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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ПРОШИРЕНА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

Активностите и постигнувањата се резултат
на сплотеноста и на добрата соработка

Сојузот со 54 членки заеднички и со домаќинско и
ефектно работење и понатаму успешно ќе чекори во нови постигнувања во интерес
на многубројната пензионерска популација, без разлика
дали тоа некому му пречи
или не му одговара
Калина С. Андонова
На 16 декември 2014 година собранието на СЗПМ одржа проширена седница, на која присуствуваа претседателите на извршните одбори на здруженијата-членки на сојузот. На седницата присуствуваше и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов.
- Како Влада и Министерство за труд
и социјална политика изминатите години се трудевме да го подобруваме статусот на пензионерот во општеството и
во државата, преку различни иницијати-

ви и проекти. Беше така и е бидејќи вие
го заслужувате тоа. Како генерација учествувавте во градењето на нашата држава, во втемелување на општествените
норми и правила, поставивте основи на
кои ние денес само надградуваме.
Може слободно да се каже дека Сојузот на здруженија на пензионери на
Македонија е пример како се интегрира сопственото членство во сите текови на секојдневниот и општествениот
живот.
Во оваа пригода би сакал да потсетам на заедничките успеси што ги постигнавме како поволности за пензионерите благодарение на нашата добра соработка. Примерите и резултатите се многубројни и тие ви се познати и вам и на
пошироката јавност. Во оваа пригода исто
така би сакал да му честитам на вашиот
претседател Драги Аргировски за залагањата што ги прави за сопствените членови и подготвеноста за соработка, за
пензионерите да го добијат најдоброто во
дадениот момент. Ви честитам, претседателе Аргировски, како министерство и
сојуз заедно постигнавме многу, а убеден сум дека ќе постигнеме уште повеќе
во иднина. Вашата посветеност во рабо-

Отфрлена иницијативата пред Уставниот суд
Здружението на пензионерите од Кавадарци до Уставниот суд на Република Македонија поднесе иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за утврдување единствени мерила и критериуми за материјално-финансиско работење на здруженијата на пензионерите и Сојузот
на здруженијата на пензионерите на Македонија.
Уставниот суд на Република Македонија на седницата одржана на 10 февруари 2014 година го донесе решението у.бр. 84/2014 година, со кое се отфрла иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за утврдување единствени критериуми за материјално-финансиско работење на здруженијата на пензионери на Македонија (бр. 02-02/185 од 14 март 2014 година), донесена од Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија.
При ваква фактичка состојба споменатата одлука е во сила и претставува
правна рамка во однос на утврдените единствени мерила и критериуми во однос на материјално-финансиското работење на здруженијата на пензионерите и
сојузот како значајни асоцијации во доменот на пензионерското организирање.

тата на сојузот и на активностите на здруженијата-членки на сојузот е редок и убав
пример. Односот што го негуваат Владата и Министерство за труд и социјална политика кон вас како највозрасни граѓани во општеството е однос што утре треба да го имаат идните генерации кон нас.
Поддршката и разбирањето се наши долгови кон вас. Лично посакувам силен и
сплотен сојуз на здруженија на пензионери на Македонија, кој ќе ни биде партнер во носењето нови бенефиции за пензионерите - рече министерот Спасов во
својата поздравна реч.
По поздравната реч на министерот,
концизно и полно со аргументи и факти
за состојбите говореше претседателот
на СЗПМ, Драги Аргировски, кој се осврна на постигнувањата и на резултатите
што ги имаше сојузот во годината што
измина и во која Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија заедно со своите членки ги постигна во интерес на севкупната пензионерска популација во нашата земја.
- Во 2014 година СЗПМ имаше интензивни активности и постигна резултати за почит. Според прикажаните финансиски извештаи, може да се заклу-

Односот што го негуваат
Владата и Министерство за
труд и социјална политика
кон највозрасните граѓани
во општеството е пример
што утре треба да го следат
идните генерации

