофизичка состојба, со што ги надминуваат
опасностите што ги носат меланхолијата и депресијата, карактеристични
за третата животна доба - нагласи Аргировски.
ИСКУСТВА И ЗНАЕЊА
ОД СТАРИТЕ ЗА МЛАДИТЕ
Министерот за труд и социјална политика во Владата на РМ, Диме Спасов, како покровител на оваа спортска пензионерска олимпијада им се
обрати на присутните.
- Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија во текот на
своето постоење се развиваше во една од најмногубројните организации
во републиката, чија главна дејност е
заштита на правата и интересите на
корисниците на пензија и, секако, нивно интегрирање во социјалниот живот.
Преку организирање различни настани од социјален, културен и спортски
карактер, овој сојуз придонесува во
подобрување на состојбата на корисниците на пензија во Република Македонија. Денешната манифестација
овозможува дружење со пензионерите и споделување на нивните искуства, како и можност за продлабочување на соработката заради подобрување на нивниот статус. От тука, Министерството за труд и социјална политика, како покровител на оваа манифестација, ја поддржува реализацијата
на настани и програми што се однесуваат на корисниците на пензија и нивните интереси. Би сакал да истакнам
дека пензионерите се значајна алка
во социјалниот живот во секоја држа-

Единаесетте спортски дисциплини
беа распределени на спортскиот комплекс кај „Македонка“, на отворено:
стрелаштво, скок од место, тегнење јаже, фрлање ѓуле, трчање и тробој (мажи), односно двобој (жени), како и:
шах, домино, табла и пикадо, во затворен простор, во ресторанот „Прециз“.
Најмногубројна публика и најгласно навивање имаше кај тегнењето јаже. Изедначената физичка подготвеност, како на женските така и на машките екипи, доведуваше до напната
рамнотежа во тегнењето, поради што
позицијата на дебелото јаже што „стоеше во место“ ја зголемуваше возбудата на која страна прва ќе C недостигаат концентрација и издржливост, за
потоа да настане воодушевување на
навивачката група на екипата што успеа да го претегне јажето.
На атлетската патека се одвиваа
трки во две категории: до 60 и над 60
години. Оној што не ги видел ваквите
трки не може да замисли, а уште помалку да сфати и да разбере дека мажи и жени во таа возраст трчаат како
вистински атлетичари. Жарот во напорите за што подобар резултат беше
евидентен на секое испотено лице.
Во фрлањето ѓуле се покажа дека
и кај пензионерите има горостаси, како во машка така и во женска конкуренција, чија енергија сE уште е присутна, па не им беше тешко ѓулето да
го фрлат и повеќе од десет метри!
Натпреварите во скок од место
привлекоа внимание затоа што доскоците од над 2,5 метри покажаа дека
атлетиката не им е непозната на луѓето во третата доба.
На стрелиштето под боровите сенки беа концентрирани оние пензионери што имаат мирна рака и бистро
око. Таму немаше неизвесност, затоа
што пензионерите од ОВР Скопје ги однесоа сите победи.
Истовремено во ресторанот „Прециз“ успешно се одвиваа натпреварите во пикадо, шах и табла.
За севкупен победник на 18. Републички спортски натпревари во
Штип беше прогласена спортската екипа на ЗП Охрид и Дебрца. По врачувањето на големиот победнички пехар,
беше објавено дека тој преминува во
нивна трајна сопственост затоа што
на овие пензионерски олимпијади се
севкупни победници три пати по ред.
Нивниот успех од сите присутни беше поздравен срдечно, а тие возвратија во хор од кој се слушнаа: „Охрид,
Охрид, убав, мил“ и „Билјана платно
белеше“.
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СЗПМ ВО ПОСЕТА НА СТАРО-НОВИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

Новата зграда ги враќа спомените од младоста

Со шесте општини во тетовскиот крај,
Здружението на пензионерите-Тетово
меѓусебната соработка ја утврди со спогодби. Основната цел на склучувањето
спогодби е на пензионерите да им се
овозможат подостоен живот и подобрени услови за поквалитетно и посодржајно минување на годините во третата доба. Здружението на пензионерите-Тетово го сочинуваат над 11.000 члена од
подрачјата на општините Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и
Теарце. Најголем број пензионери има
во општината Тетово - 7.000, потоа во
општината Јегуновце со над 1.100, Теарце со речиси 900, Боговиње 800, Брвеница нешто повеќе од 600 и најмалку во општината Желино со 500 пензионери-членови на здружението.
Спогодбите за соработка со општините произлегоа како потреба од меморандумот меѓу СЗПМ и ЗЕЛС, но и од контактите меѓу градоначалниците и раководните луѓе на здружението. Овие средби се одвиваа во атмосфера на меѓусеб-

Одделни општини ќе
учествуваат во одобрувањето финансиски средства за
еднократна помош на
пензионери со најниски
примања во семејствата
но разбирање, заради доброто на целните групи во општините. При ова е постигнато целосно разбирање, што е содржина на спогодбите, така што, кога во
општините се разгледуваат прашања
што се однесуваат на пензионери или
воопшто на лица во третата доба, во расправите ќе учествуваат и претставници
на ЗП-Тетово. Целосна согласност е постигната за заемно ангажирање за отворање најмалку по еден клуб на пензионери во секоја општина и создавање услови за работа на ваквите клубови и во
други поголеми населби во општините.
Одделни општини ќе учествуваат во одо-

СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

брувањето финансиски средства за еднократна помош на пензионери со најниски примања во семејствата. Градоначалниците зедоа обврска и за обезбедување бесплатен превоз на пензионерите најмалку еднаш во неделата, не
само на подрачјето на општината туку и
до градот Тетово.
Со спогодбите е прецизирано Здружението на пензионерите-Тетово да поведе иницијатива за изградба на регионален дом за стари лица. За ова прашање е преземена обврска иницијативата да се разгледа на работна седница
на Полошкиот регионален развој, во кој
се сите градоначалници, а чиј претседател моментно е г-ѓа Теута Арифи, градоначалничка на општината Тетово. Со спогодбата е предвидено со учество на општините да се преуредат просториите во
Домот на пензионерите во Тетово, во кој
може да се сместат околу 15 пензионери, главно оние што го немаат поволно
решено станбеното прашање или од кои
било причини останале без простор за
домување, а спаѓаат во категоријата пензионери со најниски примања.

