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ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ И НА РЕДАКЦИСКИОТ ОДБОР НА „ПЕНЗИОНЕР ПЛУС“

Правилното и навремено информирање
- предуслов за општ напредок

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

КИЧЕВО И ОКОЛИНАТА ЗА
БОГОЈАВЛЕНИЕ И ЗА ВОДИЦИ

Пензионерите
чувари на
македонската
традиција

Само правилно и навремено
информирани членови на
пензионерската организација можат да усвојуваат одлуки од општа важност и
благосостојба за сите. Работилницата со пензионеритедописници ќе се одржи на
20-ти овој месец во Скопје
Милан Аџиевски
Правилното, аргументирано и непристрасно информирање на граѓаните во секое општество е предуслов
за негов општ напредок. Оваа мисла
сите треба да ја имаме предвид кога
се обраќаме и до пензионерите, како
и преку средствата за јавно информирање.
Токму во оваа смисла се одвиваше седницата на издавачкиот совет и
на редакцискиот одбор на весникот
„Пензионер плус“, која се одржа на 28
јануари. Притоа стана збор и за информирањето во „Пензионерски видици“, „Коха“ и на интернет-страницата на СЗПМ (www.szpm.com.mk)
Покрај утврдувањето на заедничката оцена за квалитетот на овие из-

данија, на дневен
ред беше и договорот за одржување
на работилницата со
пен зи о не ри те-до писници, која се одржува редовно секоја година, како и
одредување на темите, содржината и на
презентерите на тој
значаен настан за системот на информирањето во сојузот.
Во воведните напомени, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, рече дека
изданијата на нашата
организација се извонредно значаен сегмент, затоа што само
правилно и навремено
информирани членови
на нашата организација можат да усвојуваат
одлуки од општа важност и благосостојба за сите. Низ клубовите на пензионерите, во пензионерските домови и
општо во јавноста на Македонија, со
нетрпение се очекува секој нов број
на „Пензионер плус“, затоа што овој
весник редовно ги објавува сите релевантни информации за животот на пензионерите и за проблемите со кои тие

се соочуваат.
Позитивни оцени за работата на
редакцијата изрази и членот на издавачкиот совет, Павле Спасов, претседател на ИО на ЗП Центар, кој како текстови со влијателна тежина ги нагласи
колумните што во секој број на „Пензионер плус“ ги објавува главниот и одговорен уредник Методија Тошевски.
Потпретседателот на собранието

на СЗПМ, Бесник Поцеста, со одбрани зборови ја даде својата позитивна
оцена за работата на членовите на редакцијата, кои со голем елан и самопрегор се трудат секој нов број да биде подобар од претходниот. Поцеста
изнесе дека со редовното излегување
на прилогот во „Коха“ има одредени
проблеми, на чие надминување се работи со здружени сили.
Вакви позитивни оцени изнесоа и
другите присутни, меѓу кои Милан Димитровски, Баки Бакиу, Љубомир Ѓорѓиевски, Фруска Костадинова, Мендо
Димовски, Калина С. Андонова и Гидо
Бојчевски.
За месечниот прилог во „Нова Македонија“, „Пензионерски видици“, беше речено дека редакцијата на тој значаен дневен весник изразува задоволство од досегашната соработка со СЗПМ,
затоа што нивниот тираж во денот кога се објавува прилогот за пензионерите е значително поголем и нивната
читаност е поголема. Позитивна оцена
беше изнесена и за интернет-страницата www.szpm.com.mk, затоа што, од
ден на ден, се зголемува бројот на читателите што ја пребаруваат нашата интернет-страница, а регистраторот кажува дека имаме посетители речиси
од сите страни на Земјината топка.
Годинешната работилница со пензионерите-дописници беше одлучено да
се одржи на 20 овој месец во Скопје.