чи дека СЗПМ работеше домаќински и
ефектно и покрај минималното одвојување средства од членарината. Сето тоа
се постигна благодарение на остварените проекти и донации, спонзорства и
маркетинг. Годината мина во знакот на
заложбата на сојузот и на здруженијата
за остварување што поголеми успеси во
сите активности, меѓу кои и во хуманитарните акции, бидејќи 2014-та беше
прогласена за година на солидарноста.
Нашиот сојуз со 54 членки заеднички и со домаќинско и ефектно работење
и понатаму успешно ќе чекори во нови
постигнувања во интерес на многубројната пензионерска популација, без разлика дали тоа некому му пречи или не му
одговара. Во тој дух на сите ви ја честитам Нова година и ви пожелувам здравје, среќа и резултати на сите полиња - рече на крајот од своето обраќање претседателот Аргировски.
Потоа министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и претседате-

та. Од приложениот извештај, на седницата беше констатирано дека сојузот во
2014 година работел плански, рационално и домаќински, а како резултат на
тоа се останати финансиски средства
што ќе бидат искористени за опремување на новите простории што Владата на
РМ му ги додели на сојузот на трајно користење без надоместок.
Предлог-програмата за работа на
СЗПМ во 2015 година ја елаборираше секретар на ИО на СЗПМ, Станка
Трајкова, која нагласи дека постојните проекти ќе продолжат во континуитет, но се планирани и нови, како што
се проширување на волонтерството,
зголемување на половата застапеност
на сите нивоа на раководење и активности, залагање за поквалитетна и посодржајна работа на разграноците,
отворање нови клубови во урбаните и
руралните средини, помагање на
активностите на помалите здруженија
и друго.

лот на СЗПМ, Драги Аргировски, дадоа
изјави и одговараа на прашања на медиумите, кои ги имаше во голем број.
Седницата продолжи со работа според дневниот ред.
Петар Андреевски, главен сметководител на СЗПМ, имаше излагање во
врска со финансиското работење на сојузот во 2014 година. Тој го образложи и
предложениот финансиски план за 2015-

И двата документа едногласно беа
прифатени, со напомена дека новоизбраното раководство во март може да
ги дополни и да прошири со свои идеи
и согледувања.
На крајот потпретседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста, на сите присутни им посака уште поголеми
успеси и резултати во работата и им ја
честита Нова година.

ЗП-БИТОЛА
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Празнична посета
на децата со посебни потреби

Добре Тодоровски
Во рамките за одбележување на
новогодишните и на божиќните празници, Здружението на пензионери од
Битола, покрај своите редовни активности, водени од својата хуманитарна дејност, на 22 декември 2014 година, ги посети и им подари новогодишни подароци-пакетчиња на децата со посебни потреби згрижени во основното училиште „Ѓорѓи Сугарев“ во
Битола.
Новогодишните пакетчиња им ги
подари делегација предводена од потпретседателката на здружението Цве-

танка Ангелевска, претседателот на собранието Стево Бојаџиев и од Марика
Илиевска, претседателката на Активот
на пензионерки при ЗП-Битола.
Се создаде една исклучително топла атмосфера, со песнички од страна
на штитениците, кои заедно со вработените воспитувачи-дефектолози го
искажаа огромното задоволство од хуманиот чин на битолските пензионери.
- Практика е секогаш пред Нова година со скромни подароци да ги посетиме и изненадиме дечињата со посебни потреби и да им внесеме барем
малку ведрина во деновите на празнување. Неизмерно сме среќни кога

ЗП-ШТИП И КАРБИНЦИ

Забава и дружење на пензионерите
Цвета Спасикова
По повод Нова година 450 пензионери од пет града, Велес, Гевгелија,
Пехчево, Неготино, Кочани и домаќинот Штип, на 28.12.2014 година се
собраа во хотелот „Оаза“ во Штип и
со дружење си посакаа здравје, среќа и успех во 2015 година. На забавата, меѓу другите гости, присуствуваше и градоначалникот на општината
Штип, прим. м-р Илчо Захариев.
На присутните на ова дружење
им се обрати претседателот на ЗПШтип и Карбинци, Михаил Василев,
кој ги поздрави присутните пензионери, им ја честита 2015 година со
желба за нови успеси и подобар стан-