ЗП-СТРУГА

Фолклорните ревии и натпреварите „Питијада“
поквалитетни и помасовни
за блискост

и за дружење
Уранија-Нина Попоска

Калина С. Андонова
На 27 минатиот месец извршниот одбор на СЗПМ одржа седница на која, покрај членовите на ИО, беа присутни и: Бесник Поцеста - потпретседател на Собранието на СЗПМ, Крсте Ангеловски - претседател на СЗП на градот Скопје, Здравко Петковски - претседател на комисијата за спорт на ИО на СЗПМ, Милевка Здравковска - претседателка на комисијата за
културно-забавен живот на ИО на СЗПМ,
Михаил Василев - претседател на ЗП-Штип
и Карбинци и Никола Ивановски - претседател на комисијата за спорт на ЗП-Штип
и Карбинци и Томче Стојков - претседател
на комисијата за поддршка на манифестациите и издавачката дејност во 2013
година од страна на СЗПМ.
Седницата беше свикана за членовите на овој орган на СЗПМ да бидат информирани за резултатите од регионалните спортски натпревари, како и за подготовките за 18. Републички пензионерски спортски натпревари, што се одржаа
на 7 септември во Штип, како и за регионалните и Републичката ревија на песни, музика и игри.

Претседателот на комисијата за спорт
Здравко Петковски го образложи извештајот за регионалните спортски натпревари, кои успешно беа реализирани во
осум региони во државата, а дека подготовките за пензионерската олимпијада
течат континуирано, според утврдениот
план, информира Михаил Василев, претседател на ЗП-Штип и Карбинци.
Милевка Здравковска, претседателка за културно-забавниот живот, информира за шесте регионални ревии на песни, музика и игри, како и за Републичката ревија, на која покровител беше министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и рече дека од година на
година ревиите на песни, музика и игри
се сH помасовни и поквалитетни, што е
пример за младите генерации како се чува културното наследство на секоја земја. На крајот од седницата претседателот
на СЗПМ, Драги Аргировски, му врачи
благодарница на Крсте Ангеловски, претседател на СЗП на градот Скопје, кој беше успешен домаќин и коорганизатор на
Републичките ревии на песни, музика и
игри во 2012 и 2013 година, што се одржаа во Универзалната сала во Скопје.

Во рамките на своите програмски активности, пензионерите од
Струга на 17-ти минатиот месец организираа „Питијада“, која се одржа
во струшката чаршија во вечерните
часови и побуди голем интерес кај
граѓаните и туристите што во тоа време се најдоа во чаршијата, како кај
домашните, така и кај странските.
Дваесетина вредни пензионерки презентираа разни видови домашни специјалитети: тестенини - солени и слатки - карактеристични за
ова наше поднебје. Преубавите и
вкусни производи беа продавани по
пристапни цени, кои за вредните
стружанки, кои се претежно со мали
примања, собраните средства од
продажбата беа мала финансиска
инфузија за нив.
Инаку, Здружението на пензионерите на Струга планира да продолжи и во иднина со ваква активност
во летниот период, во интерес на пензионерите, но и во интерес на градот. Во составот на вредните стружанки присутни беа жени од повеќе
националности: Македонки, Албанки, Влаинки и Турчинки. Овој настан,
покрај другото, е исто така можност
за јакнење на соживотот во овој мултиетнички град како што е Струга.
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ЗП-КУМАНОВО

Верувам дека, ако би се појавил некој голем цар од историјата, би посакал овој преубав
објект да биде негов, но нема
никому да му го дадеме, ова е
наше - македонско, ова  припаѓа исклучиво на Македoнија

Спогодби за успешна соработка
СветозарДимовски
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Членовите на СЗПМ за сите настани, претстави, концерти и слично плаќаат само половина од редовната цена
М. Аџиевски
Голем број пензионери од здруженијата членки на СЗПМ во претпоследниот ден од август го посетија новоизградениот објект на старо-новиот театар на левиот брег на Вардар. Домаќин им беше министерката за култура
во Владата на Македонија, Елизабета
Канческа-Милевска, придружувана од
уметничкиот директор на театарот, Дејан Пројковски.
Откако го разгледаа главното фоаје, пензионерите со воодушевување го
разгледаа ентериерот пред големата
Златна сала со 724-те места, за да го ислушаат исцрпното стручно излагање на
историчарката на уметноста Рената Симоновска, која на високостручно ниво
им го објасни богатството на орнаментите што се реплика на артефакти што
се пронајдени на почвата на Македонија, од 9 век пред нашата ера до раниот 19 век од новата ера, со што уште
еднаш се покажа дека животот на поч-

вата на Македонија бил развиен и плоден уште во раните векови пред новата ера. Танцот на Менада, богот на виното Дионис со музите, орнаменти од
иконостасот во црквата „Св. Спас“ - ремек-дела на мајсторите-копаничари од
тајфата на Петре Филиповски-Гарката,
на кои пластично се прикажани библиски сцени од Стариот и Новиот завет,
верни копии на артефакти од Стоби,
Вардарски Рид, Кучевиште, од цела Македонија.
ИМПРЕСИВНА ВООДУШЕВЕНОСТ
Потоа беше разгледано јужното фоаје на старо-новиот театар, каде што
беа искажани импресиите од оваа посета.
Министерката за култура во Владата на Македонија, Елизабета КанческаМилеска, поздравувајќи ги големиот
број пензионери, искажа задоволство
од нивната посета, особено поради фактот што на најголемиот број од нив, при

посетата на новата зграда на театарот,
им се враќа сеќавањето на старата зграда на овој објект, која ја разурна катастрофалниот земјотрес во Скопје од 26
јули 1963 година.
- Ми причинува огромно задоволство кога ги гледам нивните озарени лица од радоста дека оваа нова зграда на
театарот им ги враќа спомените на нивната младост, период што е најубав за
секоја личност - рече министерката Канчевска-Милевска.
ВГРАДЕНА ВРВНА
СВЕТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
Во името на над 250.000 члена на
пензионерскиот сојуз на Македонија се
заблагодари нејзиниот претседател Драги Аргировски, кој истакна дека со оваа
посета, членовите на СЗПМ, покрај тоа
што си ги враќаат убавите спомени од
младоста, C оддаваат признание на Владата на Македонија за повторната изградба на стариот скопски театар.