Ки че во и Ки чев ско тра ди ци о нално се поврзани со одбележување на верските празници и почитување на традициите. Така беше и
оваа година. Над 70 пензионери и
пензионерки во ресторанот на хотелот „Кичево“ организирано ја дочекаа Старата нова година, во организација на Активот на пензионерки од ЗП-Кичево, кои донесоа
свои домашни специјалитети и приготвија разновидни пити.
Според традицијата, за Свети Василиј, или Стара нова година, во повеќето пити имаше паричка за среќа и здравје, кои ги добија над десет пензионери и го зедоа кумството за идната година.
Покрај Василица, беше одбележан и верскиот празник Богојавление-Водици. Овој празник во Кичевско традиционално се одбележува
со многу обичаи. Во градот во преполниот базен беше фрлен светиот
крст, а најсреќниот и најхрабар доби скромни награди од верниците.
Овој обичај се обележи и во селото
Иван чи шта, кое е нај од да лече но
планинско село под планината Стогово.
Во селото Иванчишта одбележувањето на Водици се прави преку
седум свети крста, убаво украсени
со босилек во црквата „Свети Никола“. Сите седум кума им посакуваат здравје и среќа на многубројните верници. На оваа традиционална прос ла ва најм но гу број ни беа
пензионерите што придонесуваат
заедно со помладите да продолжат
традицијата и обичаите, а со тоа ги
чуваат македонскиот бит и име.
А. Ристоска
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА СЕДНИЦА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
НА ВОЕНИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА

Нова доверба
за старото раководство

Здружението на воените пензионери
2014 година ја заврши со отчетно-изборна седница на крајот на декември, на која присуствуваа потпретседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста, секретар на ИО на СЗПМ, Станка Трајкова,
и претседатели и претставници на здруженијата на пензионери од Скопје со кои
ЗВП има успешна соработка.
Гостите и присутните ги поздрави претседателот на ЗВП, Ѓорѓи Зарински, кој
притоа поднесе реферат за работата и
за резултатите на здружението во изминатиот четиригодишен период, особено
нагласувајќи ги проблемите со кои се
справува здружението во отежнати услови и околности, со намалени финансиски средства и без свои простории за
работа и за дејствување. Исто така, тој
ги посочи и постигнатите успеси во сите
области, а особено во културно-забавните и спортско-рекреативните активности во кои здружението имаше забележителни настапи на регионалните и на
републичките ревии на песни, музика и
игри и на спортските натпревари.
По завршувањето на отчетно-изборната процедура и повторниот избор на
старото раководство, присутните ги поздрави и честитки на новоизбраните членови им упати потпретседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста. Импресиониран од отвореноста во искажувањето за работата и за резултатите во

изминатиот период, кои се постигнати
со рационално трошење на скромните
финансиски средства, тој со восхит истакна дека Здружението треба да се гордее
со своите успеси, а за почит се и односите што се негуваат помеѓу членовите,
каде што нема поделба на наши и ваши,
туку заедно се работи и се дејствува за
доброто на сите.
Мошне позитивно за работата и за
резултатите на ЗВП се изрази и секретар на ИО на СЗПМ, Станка Трајкова, која не го криеше задоволството што присуствува на ваква отчетно-изборна седница, каде што се претставува дејствувањето и се искажуваат успесите на здружението, на кои многу побројни здруженија можат да му позавидат и да научат
како треба да работат.
Новиот состав на собранието едногласно ги усвои програмата за работа и
финансискиот план за 2015 година, за
кои воведни образложенија дадоа потпретседателот на ЗВП, Мендо Димовски,
и секретарот Ефтим Мишовски. Седницата заврши со свечена прослава и на
Денот на здружението, 10 декември, и
со доделување признанија на истакнати активисти и претседатели на здруженија од Скопје, Велес и од Куманово за
посебен придонес во развојот и афирмацијата на ЗВП, меѓу кои и на претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.
М. Гирасова
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ПРОДОЛЖУВА ПРОЕКТОТ ЗА БАЊСКО-КЛИМАТСКА РЕКРЕАЦИЈА И ЗАПОЧНУВА НОВ ЗА БЕСПЛАТЕН ТУРИСТИЧКИ ВИКЕНД ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

Вкупно 5.500 пензионери на бања, а 3.000 на викенд
Калина С. Андонова

Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, директорот на Фондот за ПИОМ, Амет Даути, и претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски, неодамна на прес-конференции информираа за продолжување на
проектот „Бањско-климатска рекреација за корисници на пензија во 2015
година“ и за новиот проект на Владата,
односно на Министерството за труд и
социјална политика, „Бесплатен туристички викенд“, кои се од извонредна
важност за пензионерите.
- Во изминатите пет години проектот
„Бањско-климатска рекреација на корисници на пензија“ ги надмина позитивните очекувања. Тој е прифатен од
пензионерите, а голем број од нив беа
корисници на овој проект, кој има низа
позитивни аспекти, како подобрување
на здравјето на повозрасните лица и
нивна рекреација и рехабилитација, но
и соодветна социјализација и квалитетно исполнето време. Исто така, проектот придонесе и за развојот на бањскиот туризам во Република Македонија,
како и за значителното подигнување на
квалитетот на бањските капацитети - рече министерот Спасов.
Во однос на резултатите од спроведувањето на проектот, министерот Спасов информира дека од 2010 до 2014
година 27.430 корисници на пензија ги
искористиле придобивките на овој проект, а интересот од година на година е с;
поголем, така што на годишно ниво пријави поднесуваат околу 20.000 пензионери. Токму поради овој голем интерес
и неговите позитивни страни овој проект ќе продолжи да се реализира и во
оваа 2015 година, за што се обезбедени средства во износ од 38.000.000 денари од буџетот на Република Македонија за 5.500 корисници на пензија. Министерот Спасов потсети дека услугата

АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

Прошетка низ Вевчани

Најважниот настан е „Вевчанскиот карневал“, со традиција од 1.400 години, кој
се одржува за Василица. Тогаш во Вевчани доаѓаат многу туристи, а меѓу нив има и
голем број пензионери

Вевчани и околината често се посетувани од пензионери. Поради богатството од шуми, вода и недопрена природа, но и грижливо зачуваната традиција, го доби епитет привлечна туристичка дестинација за пензионерите,
како за домашните, така и за странските. Во ова село, кое најмалку е тоа, се
влегува низ новоизградената порта, која ги означува границите на атарот, а
прекуноќ го краси големиот крст, висок
20, а широк 13,5 метри, вели нашиот
колега Никола Шутиноски, кој е изворен познавач на Вевчани.
Во Вевчани е забележително присуството на гости од Словенија, Германија и од Холандија, како и од соседните земји. Покрај посетата на Вевчанските Извори, добро уреден споменик
на природата, посетителите с; почесто
се интересираат и за црквите и за ма-

настирите, кои ги има околу 14. Овој податок е објавен во „Водичот низ светилиштата на Вевчани“ од авторот Атанас
Ќушкоски, кој е дел од проектот „Вевчански жив музеј“. Во ова издание се
вели дека првите податоци за ова струшко населено место датираат од антиката (2 век пр. н.е.), за што сведочи локалитетот Вајтос (4-3 век пр. н.е.). Ќушкоски ги има забележано и светилиштата, обичаите и традициите што се
поврзани со нивната историја и со улогата што денес ја имаат во животот на
луѓето. Водичот содржи и впечатливи
фотографии од авторот, мапа на просторот каде што се простира Вевчани
и наведените светилишта. Црквите и
манастирите секогаш се отворени, а
во нив често може да се сретне и свештеникот Зоран Попоски, како врши
служба. На локалитетот Сретсело, во
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центарот на Вевчани, во тек се археолошките работи на неодамна откриената црква, наод што предизвика голем
интерес во пошироката јавност.
Локалната самоуправа на Вевчани
има подготвено проект за заштита и за
заживување на вевчанските воденици. Само пред педесетина години на
вевчанските води жито мелеле 48 воденици, а сега само четири од нив му
пркосат на времето.
Сепак, најважниот настан во Вевчани е карневалот, кој е стар повеќе од
1.400 години и никогаш не прекинал
да се одржува за Василица. Тогаш во
Вевчани доаѓаат многу туристи, кои ги
посетуваат етнопансионот „Кутмичевица“ и националниот ресторан „Домаќинска куќа“, потоа старата и богата
библиотека, насловена според авторот
Ристо Попески, каде што можат да се
најдат книгите од повеќе вевчански поети и писатели.
С. Кукунешоски

на бањско- климатска рекреација може
да се користи еднаш во периодот од март
до ноември 2015 година, во траење од
7 дена и опфаќа: 6 полни пансиони (ноќевање со три оброка дневно), бањска
терапија, задолжителен здравствен преглед и платени трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта.
Лицата корисници на пензија, кои
користат и паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додаток за мобилност или слепило, имаат право на
придружник за време на бањско-климатската рекреација. Оние пензионери што ја искористиле услугата во претходните четири години немаат право да
ја користат оваа услуга оваа година.
На прес-конференцијата беше презентиран и новиот проект на Владата
на Македонија, „Бесплатен туристички
викенд за пензионерите во 2015 година“, кој претставува дадено ветување
пред граѓаните и дел од програмата на
Владата на РМ. Со проектот е планирано да се опфатат до 3.000 корисници на
старосна, инвалидска и семејна пензија, а вклучува услуга што може да се користи еднократно, во периодот од април