дард со повисоки пензии, нов пензионерски дом и друго. Градоначалникот на Штип, прим. м-р Илчо Захариев, изрази задоволство од соработката со раководството на здружението, истакнувајќи дека може многу да се учи од оваа популација, која
знае да се дружи и забавува, а чие
искуство е драгоцено за помладите
генерации. Со желба за добро здравје, тој им посака да им се остварат
сите желби во новата година, а новоизградениот дом да си ги добие
своите станари.
Средбата помина во пријатна забава и расположение со „Соната
бенд“, кои ги развеселија пензионерите.

во нивните очи ќе видиме радост од
нашата посета. ЗП-Битола и по повод
други празници со пригодни подароци посетува и други штитеници од различна возраст на кои им е потребна
посебна грижа - посочи потпретседателката на ЗП-Битола, Цветанка Ангелевска.
Делегацијата на Здружението на
пензионери од Битола ја прими и директорката на ОУ „Ѓорѓи Сугарев“, Загорка Јовчевска, при што изрази голема благодарност за посетата и за вниманието што се негува кон децата со
посебни потреби од страна на ЗП-Битола.
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ЗП-КУМАНОВО

За годинава планирани уште 30 работилници
на тема здравство

На 24 декември 2014 година во
Куманово беше одржана 19-та работилница за едукација на пензионерите за нивните права од здравственото осигурување, на која учествуваа
голем број пензионери. На работилницата присуствуваше директорката
на Фондот за ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова, која во своето
излагање нагласи дека и понатаму за
пензионерите со ниски примања
ФЗОМ ќе овозможува бесплатно болничко лекување, што претставува
огромна придобивка за оваа категорија граѓани. Овој чекор е во насока
на заложбите на Владата и ФЗОМ во
грижата и превенцијата на здравјето
на сите граѓани.
Директорката Парнарџиева-Змејкова на работилницата ги информира пензионерите дека ФЗОМ има свој
истурен шалтер во Липково, така што
жителите на оваа општина не мора

да патуваат до Куманово за да добијат некоја од потребните услуги на
ФЗОМ. Истовремено, ПарнарџиеваЗмејкова информира дека поради од-

личниот прием на досега одржаните едукативни работилници, како и поради големиот интерес и по барање на СЗПМ и на самите пензионери, во
2015 година се планирани 30 едукативни работилници на тема лекови и
ортопедски помагала, кои ќе се одржат низ Македонија.
На работилницата таа зборуваше и за новина што се однесува на идните пензионери.
- Досега во практиката осигуреници што одат во пензија, од денот на
поднесувањето на барањето за остварување на право на пензија до денот на добивање на решението со кое им се утврдува правото на пензија, имаа дисконтинуитет во користењето на здравственото осигурување,
поради подолготрајната постапка што се води во Фондот за ПИОМ. Со новите измени му се овозможува на идниот пензионер уште 60 дена да има
континуирано здравствено осигурување, иако сA уште нема добиено решение за остварување право на пензија - изјави Парнарџиева-Змејкова.
Претседателот на Здружението на пензионерите на Куманово, Спирко Николовски, се заблагодари за досегашната одлична соработка, но и
за посветеноста што во континуитет ја покажува ФЗОМ за прашањата што
се од интерес на пензионерите.
Своја презентација на тема права од здравственото осигурување имаше Даниела Јовчевска-Ѓуровска, директорка на правниот сектор во ФЗОМ,
а за превенција на здравјето своја презентација имаше д-р Ана Петрова,
советничка на директорот на ФЗОМ.
С.Н.