Посебно внимание на присутните
привлече кратката но содржајна изјава
на потпретседателот на собранието на
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, Бесник Поцеста:
- Нашето воодушевување од сето ова
што го видовме овде ни кажува дека Македонија има сили за вакви градителски
потфати, со кои ги дефинира својата историја и идентитет. Верувам дека, ако би
се појавил некој голем цар од историјата, би посакал овој преубав објект да биде негов, но нема никому да му го дадеме, ова е наше - македонско, ова C припаѓа исклучиво на Македoнија.
На крајот од посетата, на пензионерите имбеше прикажана малата сцена,
со 213 седишта, каде што Миле Бошковски, советник во Министерството за
култура, исцрпно ги информира дека во
внатрешниот ентериер, кој несомнено
асоцира на минатиот барокен гламур, е
проткаен со низа електронски системи
што го регулираат со соодветни компјутерско-процесни решенија функционирањето на осветлувањето, климатизацијата, движењата на бините, ПП-заштитата... Со еден збор, како што нагласи советникот Бошковски, врвната светска
театарска технологија е вградена во старо-новиот театар со Скопје.
Инаку, со одлука на Владата на Македонија членовите на СЗПМ за сите настани, претстави, концерти и слично од
областа на културата плаќаат само половина од редовната цена.

ПетарСтефанов

ника. Сето ова се случувало по иницијатива, организација и реализација на Пашлаков.
По замирањето на активностите
на Народна техника, Дионис својот
интерес кон техниката го насочил во
друг правец - купување и собирање
стари автомобили-олдтајмери. Овој
текст е по повод два мали јубилеја:
20-годишнината од купувањето на првиот автомобил и 10-годишнината од
организирањето на првата изложба

На 17-ти минатиот месец ЗП „Куманово“ единаесетти пат за свои членови и за пензионери од други пензионерски здруженија во Република
Македонија ја организираа летната
манифестација „Еко-хепенинг“. Излетот во природа традиционално беше организиран во рекреативен центар кај славното Пелинце, каде што
е изграден спомен-музејот на
АСНОМ.
Под сенките на дебелите столетни
дрвја и жуборот на реката Пчиња другаруваа над 2.500 пензионери од петнаесет пензионерски здруженија од
Република Македонија и нивни колеги од Врање, соседна Србија. Поканети беа уште неколку пензионерски
здруженија, но од нивни оправдани
причини не дојдоа, а дебарските пензионери испратија поздравна телеграма со желба за добро здравје, долг живот и убав престој во природа на сите
присутни пензионери во Пелинце.
Овде можеа да се слушнат повеќе јазични дијалекти, што е уште една убавина и богатство на оваа уба-

И во Пелинце се докажа
дека пензионерите сакаат
да се дружат на излети во
природа, каде што старите
познаници ги зацврстуваат врските и се воспоставуваат нови познанства и
договори за соработка
ва манифестација. Ова беше уште
една потврда дека оваа категорија
граѓани се расположени за излети
во природа и за другарување. Старите познаници ги зацврстија врските, а денот беше и нова можност за
воспоставување нови познанства и
договори за соработка.
До сите присутни најпрво се обрати Спирко Николовски, претседател
на ЗП „Куманово“. Со срдечно добредојде и желби за убаво расположение на сите, тој потсети на револуционерното минато на славното

Пелинце и на историското значење
на Првото заседание на АСНОМ, одржано во непосредна близина во манастирот „Прохор Пчињски“, сега во
соседна Србија. Од името на општината Куманово се обрати претседателот на советот Максим Димитриевски, а поздравно обраќање имаше и Драги Аргировски, претседател
на СЗПМ. Редовно прису тен на сите
поголеми и позначајни пензионерски средби во државата, тој потсети
на значењето на ваквите масовни
пензионерски средби и на спортски
и културно-уметнички манифестации, со кои годишно се вклучуваат
околу 300.000 пензионери и се постигнува европски рекорд. Потоа, Аргировски го прогласи за отворен
„Еко-хепенингот“. Во Поткозјачијата
се слушнаа звуците на убавата македонска песна. Се играше и се пееше до попладневните часови. И овој
пат кумановското пензионерско
здружение се покажа како добар организатор и домаќин на „Еко-хепенингот“. Остана пораката идната година повторно македонските пензионери да се сретнат на исто место.

РЕСЕН

ОфелијаБогоевска

Олдтајмерите на Дионис
Новиот пензионер
Дионис Пашлаков има
97 автомобили, 38 мотоцикли, едрилица, булдожер
и две стари запрежни
коли. Секое од овие
возила е во возна
состојба!

Татјана Антиќ

Монографија „Евла“ од Драган Ристевски

И НЕГОТИНО ИМА МУЗЕЈСКА ЗБИРКА

Дионис Пашлаков од Неготино е
познат во градот и пошироко поради
своето раритетно име, 40-годишната
посветеност на воспитувањето и едуцирањето повеќе генерации ученици во СОУ „Св. Кирил и Методиј“, а посебно по своите пасии и преокупации
надвор од училиштето. Иако професор по биологија по вокација, тој е
страстен вљубеник во повеќе области од техниката.
Овој текст за него е по повод неговото пензионирање.
Најпрво, уште во далечната 1980
година, со група ентузијасти го формирале аеро-клубот „Вардарец“ со
повеќе секции: моделари, ракетари, змајари, параглајдеристи и друго. Клубот беше еден од најдобрите
во републиката. Следно било формира ње то на ра ди ок лу бот, чиј ко ден
знак, преку етерот, одел низ целиот
свет. Потоа во тие рамки бил и киноклубот, а потоа првите обуки за работа со компју тери, по што се оформила организацијата на Народна тех-

Масовен и весел „Еко-хепенинг“

Пашлаков со еден од своите љубимци на четири тркала
на олдтајмери во Неготино.
Во својата колекција Дионис има
97 автомобили („опели“, „ситроени“,
„фолксвагени“, „принцови“, „застави“
и др), 38 мотоцикли („БМВ“, „хофман“,
„симсон“, „НСУ“, „томос“ и др.), едрилица, булдожер и две стари запрежни
коли. Секое од овие возила, со негова
макотрпна работа, посветеност и љубов, е доведено во возна состојба со
среден ентериер и екстериер, така што
тие се сега подготвени изложбени музејски експонати. Најстариот автомобил е „опел олимпија“, произведен во
1950 година, а најстариот мотоцикл е
произведен во 1951 година.