Овие два проекта на Владата
на Македонија го подобруваат здравјето на повозрасните лица, како и нивната
рекреација и рехабилитација, но придонесуваат и за соодветна социјализација и
квалитетно исполнето време

16 февруари во подрачните единици на
Фондот за ПИОМ, според местото на живеење.
За користење на придобивките на
овие два проекта се утврдени единствени критериуми. Новина во рангирањето оваа година е што приоритет ќе имаат пензионерите што пред пензионирањето работеле во рудници со подземен
ископ, како и пензионерите што се корисници на инвалидска пензија со утврден повисок процент на инвалидност.
Меѓуресорски комисии ќе го разгледуваат и ќе го рангираат секое поединечно барање со бодови, во распон од
1 до 100 бода. Рангирањето се врши на
следниот начин:
 до 50 бода за висината на пензијата
 од 1 до 15 бода во зависност од
времетраењето на користењето на пензијата
 од 1 до 15 бода за вкупниот пензиски стаж пред остварувањето на правото на пензија
 10 бода за корисници на пензија
што пензијата ја оствариле како работници во рудници во подземен ископ со
стаж на осигурување со зголемено траење
 10 бода за лице што користи паричен надоместок за помош и нега од

друго лице или додаток за мобилност и
слепило и додаток за глувост, како и лица што имаат инвалидност над 80 отсто.
- Како Влада и Министерство ќе продолжиме да го јакнеме стандардот на
пензионерите и ќе создаваме услови за
достоинственото живеење во староста рече на крајот од своето излагање министерот Спасов.
Во врска со овие два проекта, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски,
истакна дека е задоволен што продолжуваат овие полезни традиции за пензионерите, бидејќи бесплатната бањска
рекреација и бесплатниот викенд значат продолжување на животот во третата животна доба, незаборавно дружење, рекреативен одмор, надминување
на осаменоста, а истовремено и развој
на бањскиот и другиот туризам. Исто така, со продолжување на проектот за бањско-климатска рекреација аргументирано се негира шпекулацијата во јавноста
дека на пензионерите што користат бесплатно бањско лекување им се намалува надоместот за погребнина од солидарниот фонд, од 30.000 на 15.000 денари. Тоа е чиста дезинформација и е
далеку од вистината, бидејќи средствата од солидарниот фонд на пензионерите се строго наменски и никој не може
да ги користи за други намени.

до ноември 2015 година, во траење од
3 дена и опфаќа: два полни пансиони
со пристигнување во петок попладне и
заминување во недела попладне, со
обезбеден автобуски превоз до хотелскиот објект.
Хотелските објекти во кои ќе бидат
упатувани корисниците на пензија што
ги исполнуваат условите се наоѓаат во
туристичките капацитети и одморалишта во Охрид, Струга, Дојран, Крушево,
Преспа и во Берово, а заинтересираните корисници на пензија барањата
може да ги поднесат од 15 јануари до
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Признанија за најдобрите
Цветанка Илиева
На 22 јануари во ЗП-Центар, по повод патрониот празник на здружението, се одржа свечена седница на извршниот одбор во проширен состав, на која беа прогласени најдобрите спортисти
на годината, за што им беа доделени пехари. За најдобра спортистка беше прогласена пензионерката Лидија Кизова шахистка, а за најдобар спортист, шахистот Ристо Кизов. Пехарите им ги врачи претседателот на ИО, Павле Спасев,
кој во пригодното обраќање потсети дека од 2007 година досега, секоја година со посебна одлука, се прогласуваат
најдобрите спортисти од здружението,
а истовремено се одбележува и денот
на формирањето на ЗП-Центар.
Лидија Кизова го доби пехарот за
нејзините извонредни резултати на многубројните пензионерски натпревари.
Така на Републичките спортски натпревари пред неколку години, кои се одржаа во Ливадиште кај Струга, беше прог-

Пензионерите ја прославија Василица

Годинава, четврти пат, Здружението на пензионерите од Демир Капија
го одбележа празникот Василица. Стотина пензионери од Демир Капија и
околните селски населби, во придружба на жива музика, ги играа традиционалните македонски ора и народни песни во кафе-ресторанот „Кучкин“. На
прославата, како гости, присуствуваа
и градоначалникот на општината Демир Капија, Трајче Димитриев, и претседавачот на советот, Петар Мојсов.
Забавата почна со обраќањето и
честитањето на празникот Василица
од страна на Благој Кавазовски, претседател на здружението, и од градоначалникот на општината, со која е
воспоставена добра соработка. Градоначалникот Димитриев истакна де-