Академскиот сликар
Јордан Манасијески е
годинешниот добитник на
Светиклиментовата награда
за животно дело
ложбата во Париз, а истата година ја
добива и специјалната награда за цртеж на Светската галерија на цртежи
од „Остен“, која му е прва и драга.
Следната 2010 година по покана од
салонот „Големите ѕвезди на утрешнината“ во музејот „Лувр“ во Париз ја
изложува сликата „Молитва за радоста“, за што добива специјална награда од јапонската асоцијација за современа уметност. Истата година изложува и во Токио во престижниот музеј „Д-О“, а сликата „Приказна за светите простори“ влегува во обемниот
каталог за модерна уметност издаден
од јапонската асоцијација за 2010 г.
Во 2011 година изложува во Њујорк
и на осмото Интернационално биенале во Фиренца, Италија. Во 2011 година Манасијески учествува на добротворната изложба за децата што
ги загубија родителите од цунамито во
Јапонија, а неговата слика „Радост“ е
дел од специјалниот музички перфор-

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

Усвоени програмата и
финансискиот план за 2015 година
Лилјана Младеновска
На 23 декември 2014 година собранието на ЗП-Радовиш и Конче одржа годишна седница на која се расправаше за повеќе значајни документи од работата на здружението.
Воведно излагање за работата
на собранието и извршниот одбор
поднесе претседателот на ЗП-Радовиш и Конче, Јордан Костадинов, кој
изрази задоволство од постигнатите
резултати во целина, а посебно ги
апострофира резултатите постигнати на полето на спортот, културата и
хуманитарните активности.
За материјално-финансиското работење на здружението зборуваше
книговодителот Маринко Тодоров, кој
истакна дека приходите и расходите
се остваруваат во рамките на планираното. Претседателот на надзорниот одбор, Васил Газепов, ги информира присутните дека одборот редовно
врши контрола на финансиското и
материјалното работење и констатира дека истото тоа се врши во соглас-

Спасов, Петар Јанков, Лилјана Сулева, Лазар Лазаров, Атанас Ристов,
Славчо Ристов, Ристо Крстев и други.
Задоволни од постигнатото членовите на собранието едногласно ги усвоија извештајот за работа на органите и телата за 2014 година, финансискиот извештај за периодот од
1.1.2014 до 30.11.2014 година, а
исто така беа донесени и финансискиот план и програмата за работа за
2015 година.

ност со постојаните законски прописи, а финансиските средства секогаш
се трошат домаќински и строго наменски. По приложените документи
се водеше мошне конструктивна дискусија, која покажа сообразност на
ставовите и мислењата на членовите за натамошно интензивно дејствување и извршување на програмските задачи. Со интересни размислувања и предлози во дискусијата учествуваа: Стојанчо Лукаров, Симион

Новогодишната традиција продолжува
На 26 декември 2014 година
здружението на пензионери од Ѓорче Петров, по повод Нова година,
им подели 200 ваучери од по 2.000
денари на пензионери-членови на
здружението со ниски пензии и болни и снеможени. Ова е веќе пет та
година како здружението продолжува со оваа новогодишна традиционална активност внесувајќи радост
во 200 пензионерски дома.