Првата изложба на олдтајмери во
Неготино е организирана во 2003 година. Со дел од своите олдтајмери има
учествувано на повеќе изложби од ваков вид.
По повод пензионирањето, неговите ученици му подарија „фолксваген буба“ од 1975 година. Животна
желба и опсесија му е да отвори музеј
на олдтајмери во Неготино, но нема
соодветна поддршка од надлежните
институции во општината и државата.
На потег се добрите луѓе и надлежните институции, кои можат да помогнат
во зачувувањето на ова раритетно музејско богатство.

Деновиве, во организација на НУБ
„Св. Климент Охридски“ од Битола, во
големата сала на зградата на општината Ресен беше одржана свечена
промоција на книгата „Евла - монографија“ од авторот Драган Ристевски,
член на Здружението на пензионери
од Битола, каде што живее со семејството, а потекнува токму од преспанското село Евла, за кое ја напиша истоимената монографија, оставајќи им
ја како аманет на младите генерации
од ова село за да знаат да го љубат родното место.
На промоцијата, покрај семејството на авторот Ристевски, и големиот
број гости од Ресен и од Битола, присуствуваше и градоначалникот на општината Ресен, м-р Ѓоко Стрезовски
со сопругата, кој не го криеше задоволството што преспанскиот културен
мозаик, благодарение на авторот Ристевски, по потекло од Преспа, се збогати со уште една монографија, овој
пат за селото Евла, покрај другите што
веќе постојат за поголем број преспански села.
Промотори на монографијата „Евла“ од Драган Ристевски беа м-р Ѓорѓи Лумбуровски и Аница Ѓоргиевска,
советник-кустос.
Оваа монографија, според мислењето на промоторот Лумбуровски, во

целост ги исполнува строгите критериуми на едно монографско дело, како
од аспект на предметот на истражување така и од аспект на методите и методологијата на истражувањето. Таа
претставува класичен пример како
треба да се направи монографија за
едно населено место.
За промоторката Ѓоргиевска, замислата на едно вакво монографско
издание е да арбитрира во секојдневието на елчани по крв, но и елчани
по љубов, преку родословот на семејствата, кој е нераскинлив, дури и
најважен дел од традицијата на селото Евла.
За тоа кој е всушност Драган Ристевски беше побаран одговор од неговата сопруга Слободанка Ристевска,
исто така пензионерка од Битола, долгогодишна педагошка советничка,по

потекло од истото село Евла, кое ги споило двајцата сопружници. Таа истакна
дека е горда на својот сопруг Драган
што се зафатил со една макотрпна и
долготрајна истражувачка работа, чиј
врвен резултат е издавањето на монографијата за Евла, која авторот Драган Ристевски, нејзин животен сопатник, им ја подари на елчани, на историјата, на културата и на незаборавот.
На крајот авторот Ристевски им се
обрати на сите присутни, особено на
своите елчани, со неизмерна среќа
што во нивните раце остава пишан документ што ќе има трајна вредност и
ќе им служи на сегашните и идните генерации, а и на културното наследство
на населбата. Со овој чин авторот верува дека селото Евла ќе го оттргне од
заборавот и ќе го понесе кон трајните
вредности на иднината.

vidici

2

ЗП-ТЕТОВО

vidici

^etvrtok, 12.9.2013

СЗПМ ВО ПОСЕТА НА СТАРО-НОВИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

Новата зграда ги враќа спомените од младоста

Со шесте општини во тетовскиот крај,
Здружението на пензионерите-Тетово
меѓусебната соработка ја утврди со спогодби. Основната цел на склучувањето
спогодби е на пензионерите да им се
овозможат подостоен живот и подобрени услови за поквалитетно и посодржајно минување на годините во третата доба. Здружението на пензионерите-Тетово го сочинуваат над 11.000 члена од
подрачјата на општините Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и
Теарце. Најголем број пензионери има
во општината Тетово - 7.000, потоа во
општината Јегуновце со над 1.100, Теарце со речиси 900, Боговиње 800, Брвеница нешто повеќе од 600 и најмалку во општината Желино со 500 пензионери-членови на здружението.
Спогодбите за соработка со општините произлегоа како потреба од меморандумот меѓу СЗПМ и ЗЕЛС, но и од контактите меѓу градоначалниците и раководните луѓе на здружението. Овие средби се одвиваа во атмосфера на меѓусеб-

Одделни општини ќе
учествуваат во одобрувањето финансиски средства за
еднократна помош на
пензионери со најниски
примања во семејствата
но разбирање, заради доброто на целните групи во општините. При ова е постигнато целосно разбирање, што е содржина на спогодбите, така што, кога во
општините се разгледуваат прашања
што се однесуваат на пензионери или
воопшто на лица во третата доба, во расправите ќе учествуваат и претставници
на ЗП-Тетово. Целосна согласност е постигната за заемно ангажирање за отворање најмалку по еден клуб на пензионери во секоја општина и создавање услови за работа на ваквите клубови и во
други поголеми населби во општините.
Одделни општини ќе учествуваат во одо-

СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

брувањето финансиски средства за еднократна помош на пензионери со најниски примања во семејствата. Градоначалниците зедоа обврска и за обезбедување бесплатен превоз на пензионерите најмалку еднаш во неделата, не
само на подрачјето на општината туку и
до градот Тетово.
Со спогодбите е прецизирано Здружението на пензионерите-Тетово да поведе иницијатива за изградба на регионален дом за стари лица. За ова прашање е преземена обврска иницијативата да се разгледа на работна седница
на Полошкиот регионален развој, во кој
се сите градоначалници, а чиј претседател моментно е г-ѓа Теута Арифи, градоначалничка на општината Тетово. Со спогодбата е предвидено со учество на општините да се преуредат просториите во
Домот на пензионерите во Тетово, во кој
може да се сместат околу 15 пензионери, главно оние што го немаат поволно
решено станбеното прашање или од кои
било причини останале без простор за
домување, а спаѓаат во категоријата пензионери со најниски примања.