Заедничкиот проект на Фондот за
здравствено осигурување и Сојузот на
здруженијата на пензионерите на Македонија, „ФЗОМ поблиску до пензионерите“, и годинава продолжува да се
остварува преку едукативни работилници низ целата република. Прва таква
од планираните 30 работилници за
2015 година беше организирана за
пензионерите од ЗП-Карпош на 17 ја-

активности на ФЗОМ и СЗПМ.
На работилницата м-р Маја Парнарџиева-Змејкова го изрази задоволството од одличниот прием на досега одржаните едукативни работилници, вкупно 19 во минатата година. Како што нагласи таа, поради големиот интерес и по
барање од СЗПМ и самите пензионери, оваа година во фокусот на овие работилници ќе бидат теми за кои пензионерите покажале најголем интерес, а
тоа се снабдувањето со лекови и користењето на ортопедските помагала, за
што пензионерите ќе добијат информации од прва рака од стручните лица на
Фондот за здравствено осигурување.
- Како и досега, на овие работилници пензионерите ќе се информираат и
ќе поставуваат прашања, ќе даваат
предлози за нови теми или подобрувања на определени состојби што се во
надлежност на фондот, а за кои ние ќе
наоѓаме поефикасни решенија - рече
Парнаџиева-Змејкова.
Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, се заблагодари за досегашната одлична соработка, но и за подготвеноста што во континуитет ја покажува ФЗОМ, не само во одржувањето работилници туку и за други прашања од
интерес на оваа популација.
- И оваа година со задоволство ќе
продолжиме да разменуваме идеи и
предлози за подобрување на состојби-

ка, во зависност од материјалните
можности на општината, здружението секогаш ќе добива поддршка за
реализација на активностите.
Претседателот Кавазовски зборуваше за активностите што ќе ги има
здружението во 2015 година. Тоа ќе
бидат научни екскурзии до разни дестинации во Македонија, одбележување на Меѓународниот ден на жените, 8 Март, учество на Регионалните и на Републичките спортски натпревари и друго. Доколку се обезбедат средства за купување музички инструменти, ќе се формира оркестар,
пејачка и игроорна група, со што ќе
се овозможи и пензионерите од демиркапиското здружение да учествуваат на традиционалните фолклорни

манифестации „Пензионерите пеат“.
За празникот Свети Трифун, Денот на
лозарите и винарите, пензионерите
ќе се пријават да учествуваат на натпреварите за избор на најдобар и најбрз кројач на винова лоза и на натпреварот за приготвување најубаво
традиционално јадење, кои ќе се одржат во организација на општината
Демир Капија. Пензионерите од ЗПДемир Капија ќе учествуваат и на организираниот турнир во мал фудбал
што ќе трае петнаесетина дена, во
организација на општината и фудбалскиот клуб Света Богородица, по повод празникот Голема Богородица и
одржувањето на традиционалниот демиркаписки панаѓур.
М. Пашоевски

ЗИТ КИП-ТЕТОВО

ФЗОМ поблиску до пензионерите
нуари во Клубот на пензионерите во
огранокот Тафталиџе. На оваа едукативно-информатичка активност присуствуваше и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, а стручната екипа од фондот ја предводеше директорката на
ФЗОМ, м-р Маја Парнаџиева-Змејкова. Гостите ги поздрави и работилницата ја отвори претседателот на Собранието на ЗП-Карпош, Јован Гиновски, кој
изрази задоволство што токму во Карпош почнува оваа серија од заеднички

ласена за најдобар шахист во женска
конкуренција, додека на Регионалните спортски натпревари со години е неприкосновена. На 13-ноемврискиот
шаховски турнир секогаш е прва.
Пензионерот Ристо Кизов на традиционалниот шаховски турнир во
главниот град на републикава секогаш е најдобар во машка конкурен-

ција, како и на Регионалните натпревари. Негова
табла секојпат е
првата, а неговите противници на
црно-белите полиња признаваат
дека дури одбегнуваат да играат
со него.
Претседателот
на комисијата за
спорт при ЗП-Центар, Спиро Николовски, нагласувајќи дека пехарите и годинава одат
заслужено во рацете на шахиститесопружници Лидија и Ристо Кизови,
на оваа пригодна прослава нагласи
дека во ЗП-Центар веќе се започнати подготовките за Регионалните и за
Републичките спортски натпревари,
кои годинава се јубилејни и се одржуваат 20. пат.