„Светиклиментовата награда за македонскиот ликовен амбасадор“

Ликовниот уметник со светско реноме, кој преку своите уметнички дела ги афирмира охридските и македонските вредности пред светот, академскиот сликар од Охрид Јордан Манасијески е добитник на највисокото
општинско признание за животно дело, наградата „Свети Климент Охридски“ за 2014 година. Прогласувајќи
го годинашниот добитник на оваа престижна награда градоначалникот на
Охрид, Никола Бакрачески, рече дека станува збор за ликовен уметник
со брилијантна кариера.
Преку своите уметнички дела и ликовни излагања во Франција, Германија, САД, Јапонија, Англија и многу
други држави Манасијески успева да
ги вметне Охрид и Македонија на светската културна мапа, со што спонтано станува македонски ликовен амбасадор во странство. За охридскиот
и македонски интернационален уметник имаат пишувано многу историчари на уметноста, а неговите дела и животен пат повеќепати се документирани на филмското платно. Неговите
уметнички слики ги видела европската и светската публика.
Охридскиот академски сликар Манасијески како позначајни настапи ги
посочува излoжбата во 2004 година
во Бон, Германија, во 2009 година из-
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манс „Ви ар нот алоун“. Во 2013 година од интернационалниот биографски центар Кембриџ е номиниран во
топ 100 интернационални уметници
за 2013 година. Во 2014 година е награден со сребрен медал „Човек на
годината за 2013 година“ од ИБЦ од
Кембриџ.
Манасијески првпат се претставува пред домашната публика во галеријата на Музејот на Робевци во Охрид
во 2013 година, а потоа со десетина
самостојни изложби во Скопје, Кавадарци и други градови. Тој е еден од
основоположниците на интернационалната уметничка колонија „Дебрца“ заедно со ликовниот уметник Ѓоко Целески, која годинава одбележа
30 години од постоењето. Низ ликовната техника масло на платно Манасијески црта пејзажи и асоцијативна
експресија, со што се промовира и
афирмира во светот. Мотивите му се
духовните процеси, љубовта, соработката меѓу луѓето и несебичноста, светлината...
Негов двигател и афирматор во ликовната уметност е сопственикот на
уметничката галерија „Букефал“ во
Охрид, Љупчо Жупан.
- СA додека творам, Охрид ќе биде мојата воздишка, мојата вечна инспирација и љубов, бидејќи свети Климент рекол: „Да бегаме од злото, а да
итаме кон доброто“.

Добитниците на новогодишните ваучери имаат уште една привилегија: цела 2015 година ќе можат
да купуваат производи од маркетите на „Скопски пазар“ со 5 проценти попуст, што на некој начин е уште
едно зголемување на нивниот семеен буџет. Убав пример и активност што треба да го следат и други
здруженија.
К.С. Андонова

ЗП-КОЧАНИ

Свечен новогодишен концерт
Киро Герасимов

Јордан Манасијески уметничкиот занает го наследил по дедо му по
мајка и дедо му по неговиот татко. Како дете од многу сиромашна фамилија едвај успеал да заврши Ликовна
академија. Инаку, Манасиевски сиот работен век го минал како дизајнер во фабриката „Лихнида“ во
Охрид. По природа е многу скромен,
мирен, ненаметлив, но пријатен и интересен за разговор. Сите негови ка-

жувања се историски, научни и визионерски. Член е на Друштвото на уметниците од Охрид, каде што е многу ценет и почитуван. Во блиска иднина,
во соработка со МАНУ, ќе реализира
голема изложба во Куќата на Робевци во Охрид. Од пензионирањето во
2012 година твори речиси континуирано како и пред тоа, но сега има многу повеќе време и порелаксирано работи на своите нови дела.

„Весели, распеани, разиграни и
со дух што не ги напушта луѓето од третата доба“. Вака накратко може да
се резимира концертот на народни
песни, ора и музика што по повод 20
декември, Денот на формирањето на
ЗП-Кочани, се одржа во Кочани. Салата на националната установа, центар за култура „Бели мугри“ во Кочани, беше претесна да ги прими сите
заинтересирани посетители, меѓу кои
најмногубројни беа пензионерите.
Во затоплената сала за овој повод немаше слободно место, а аплаузот како награда за виденото беше дел од
атмосферата.
Меѓу присутните беше и претседателот на СЗП на Македонија, Драги Аргировски, потоа гости од здруженијата на пензионери од Куманово, Кавадарци, Прилеп и од Штип, а
во културно-уметничкиот дел со своја програма се претставија фолклорните ансамбли на пензионерите од
Куманово и од Кочани, ансамблот за
староградски песни на пензионерите од Кавадарци, додека гостите од
Прилеп настапија со изворни народни песни од прилепскиот крај.
- Задоволен сум од настапот на сите ансамбли што учествуваа во програмата. Ова беше убава можност на ед-

но место да се видат пензионерските
активности од повеќе краеви на Македонија. Прилепските пензионери
првпат учествуваат на нашиот концерт
и јас сум повеќе од задоволен - ни изјави Ѓорги Серафимов, претседател на
ЗП-Кочани.
- Програмата беше извонредна,
а настапот повеќе од успешен. Се радувам кога гледам на едно место пензионери од повеќе градови на Македонија како се дружат и низ песна,
музика и игра го негуваат заедниш-