ЗП-СТРУГА

Фолклорните ревии и натпреварите „Питијада“
поквалитетни и помасовни
за блискост

и за дружење
Уранија-Нина Попоска

Калина С. Андонова
На 27 минатиот месец извршниот одбор на СЗПМ одржа седница на која, покрај членовите на ИО, беа присутни и: Бесник Поцеста - потпретседател на Собранието на СЗПМ, Крсте Ангеловски - претседател на СЗП на градот Скопје, Здравко Петковски - претседател на комисијата за спорт на ИО на СЗПМ, Милевка Здравковска - претседателка на комисијата за
културно-забавен живот на ИО на СЗПМ,
Михаил Василев - претседател на ЗП-Штип
и Карбинци и Никола Ивановски - претседател на комисијата за спорт на ЗП-Штип
и Карбинци и Томче Стојков - претседател
на комисијата за поддршка на манифестациите и издавачката дејност во 2013
година од страна на СЗПМ.
Седницата беше свикана за членовите на овој орган на СЗПМ да бидат информирани за резултатите од регионалните спортски натпревари, како и за подготовките за 18. Републички пензионерски спортски натпревари, што се одржаа
на 7 септември во Штип, како и за регионалните и Републичката ревија на песни, музика и игри.

Претседателот на комисијата за спорт
Здравко Петковски го образложи извештајот за регионалните спортски натпревари, кои успешно беа реализирани во
осум региони во државата, а дека подготовките за пензионерската олимпијада
течат континуирано, според утврдениот
план, информира Михаил Василев, претседател на ЗП-Штип и Карбинци.
Милевка Здравковска, претседателка за културно-забавниот живот, информира за шесте регионални ревии на песни, музика и игри, како и за Републичката ревија, на која покровител беше министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и рече дека од година на
година ревиите на песни, музика и игри
се сH помасовни и поквалитетни, што е
пример за младите генерации како се чува културното наследство на секоја земја. На крајот од седницата претседателот
на СЗПМ, Драги Аргировски, му врачи
благодарница на Крсте Ангеловски, претседател на СЗП на градот Скопје, кој беше успешен домаќин и коорганизатор на
Републичките ревии на песни, музика и
игри во 2012 и 2013 година, што се одржаа во Универзалната сала во Скопје.

Во рамките на своите програмски активности, пензионерите од
Струга на 17-ти минатиот месец организираа „Питијада“, која се одржа
во струшката чаршија во вечерните
часови и побуди голем интерес кај
граѓаните и туристите што во тоа време се најдоа во чаршијата, како кај
домашните, така и кај странските.
Дваесетина вредни пензионерки презентираа разни видови домашни специјалитети: тестенини - солени и слатки - карактеристични за
ова наше поднебје. Преубавите и
вкусни производи беа продавани по
пристапни цени, кои за вредните
стружанки, кои се претежно со мали
примања, собраните средства од
продажбата беа мала финансиска
инфузија за нив.
Инаку, Здружението на пензионерите на Струга планира да продолжи и во иднина со ваква активност
во летниот период, во интерес на пензионерите, но и во интерес на градот. Во составот на вредните стружанки присутни беа жени од повеќе
националности: Македонки, Албанки, Влаинки и Турчинки. Овој настан,
покрај другото, е исто така можност
за јакнење на соживотот во овој мултиетнички град како што е Струга.

^etvrtok, 12.9.2013

ЗП-КУМАНОВО

Верувам дека, ако би се појавил некој голем цар од историјата, би посакал овој преубав
објект да биде негов, но нема
никому да му го дадеме, ова е
наше - македонско, ова  припаѓа исклучиво на Македoнија

Спогодби за успешна соработка
СветозарДимовски
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Членовите на СЗПМ за сите настани, претстави, концерти и слично плаќаат само половина од редовната цена
М. Аџиевски
Голем број пензионери од здруженијата членки на СЗПМ во претпоследниот ден од август го посетија новоизградениот објект на старо-новиот театар на левиот брег на Вардар. Домаќин им беше министерката за култура
во Владата на Македонија, Елизабета
Канческа-Милевска, придружувана од
уметничкиот директор на театарот, Дејан Пројковски.
Откако го разгледаа главното фоаје, пензионерите со воодушевување го
разгледаа ентериерот пред големата
Златна сала со 724-те места, за да го ислушаат исцрпното стручно излагање на
историчарката на уметноста Рената Симоновска, која на високостручно ниво
им го објасни богатството на орнаментите што се реплика на артефакти што
се пронајдени на почвата на Македонија, од 9 век пред нашата ера до раниот 19 век од новата ера, со што уште
еднаш се покажа дека животот на поч-

вата на Македонија бил развиен и плоден уште во раните векови пред новата ера. Танцот на Менада, богот на виното Дионис со музите, орнаменти од
иконостасот во црквата „Св. Спас“ - ремек-дела на мајсторите-копаничари од
тајфата на Петре Филиповски-Гарката,
на кои пластично се прикажани библиски сцени од Стариот и Новиот завет,
верни копии на артефакти од Стоби,
Вардарски Рид, Кучевиште, од цела Македонија.
ИМПРЕСИВНА ВООДУШЕВЕНОСТ
Потоа беше разгледано јужното фоаје на старо-новиот театар, каде што
беа искажани импресиите од оваа посета.
Министерката за култура во Владата на Македонија, Елизабета КанческаМилеска, поздравувајќи ги големиот
број пензионери, искажа задоволство
од нивната посета, особено поради фактот што на најголемиот број од нив, при

посетата на новата зграда на театарот,
им се враќа сеќавањето на старата зграда на овој објект, која ја разурна катастрофалниот земјотрес во Скопје од 26
јули 1963 година.
- Ми причинува огромно задоволство кога ги гледам нивните озарени лица од радоста дека оваа нова зграда на
театарот им ги враќа спомените на нивната младост, период што е најубав за
секоја личност - рече министерката Канчевска-Милевска.
ВГРАДЕНА ВРВНА
СВЕТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
Во името на над 250.000 члена на
пензионерскиот сојуз на Македонија се
заблагодари нејзиниот претседател Драги Аргировски, кој истакна дека со оваа
посета, членовите на СЗПМ, покрај тоа
што си ги враќаат убавите спомени од
младоста, C оддаваат признание на Владата на Македонија за повторната изградба на стариот скопски театар.