ЗП-ДЕМИР КАПИЈА

ПРВА ЕДУКАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ВО ЗП-КАРПОШ

Мендо Димовски
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те во области во кои дејствува ФЗОМ, а
се од интерес за пензионерите - истакна Аргировски.
Новините и олеснувањата за користење на ортопедските помагала и снабдување со лекови беа тема на оваа прва
работилница во ЗП-Карпош. По овие прашања своја презентација имаше Бранко Аџигогов, советник на директорката
во ФЗОМ, а за новините од областа на лековите зборуваше Кристина Христова,
директорка на секторот фармација.

Пензионерите покажаа
најголем интерес за
снабдувањето со лекови
и користењето на
ортопедските помагала.
Преку овие средби тие
добиваат информации од
прва рака од стручните
лица на Фондот за
здравствено осигурување

Гидо Бојчевски избран за претседател

Гидо Бојчевски

Јахја Скендери

Познатиот и потврден активист во
Здружението на инвалиди на трудот и
корисници на инвалидска пензија, Гидо Бојчевски, е новоизбраниот претседател на здружението во Тетово.
Бојчевски беше едногласно избран
на конститутивната седница на собранието што се одржа на 25 декември
2014 година. Јахја Скендери повторно е на позицијата потпретседател, а
нов секретар е Иван Трпевски. Конституирани се и пет постојани комисии, како и актив на пензионерки.
ЗИТ КИП со одлука на органите, а
поради неминовни заштеди, го намали бројот на делегати во собранието
од досегашните 33 на 25, а извршниот одбор од 15 на 11 члена.
На седницата беше констатирано дека во изминатата година здружението постигнало солидни резул-

тати во функционирањето во интерес
на членството, кое има околу 3.000
члена. Најголема помош за инвалидите-членови на здружението е посредувањето во купување огревни
дрва, со плаќање на рати. Во 2014
година, 200 члена откупиле над 1.300
кубни метри огревно дрво. Здружението во текот на годината доделило
еднократна финансиска помош на
120 члена, организирало научнопопуларна екскурзија на Пониква кај
Кочани, а активот на пензионерките
бил организатор на средба од републички карактер во Лешочкиот манастир, каде што учествувале 100 членки од Тетово. Инаку, ова здружение
со години е републички првак на
спортските натпревари, а ваков успех постигна и минатата година.
С. Димовски

vidici

Пензионерот Бошко Блажевски - тетовскиот орлаунд

Континуитет во работата
во интерес на членството
половина од оваа година.
На последната, четврта седница на Собранието, според програмата, треба да бидат усвоени програмата за работа и финансискиот план на здружението за 2016 година.
Како позначајни активности на
извршниот одбор и неговите тела
за годинава се предвидени заштитата и унапредувањето на правата и интересите на пензионерите
од пен зи ското оси гу ру ва ње и
здравствената заштита.
Ќе продолжат активностите за
создавање услови за подобрување на работата на ограноците, како и можности за отворање нови
пензионерски клубови, со кои ќе
се овозможат зголемени активности и дружење меѓу пензионерите. Активностите на извршниот одбор ќе се реализираат преку четирите комисии.
Во продолжение на седницата
собранието ја усвои одлуката за
утврдување на бројот на претставници, членови на ограноците на
пензионерите за состав на собранието на Здружението Тафталиџе
ДДД, како и одлуката за избор на
членови на комисијата за спроведување избори.
С. Билински

Тетовскиот пензионер Бошко Блажевски, „вечниот спортист“, и сега не може без спортувањето. Вели дека тоа не
само што му ја одржува физичката кондиција туку спортувајќи се чувствува
подмладено и секогаш здраво. Неколку
години наназад, како член на комисијата за спорт и рекреација на Здружението на пензионерите Тетово, непосредно
работи со пензионерите, ги подготвува
за настапи на Регионалните и на Републичките спортски натпревари. Особено
е присутен во најатрактивната дисциплина – влечење јаже. Ги подучува натпреварувачите не само да ја употребат својата физичка сила туку како да ги совладаат и техниките, многу значајни на овие
средби. Иако негова појдовна девиза е
да се учествува, вели дека спортувањето е задоволство и кога се победува.
Со Бошко Блажевски е задоволство
да се води разговор за неговите ангажирања, за минатото, за фудбалот, во
кој или како фудбалер или како тренер
поминал речиси 50 години. Во ФК Тетекс го нарекувале орлаунд, или играч
речиси на сите позиции во тимот. И како пензионер се смета за активен спортист. Пешачењето му е постојана преокупација, а негови „патеки“ му се должината на реката Пена, кривините до