твото, што е и наша заложба - истакна Драги Аргировски, претседател на
СЗП на Македонија.
На крајот од концертот претседателот на ЗП Кочани, Ѓорги Серафимов, на здруженијата на пензионери
од Кавадарци, Куманово, Кочани и
од Прилеп им врачи благодарници за
учество на новогодишниот концерт.
По концертот следуваше заедничко
дружење со песна и оро до доцните
вечерни часови во хотелот „Национал“ во Кочани.
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ПОРТРЕТ НА АБАС ЦАНОСКИ ОД ОКТИСИ, СТРУШКО

ЗП-ПРИЛЕП

Неговата песна „Кога тргнав, Цвето,
во туѓина“ преведена на четири јазици
Крсте Спасески

Артистот е жив додека
може да игра на сцената
Кирил Ристески
Мирјанка Ристеска-Селчанец, пензионерка и писателка од Прилеп, деновиве имаше
неколку поводи за прославување. Таа наполни 70 години, а нејзината монодрама „Чекајќи го Илко“, во изминатите 15 години, доживеа над 300 претстави. Ова беше повод во
Центарот на култура да се соберат над 100
љубители на театарот, кои ја проследија претставата во изведба на познатиот артист, сега
во пензија, Мите Грозданов. Со оваа претстава се одбележа и илјадагодишнината од првите забележани писмени докази за Прилеп.
- Артистот живее сA додека може да игра
на сцената. Жив е додека му даваат улоги, независно дали е во пензија. Покрај оваа монодрама, која доживеа над 300 изведби на повеќе сцени низ Македонија, имам играно и
сA уште играм во осум други монодрами. За
продукциите на МТВ, ТВ Канал 5 и 24 вести
имам снимано, а сега снимаме во Чучер Сандево народни приказни. Во струмичкиот народен театар, на текст од Митко Маџунков, а
во режија на Бранко Ставрев, ја имам глав-

ната улога во „Вечна игра“. Затоа велам дека
„артистот не е жив ако не игра“ - уште еднаш
Грозданов ја потврди оваа своја теза.
- Оваа монодрама ја напишав во
1990/1991 година и сега покојниот режисер
Димитар Станкоски случајно во разговор кажа дека сака да режира монодрама. Јас му ја
дадов „Чекајќи го Илко“, а тој го одбра Мите
Грозданов, кој, еве, 15 години ја игра насекаде низ Македонија. Овде се опишани маките
на малкуте старци што се останати во Мариовско - истакна писателката и додаде дека таа
во своите дела, а ги има многу (романи, раскази, песни, монодрами) пишува за човекот,
за оној човек што ја опкружува, што доаѓа одовде, од овие прилепски краишта.
Инаку Мирјанка Селчанец ги има напишано и: романот-трилогија „Прилепчани“, односно „Гена, Маргарита и Јанка“, потоа романите „Насадена љубов“, „Живот со патрдии“, „Бунтовник со причина“ и други, а во печат е романот „СA почна со пламенчето“.
Изведбата на крајот беше дополнета со
по два музички настапа на КУД „Пенка Котеска“ при ЗП-Прилеп и на октетот „Прилеп“.