Посебно внимание на присутните
привлече кратката но содржајна изјава
на потпретседателот на собранието на
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, Бесник Поцеста:
- Нашето воодушевување од сето ова
што го видовме овде ни кажува дека Македонија има сили за вакви градителски
потфати, со кои ги дефинира својата историја и идентитет. Верувам дека, ако би
се појавил некој голем цар од историјата, би посакал овој преубав објект да биде негов, но нема никому да му го дадеме, ова е наше - македонско, ова C припаѓа исклучиво на Македoнија.
На крајот од посетата, на пензионерите имбеше прикажана малата сцена,
со 213 седишта, каде што Миле Бошковски, советник во Министерството за
култура, исцрпно ги информира дека во
внатрешниот ентериер, кој несомнено
асоцира на минатиот барокен гламур, е
проткаен со низа електронски системи
што го регулираат со соодветни компјутерско-процесни решенија функционирањето на осветлувањето, климатизацијата, движењата на бините, ПП-заштитата... Со еден збор, како што нагласи советникот Бошковски, врвната светска
театарска технологија е вградена во старо-новиот театар со Скопје.
Инаку, со одлука на Владата на Македонија членовите на СЗПМ за сите настани, претстави, концерти и слично од
областа на културата плаќаат само половина од редовната цена.

ПетарСтефанов

ника. Сето ова се случувало по иницијатива, организација и реализација на Пашлаков.
По замирањето на активностите
на Народна техника, Дионис својот
интерес кон техниката го насочил во
друг правец - купување и собирање
стари автомобили-олдтајмери. Овој
текст е по повод два мали јубилеја:
20-годишнината од купувањето на првиот автомобил и 10-годишнината од
организирањето на првата изложба

На 17-ти минатиот месец ЗП „Куманово“ единаесетти пат за свои членови и за пензионери од други пензионерски здруженија во Република
Македонија ја организираа летната
манифестација „Еко-хепенинг“. Излетот во природа традиционално беше организиран во рекреативен центар кај славното Пелинце, каде што
е изграден спомен-музејот на
АСНОМ.
Под сенките на дебелите столетни
дрвја и жуборот на реката Пчиња другаруваа над 2.500 пензионери од петнаесет пензионерски здруженија од
Република Македонија и нивни колеги од Врање, соседна Србија. Поканети беа уште неколку пензионерски
здруженија, но од нивни оправдани
причини не дојдоа, а дебарските пензионери испратија поздравна телеграма со желба за добро здравје, долг живот и убав престој во природа на сите
присутни пензионери во Пелинце.
Овде можеа да се слушнат повеќе јазични дијалекти, што е уште една убавина и богатство на оваа уба-

И во Пелинце се докажа
дека пензионерите сакаат
да се дружат на излети во
природа, каде што старите
познаници ги зацврстуваат врските и се воспоставуваат нови познанства и
договори за соработка
ва манифестација. Ова беше уште
една потврда дека оваа категорија
граѓани се расположени за излети
во природа и за другарување. Старите познаници ги зацврстија врските, а денот беше и нова можност за
воспоставување нови познанства и
договори за соработка.
До сите присутни најпрво се обрати Спирко Николовски, претседател
на ЗП „Куманово“. Со срдечно добредојде и желби за убаво расположение на сите, тој потсети на револуционерното минато на славното

Пелинце и на историското значење
на Првото заседание на АСНОМ, одржано во непосредна близина во манастирот „Прохор Пчињски“, сега во
соседна Србија. Од името на општината Куманово се обрати претседателот на советот Максим Димитриевски, а поздравно обраќање имаше и Драги Аргировски, претседател
на СЗПМ. Редовно прису тен на сите
поголеми и позначајни пензионерски средби во државата, тој потсети
на значењето на ваквите масовни
пензионерски средби и на спортски
и културно-уметнички манифестации, со кои годишно се вклучуваат
околу 300.000 пензионери и се постигнува европски рекорд. Потоа, Аргировски го прогласи за отворен
„Еко-хепенингот“. Во Поткозјачијата
се слушнаа звуците на убавата македонска песна. Се играше и се пееше до попладневните часови. И овој
пат кумановското пензионерско
здружение се покажа како добар организатор и домаќин на „Еко-хепенингот“. Остана пораката идната година повторно македонските пензионери да се сретнат на исто место.

РЕСЕН

ОфелијаБогоевска

Олдтајмерите на Дионис
Новиот пензионер
Дионис Пашлаков има
97 автомобили, 38 мотоцикли, едрилица, булдожер
и две стари запрежни
коли. Секое од овие
возила е во возна
состојба!

Татјана Антиќ

Монографија „Евла“ од Драган Ристевски

И НЕГОТИНО ИМА МУЗЕЈСКА ЗБИРКА

Дионис Пашлаков од Неготино е
познат во градот и пошироко поради
своето раритетно име, 40-годишната
посветеност на воспитувањето и едуцирањето повеќе генерации ученици во СОУ „Св. Кирил и Методиј“, а посебно по своите пасии и преокупации
надвор од училиштето. Иако професор по биологија по вокација, тој е
страстен вљубеник во повеќе области од техниката.
Овој текст за него е по повод неговото пензионирање.
Најпрво, уште во далечната 1980
година, со група ентузијасти го формирале аеро-клубот „Вардарец“ со
повеќе секции: моделари, ракетари, змајари, параглајдеристи и друго. Клубот беше еден од најдобрите
во републиката. Следно било формира ње то на ра ди ок лу бот, чиј ко ден
знак, преку етерот, одел низ целиот
свет. Потоа во тие рамки бил и киноклубот, а потоа првите обуки за работа со компју тери, по што се оформила организацијата на Народна тех-

Масовен и весел „Еко-хепенинг“

Пашлаков со еден од своите љубимци на четири тркала
на олдтајмери во Неготино.
Во својата колекција Дионис има
97 автомобили („опели“, „ситроени“,
„фолксвагени“, „принцови“, „застави“
и др), 38 мотоцикли („БМВ“, „хофман“,
„симсон“, „НСУ“, „томос“ и др.), едрилица, булдожер и две стари запрежни
коли. Секое од овие возила, со негова
макотрпна работа, посветеност и љубов, е доведено во возна состојба со
среден ентериер и екстериер, така што
тие се сега подготвени изложбени музејски експонати. Најстариот автомобил е „опел олимпија“, произведен во
1950 година, а најстариот мотоцикл е
произведен во 1951 година.