vidici

своите сограѓани, соиграчите во клубот,
кои му ја искажале и довербата да ја носи капитенската лента. Вели дека цели
18 години бил активен фудбалер,
а потоа уште 28 години фудбалски педагог. Работел
како тренер со сите категории на својот Тетекс, с7 додека не се
заблагодарил за довербата поради пензионирањето.
- Гостувавме во Габрово, Бугарија, каде
што одигравме пријателски
натпревар. Победивме со 1-0, а
замислете, стрелец на единствениот гол
бев токму јас. На крајот мене ме прогласија за гол-мајстор и ми доделија посебна награда. Бев и изненаден и многу задоволен, зашто јас главно бев играч
за врска, а не и стрелец - со задоволство одговара Бошко на наше прашање
кој од тие натпревари што се искажуваат со стотини му останал најмногу во сеќавање.
За овој познат и признаен спортски
работник во Тетово и денес, кога се зборува за фудбалот, особено за минатото,
тетовци зборуваат со пиетет.
С. Димовски

Божиќни пакети за 30 пензионери
Десетина години ЗП-Пробиштип
постојано наоѓа нови форми за да им
го подобри животот на своите членови, a во своите активности да вклучи
што поголем број пензионери. Во почетокот беа екскурзиите и средбите на
зелено и дружењето на врсниците, а
потоа настапи снабдувањето на пензионерите со огревно дрво со плаќање на рати.
Денес грижата за подобрување за
стандардот на граѓаните од третата животна доба е многу поголема и во повеќе области. Од пред шест години почна
акцијата за грижата на здравјето на
членството, обезбедувајќи им под по-

Најдобар спортист: Блажо Станојков

ни), сите добитници на бронзени медали.
За највозрасна пензионерка-спортистка
е прогласена Јанинка Костадиновска.
Благодарници и годинава имаше и за успешните спортски работници и спонзорите, со кои кумановското здружение има
плодна и успешна соработка. Наградите
на добитниците им ги врачи претседателот на ЗП-Куманово, Спирко Николовски,
кој не го криеше своето задоволство од
постигнатите резултати на спортските игри
во Тетово, истакнувајќи дека и второто
место претставува голем успех. Од името на здружението тој на сите им посака

Балтепе, или едноставното крстосување по улиците на Тетово. Се испробал
и како рибар и ловџија, главно рекреативно. Блажевски ги почувствува
и убавините на Шар Планина. Вели дека ги поминал
сите врвови на Шара –
од Љуботен до Кораб.
Го прашуваме како започнал да спортува и како успеал
над 55 години спортувањето да му биде
„второ занимање“.
- Како средношколец во
Учителската школа во Штип ме
забележале од тогашниот клуб Три чешми во игра со моите врсници во дворот
на две голчиња. Почнав со фудбал и
главно како играч за врска токму во тој
штипски клуб. Тоа беа натпревари од
ранг на општинската лига. Потоа ме
презедоа Љуботен и Тетекс, клубови од
мојот роден град Тетово. Сепак, во Тетекс останав засекогаш, бидејќи, освен
фудбалот, во комбинатот ми обезбедија и работно место - се присетува Бошко Блажевски на првите чекори од
пред 55 години.
Потоа се ределе успеси по успеси.
Блажевски ги освојувал симпатиите на

ЗП-ПРОБИШТИП

ЗП-КУМАНОВО

Во организација на ЗП-Куманово, традиционалната новогодишна свеченост
на доделување награди, дипломи и признанија на најдобри спортисти-пензионери, спортски екипи и спортски работници за 2014 година, се одржа во ресторанот „Грација“, на 26 декември 2014 година. Изборот и годинава е реализиран
со одлука на комисијата за спорт при ЗПКуманово, а според посебни критериуми за најдобар спортист е прогласен Блажо Станојков, кој на 19-те Републички пензионерски игри во Тетово, го освои златниот медал во дисциплината фрлање ѓуле. Најдобра спортска екипа е женската
стрелачка екипа во состав: Богица Димитриевска, Маргарита Станиќ, Божана Трајковска и Злата Трајковска, која од Тетово
се врати со сребрен медал. Дипломи добија и Јасмина Тодоровска (освојувачка
на сребро во двобој), машката екипа во
шах (Александар Мандиќ, Душан Петрушевски, Милисав Серафимовски и Милорад Стојмановски), како и Моме Цветановски (трчање до возраст од 60 годи-