Во Струга и пошироко нема човек што не го познава Абас Цаноски, од познатата фамилија Цановци, од селото Октиси, Струшко. За него веднаш ќе
ви речат: „А, оној Абас што ја напишал песната ’Кога тргнав, Цвето, во туѓина’“.
Неодамна од печат излезе неговата шеста книга, насловена „Низ виорот на животот“. Во ова издание, како и во претходните пет, Цаноски ја опишува носталгијата за животниот и работниот век. Во
сите книги тој ги опишува својот живот, обичаите на
Македонците од муслиманската вероисповед и друго. Сите настани и случувања се автентични. Книгите се илустрирани со фотографии што грижливо ги
собирал и чувал, за да останат како траен белег не
само за неговото време туку и за времето низ кое
егзистирала фамилијата Цановци, родното Октиси
и Струга.
Интересен е фактот што сите книги Абас Цаноски ги подготвил и издал по своето пензионирање
во 2005 година, врз база на зачувани прибелешки
и фотографии, во црно-бела техника. Во 2008 година од печат излезе книгата „Зошто Цвета“, посветена на неговата обнародена песна, потоа второто и
третото дополнето издание „Рекоа за Абас“, „Спомените од моето детство“, „Моите пријатели“ и „Свршувачка и свадбените обичаи кај муслиманите во
Октиси“. Цаноски сега работи на второ цеде, насловено „Сите песни во едно - Цвета балканска сторија-хит на сите генерации“, а во подготовка е и нова
автобиографска книга посветена на семејството
Цаноски, пријателите од Вевчани и Велешта, Струшко.
Инаку, Цаноски во струшката јавност многу повеќе е познат по неколкуте песни што од поодамна
зедоа место и оставија белег во македонската антологиска народна песна. Тој има напишано десетина песни што се обнародени и преведувани и на
други јазици, во исполнение на познати македонски пејачи. Неговите песни се емитуваат уште од
пред околу 50 години на сите радиостаници и теле-

визии. Во нив преовладуваат љубовта кон саканата, печалбарството и носталгијата по едно минато,
но по многу нешта интересно и впечатливо време.
Првата песна на Цаноски е „Ожени се, мили сине“,
снимена во 1962 година, а напишана при неговото печалбарство во Франција, а потоа следуваат песните „Горе-долу шетав низ чаршија, мајче“, „Излези, ќерко Фатимо“, „Песна за Струга“, „Ој, ти Севдо
карасевдо“, доработка на песната „Бегала Ценка“,
„Судбо проклета“ и други. Песните најмногу се во
исполнение на Васка Илиева, дуетот Чрчеви и други познати исполнители на народни песни.
Една од најомилените автобиографски, а Абас
Цаноски ќе рече антологиска песна, е песната „Кога тргнав, Цвето, во туѓина“, преведена на четири
јазици, на српски во исполнение на Шабан Шаулиќ,
на бугарски, влашки и албански, а прв пат на македонски јазик е испеана во 1972 година, за Македонската радио-телевизија од Васка Илиева. Мотивите за да ја напише оваа песна, како што вели Цаноски, се по кажувања на еден негов пријател од тогаш најпознатото охридско печалбарско село Мешеишта, каде што Цаноски работел 15 години, како градежен мајстор.
Абас Цаноски е роден во 1940 година во селото Кукс, Круја, Албанија. Неговите родители во потрага за подобар живот го одбираат печалбарскиот
живот, за на крајот во 1965 година да се преселат
во Струга.

СРЕДБА СО ГЕОРГИ ХАЏИ-ВАСКОВ

Времето е лек за с
Милан Аџиевски

Со Георги Хаџи-Васков се познавам
уште од средношколските години.
Со мирисот на печатарските бои и
оловото во тогашната печатница НИП
„Нова Македонија“ првпат се сретнавме во малата редакција на прилогот
„Младински екран“, кој секој петок излегуваше во „Вечер“. Го подготвуваа
група средношколци, од кои подоцна
израснаа видни имиња во македонското новинарство, како и во други значајни дејности. Деновиве двајцата како
пензионери се присетивме со носталгија на тие почетоци. Нашите години на
студирање се совпаднаа со настаните
од бурната 1968 година. И во Македонија тогаш почнаа да пукаат шевовите
на тврдокорниот еднопартиски систем.
Георги Хаџи-Васков со своето слободoумие, младешки елан и храброст
веднаш дошол во судир со тогашните
тврди „комунисти“ во Скопје. Тие промени тргнаа незапирливо... Хаџи-Васков беше избран со големо мнозинство за лидер на студентите во Македонија. Во неговиот мандат студентите се
наметнаа како битен фактор. Тогаш се
изгради студентскиот дом „Гоце Делчев“,
се донесоа Законот за високо школство и Законот за стимулирање научници и студенти, се извршија низа проме-