Првата изложба на олдтајмери во
Неготино е организирана во 2003 година. Со дел од своите олдтајмери има
учествувано на повеќе изложби од ваков вид.
По повод пензионирањето, неговите ученици му подарија „фолксваген буба“ од 1975 година. Животна
желба и опсесија му е да отвори музеј
на олдтајмери во Неготино, но нема
соодветна поддршка од надлежните
институции во општината и државата.
На потег се добрите луѓе и надлежните институции, кои можат да помогнат
во зачувувањето на ова раритетно музејско богатство.

Деновиве, во организација на НУБ
„Св. Климент Охридски“ од Битола, во
големата сала на зградата на општината Ресен беше одржана свечена
промоција на книгата „Евла - монографија“ од авторот Драган Ристевски,
член на Здружението на пензионери
од Битола, каде што живее со семејството, а потекнува токму од преспанското село Евла, за кое ја напиша истоимената монографија, оставајќи им
ја како аманет на младите генерации
од ова село за да знаат да го љубат родното место.
На промоцијата, покрај семејството на авторот Ристевски, и големиот
број гости од Ресен и од Битола, присуствуваше и градоначалникот на општината Ресен, м-р Ѓоко Стрезовски
со сопругата, кој не го криеше задоволството што преспанскиот културен
мозаик, благодарение на авторот Ристевски, по потекло од Преспа, се збогати со уште една монографија, овој
пат за селото Евла, покрај другите што
веќе постојат за поголем број преспански села.
Промотори на монографијата „Евла“ од Драган Ристевски беа м-р Ѓорѓи Лумбуровски и Аница Ѓоргиевска,
советник-кустос.
Оваа монографија, според мислењето на промоторот Лумбуровски, во

целост ги исполнува строгите критериуми на едно монографско дело, како
од аспект на предметот на истражување така и од аспект на методите и методологијата на истражувањето. Таа
претставува класичен пример како
треба да се направи монографија за
едно населено место.
За промоторката Ѓоргиевска, замислата на едно вакво монографско
издание е да арбитрира во секојдневието на елчани по крв, но и елчани
по љубов, преку родословот на семејствата, кој е нераскинлив, дури и
најважен дел од традицијата на селото Евла.
За тоа кој е всушност Драган Ристевски беше побаран одговор од неговата сопруга Слободанка Ристевска,
исто така пензионерка од Битола, долгогодишна педагошка советничка,по

потекло од истото село Евла, кое ги споило двајцата сопружници. Таа истакна
дека е горда на својот сопруг Драган
што се зафатил со една макотрпна и
долготрајна истражувачка работа, чиј
врвен резултат е издавањето на монографијата за Евла, која авторот Драган Ристевски, нејзин животен сопатник, им ја подари на елчани, на историјата, на културата и на незаборавот.
На крајот авторот Ристевски им се
обрати на сите присутни, особено на
своите елчани, со неизмерна среќа
што во нивните раце остава пишан документ што ќе има трајна вредност и
ќе им служи на сегашните и идните генерации, а и на културното наследство
на населбата. Со овој чин авторот верува дека селото Евла ќе го оттргне од
заборавот и ќе го понесе кон трајните
вредности на иднината.
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ВЕЛИКАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ СПОРТ: МЕТОДИЕ СПАСОВСКИ- МЕТЕ

Незаборавен гол на „Маракана“
ЗоранМихајлов
Со името на Методие Спасовски,
популарно наречен од другарите Мете, а од публиката Мето, е поврзан
еден убав период на ФК Вардар и македонскиот фудбал воопшто. Тој беше
фудбалер што пленеше со својата појава, а откако ќе тргнеше од крилната позиција кон противничкиот гол, изнудуваше воздишки кај гледачите, кои
во секој момент очекуваа нешто да
се случи. Мето беше таков - непредвидлив, незапирлив, едноставно ги
доведуваше во една панична ситуација противничките одбранбени фудбалери. Кога тој ќе имаше шанса да
нападне, тоа го правеше брзо, фуриозно, а што е многу битно топката постојано беше под негова контрола. Едноставно, толку беше вешт со владеењето на топката, така што немаше
шанса таа да му побегне. Неговите
изведби на слободните удари од 20
метри и повеќе беа посебна приказна, нешто што сите го очекуваа на стадионот, зашто ударите на Мето беа
силни, прецизни, милиметарски точни. Уште кога ја местеше топката, растеше возбудата во гледалиштето, а
откако ударот ќе беше изведен, тогаш
не изостануваа воздишките. Токму таквите удари, кои најчесто завршуваа
во противничката мрежа, многупати
ја решаваа судбината на Вардар, од
нив зависеше и конечниот исход.
ОД ЧАИР ДО „МАРАКАНА“!
Методие Спасовски, како и сите
деца во тоа време, парталавата топка почна да ја шу тка низ маалските
сокаци. Неговата почетна дестинација беше Чаир, населба во која живееше и во која фудбалот беше нешто
посебно. Таму децата имаа привилегија да гледаат и натпревари, зашто