^etvrtok, 12.2.2015

ЗП-ТЕТОВО

ЗП-ТАФТАЛИЏЕ ДДД

Кон крајот на декември 2014
го ди на се одржа еди на е сет тата
седница на собранието на Здружението на пензионерите Тафталиџе
ДДД-Скопје.
По обемната расправа, членовите на собранието ги усвоија програмата за работа и финансискиот план за 2015 година на здружени е то, кои ги де фи ни ра ат си те
активности за работа на собранието, извршниот одбор и телата на
здружението во оваа година.
Според програмата, за годинава се предвидува да се одржат четири седници. На првата ќе се разгледа извештајот за работата на изврш ни от од бор на здру же ни е то,
како и извештајот за финансиското работење во минатата година,
со вкупно остварените приходи и
направените расходи.
Втората седница ќе биде конститу тивна, а ќе се одржи веднаш
по спроведените избори во сите
ограноци, при што на дневниот ред
на оваа седница ќе бидат верификувани мандатите на новоизбраните членови на собранието и на
органите и телата на здружението.
Третата седница е предвидена
за расправа по извештајот за работата на ИО и финансиското работење на здружението за првата
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добро здравје, долг и среќен живот.
На свеченоста зборуваше Ѓорѓи Димитровски, кој подвлече дека планираната програма е реализирана во целост,
со што е исполнета единствената цел другарување, забава, разонода и постигнување солидни спортски резултати.
На свеченоста присуствуваше и градоначалникот на општината Старо Нагоричане, Милован Стојковски, кој, меѓу другото, зборуваше за успешната соработка
со ЗП-Куманово, со ветување дека соработката ќе биде уште посодржајна.
Ј. Тодоровска

волни услови да заминат на бањскоклиматско лекување во Кежовица, Катланово и Негорци. Во два наврата, во
последните две години, беа организирани летни мини-одмори за симболични цени. Оваа поволност ја искористија над 150 пензионери, одморајќи се
покрај брегот на Охридско Езеро. Од минатата година здружението почна со доделување пакети со прехранбени продукти за божиќните празници, наменети за пензионерите со ниски примања
и со слаба здравствена состојба.
Непосредно пред божиќните празници беа поделени 30 пакети со прехранбени артикли во вредност од 500

денари, или вкупно од сопствени
средства беа издвоени 15.000 денари. Пензионерите и нивните семејства беа пријатно изненадени од овој
гест на здружението, затоа што ја почувствуваа грижата за нив и се уверија дека, сепак, некој се грижи за нив,
дека не се оставени сами на себе. Ова
нема да биде единствена и последна
помош. И понатаму, во рамките на оптималните можности, ќе им биде помагано на членовите со еднократна
помош, особено за помош на болните во домашни услови, но и за болнички лекувања.
М. Здравковска

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Минатата година
со најмногу активности
Јануари е месец кога сите комисии
во Здружението на пензионерите Демир Хисар даваат отчет за сработеното и постигнатото за минатата година.
Веднаш по новогодишните и божиќните празници претседателите на комисиите за статутарно-правни прашања,
одмор и рекреација, културно-забавен
живот, здравство и социјала и комисијата за спорт, одржаа работни состаноци со раководството на демирхисарското здружение на пензионери, на кои
подетално се дискутираше посебно за
секоја тема што е од интерес на пензионерите. Членовите на комисијата
за статутарно-правни прашања разгледуваа повеќе теми од нивната област. Комисијата за одмор и рекреација ги поздрави одлуките на Министерството за труд и социјална политика, бидејќи се во интерес на сите пензионери и подобрување на нивниот
живот. Културно-забавниот живот во
ЗП-Демир Хисар беше оценет како до-

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

ста богат со содржини и активности,
кои најмногу дојдоа до израз преку одличните настапи на Ревиите на песни,
музика и игри. За комисијата за здравство и социјална политика беше оценето дека работела во насока на подобрување на здравјето на пензионерите. Особено внимание било посветена на социјалната заштита на пензионерите со пониски примања и на инвалидските пензионери, на кои им било помогнато во рамките на надлежностите и можностите на здружението.
Комисијата за спорт преку програмата за активно стареење учествувала
во подготовките на екипите за спортските натпревари, на кои се остварени забележителни резултати. На крајот
се донесе заклучок дека минатата година беше година со најмногу активности во пензионерското здружување,
со надеж и дека во оваа 2015 година
ќе се продолжи во нагорна линија.
З. Стевановски

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

Aleksandar Dimkovski
i Marija ^undeva
od „Nova Makedonija“