ни за подобрување на условите за студирање и престој на студентите во повеќе сфери. Одбирајќи да студира градежништво, одличникот на гимназијата „Ј.Б.Тито“ ценеше дека така најдобро
ќе придонесе за обновата и за изградбата на родното Скопје, разурнато во
катастрофалниот земјотрес во 1963 година. На конструктивната насока дипломира под менторство на академикот
Петар Серафимов, а ги дополнуваше
своите знаења и на архитектура и економија, како и одделни предавања на
постдипломските студии на факултетот
и Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија. Се вработува во
ГРО „Пелагонија“, како проектант-приправник, и постојано напредува, до проектант на најсложени објекти. Работи
на изведување, надзор, раководел на
тим по земјотресот во Црна Гора, а подоцна и во Алжир. Многубројни се успесите што ги постигнал самостојно, но
и како член или раководител на тимови на повеќе од 90 проекти во земјата,
тогашна Југославија и Европа, но и во
Бејрут, Мосул, Багдад, Ел Аснам...
Станува збор за фабрики, мостови,
станбени и деловни згради, хотели, училишта и градинки итн.
Иако времето е лек за сA, не може
да се ослободи од јадот во душата за обезвреднувањето на неговата ГРО „Пелаго-
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нија“, како и други успешни организации од времето кога во Македонија почна процесот на трансформација на тогашното општествено богатство, односно неправедна приватизација на општествениот капитал. „Пелагонија“, гигант во
светски рамки, наеднаш почна да тоне,
а близу 13-те илјади вработени почнаа
да добиваат намалени плати, нередовно и со доцнење со месеци.
Наоѓајќи се во незавидна ситуација, речиси по две децении интензивна
работа, со оформено семејство и со двајца малолетни сина, бил принуден да побара друга работа. Каде ако не во ресорното министерство, без можност да
избира. Неколку години работи во разни сектори како советник, а потоа е испратен во тогаш формираниот инспекторат за комунални дејности. До пензионирањето работи како државен комуна-

лен инспектор.
И по пензионирањето неговиот
активен однос кон стварноста продолжува со речиси несмалено темпо, но
сега на полето на слободните активности, како што се шахот, енигматиката,
афоризмот и граѓанските организации,
како составен дел од неговиот живот.
Со шахот се занимава од својата осма
година, а особено со проблемскиот шах,
односно шаховската композиција. Тоа
за него претставува еден вид шаховска
бескрајна симфонија, мисловна активност од највисок ранг, во која постигнал
и светски дострели. Тој е еден од иницијаторите Шаховската олимпијада во
1972 година да се одржи во Скопје. Своето знаење и искуство им ги пренесува и на помладите, од кои еден е веќе
велемајстор, повеќемина мајстори, а
самиот е прв Македонец - носител на
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И по пензионирањето,
неговиот активен однос кон
стварноста продолжува со
речиси несмалено темпо, но
сега на полето на слободните
активности, како што се
шахот, енигматиката,
афоризмот и граѓанските
организации, како составен
дел од неговиот живот
Во долгиот список негови
ученици, покрај Аце Русевски, кој постигна најмногу со
освојувањето сребрен медал
на Олимписките игри во
Монтреал, Канада, се и имињата на Реџеп Јакупи, Реџеп
Реџепи, Сами Лимановски,
Миле Гиевски, Мухамед Алија, Самет Салиевски, Сефедин Салиевски и многу други
меѓународна титула на ФИДЕ. Во Сојузот на здруженијата на пензионерите
на Македонија членува од денот на пензионирањето, со желба оваа најмасовна и најактивна невладина и неполитичка меѓуетничка организација и понатаму да се развива, што треба да биде интерес на сите пензионери во нашата земја. И не само на нив.

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

Aleksandar Dimkovski
i Marija ^undeva
od „Nova Makedonija“