За многумина
Спасовски е најдобриот
фудбалер на Македонија
на сите времиња

на местото каде што е сега стадионот
на Слога, уште во тие дамнешни времиња во 1950-тите години имаше фудбалски терен.
- Во неделите, во претпладневните часови, стадионот ни беше зборно место, зашто тука редовно се одигруваа натпреварите на скопскиот
потсојуз на кои имаше и повеќе од
1.000 гледачи. Тоа за нас, децата, беше многу возбудливо и одвај го чекав моментот и јас да се приклучам
на некој клуб и да почнам да тренирам. Ја имав таа среќа да бидам забележан од окото на познатиот тренер на Единство, Томе Масло, кој ме
доведе во екипата и почувствува дека во мене се крие нешто фудбалско
- се сеќава Спасовски.
Навистина Томе имаше право.
Не мина долго време, а Методие Спасовски веќе имаше ширум отворена врата во Вардар, клуб што беше,
а и сега е вистински македонски фудбалски бренд.
- Не можев да поверувам дека добив понуда да минам во Вардар. Бев
возбуден, но и многу среќен. Во тие
моменти почна оној вистинскиот мој
фудбалски живот, кој сакаше, ете, од
чаирските улички, еден ден да ме доведе на славната „Маракана“ во Рио
де Жанеиро!
Првите настапи за Вардар, Спасовски ги имаше во 1962-1963 годи-

на, и тоа со онаа незаборавна генерација предводена од легендарниот
капитен Славко Дацевски, која го
освои Купот на Југославија во 1961
година. Во Вардар набрзо станува
стандарден, па тоа придонесе за него да се расчуе низ сите тогашни југословенски простори. Тој го привлече и вниманието на селекторите на југословенската репрезентација, па така Мето имаше чест да настапи против Бразил зимата во 1968 година.
- На „Маракана“ во Рио имаше
повеќе од 150.000 гледачи. Можете
да замислите каков беше амбиентот. Вриеше како во котел, а јас бев
стрелец на првиот гол за Југославија, во мечот што заврши 3-3. Е, тоа
беше нешто посебно, нешто што може само еднаш да се доживее - се
сеќава Мето.
ВО СЕНКА НА ЏАИЌ
Името на Мето Спасовски, по тој
настап, уште повеќе се прослави низ
фудбалскиот свет. Вратата во тогашната репрезентација беше подотворена, но не докрај! Велам не докрај,
зашто за Мето немаше често место
во националниот тим, зашто тогаш
актуелен на истата позиција беше и
еден од најголемите југословенски и
европски фудбалери Драган Џаиќ.
Од друга страна, пак, Спасовски беше човек што не сакаше да се наметнува и мирно ја чекаше својата шанса. Кога таа му се укажа, тој максимално ја искористи и во квалификацискиот натпревар за Светското првенство - против Белгија во Скопје,
во 1969 година, постигна два од вкупно четирите гола на југословенската
репрезентација.
- Знаев дека и тоа нема да биде
доволно да станам стандарден репрезентативец, зашто Џаја секогаш има-

ше предност. Не бев обесхрабрен, едноставно се помирив со ситуацијата
и моите мисли секогаш беа насочени кон настапите за Вардар и играта
во Првата, а повремено и во Втората
лига - вели Спасовски.
Спасовски беше творец на победите на Вардар во квалификациите за
Првата лига во 1971 година, кога голот од слободен удар против Осиек на
гости се покажа како судбоносен за
повратот во елитното друштво.
За многумина најдобриот фудбалер на Македонија на сите времиња,
Методие Спасовски, еден дел од ка-

риерата го мина и во германски Сарбрикен, со кој во 1976 година влезе
во првата Бундес-лига. Носталгијата
го влечеше, па повторно дојде во Вардар, својата најголема фудбалска љубов. Тука беше учител на младите, потоа во неколку наврати и тренер на
првиот тим, за подоцна да стане и прв
оперативец на клубот. Паралелно со
тоа ја негуваше и работата во својата пицерија, популарната „511“, која
стана и семеен бизнис. Денес Спасовски пензионерските денови ги минува активно, со постојан ангажман
токму таму, во „511“.

ГРУПАТА „СИРМА ВОЈВОДА“ ГО ОДБЕЛЕЖА 35-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ

Во Битола одржана манифестацијата „Пензионерите пеат“
Добре Тодоровски
Своето триесет и петгодишно постоење пејачката група „Сирма Војвода“, која е во составот на Здружението на пензионери од Битола, го одбележа со манифестација под мотото,,Пензионерите пеат“.
Со организациска поддршка на
Здружението на пензионери од Битола, манифестацијата се одржа на 25ти минатиот месец, во Центарот за култура во Битола. Овој собир најпрво го
поздрави претседателот на Здружението на пензионерите од Битола, Томе Илиевски, кој честитајќи им го јубилејот на членовите на ,,Сирма Војвода“ им посака уште многу успеси
во понатамошната работа и ангажирање, а на гостите што учествуваат по
овој повод им посака убав престој во
Битола.
Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, истакнувајќи ја одличната
организација на оваа манифестаци-

vidici

Пејачката група
„Сирма Војвода“ го
освежува составот со нови
членови-пензионери, а репертоарот го збогатува со
нови изведби на музика и
песни од битолскиот крај и
од цела Македонија

ја, C го честита јубилејот на групата
„Сирма Војвода“ со желба нивната
активност во понатамошниот период

да биде уште посодржајна, претставувајќи ги пензионерите во вистинското светло.

На манифестацијата „Пензионерите пеат“ настапија тринаесет пејачки групи, кои се претставија со изведби на народни и староградски песни,
и тоа: „Сирма Војвода“ од Битола, КУД
„Пенка Котеска“ од Прилеп, КУД „Пензионер“ од Прилеп, како и пејачки групи од Гевгелија, Кавадарци, Валандово, Неготино, Богданци, Велес, Дојран,
Кичево, Струга. Посебен впечаток на

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

публиката остави вокалниот солист
Трајко Лазаров од Здружението на инвалиди од Кавадарци.
Само да потсетиме, групата „Сирма Војвода“ од своето постоење ги негува староградската музика и песна,
како и фолклорната традиција на градот и околината, за што има значајни
успеси на безброј настани по разни
поводи. Денес, под раководство на
Борис Никлевски, групата се освежува со нови членови-пензионери и работи на промоција на нови изведби
на музика и песни од битолскиот крај
и од цела Македонија.
Раководителот на групата „Сирма
Војвода“, Борис Никлески, не го криеше задоволството од одѕивот на колегите од другите градови и самиот тек
на манифестацијата.
Дружењето на пејачките групи продолжи во ресторанот „Император“ во
Битола, каде што организаторот им
додели благодарници на учесниците,
групи и поединци.
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