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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

РАБОТИЛНИЦА СО ДОПИСНИЦИТЕ НА МЕДИУМИТЕ НА СЗПМ

СЗПМ со најмногубројна дописничка мрежа

Милан Аџиевски
На последната работилница со дописниците на медиумските изданија
на СЗПМ, што се одржа во Скопје, на
20 февруари, уште еднаш се потврди
сознанието дека еден феномен, конечно, изби на виделина: информативните медиуми во Македонија притиснати, од една страна, од информативно-технолошката револуција, ја пополнуваат својата програма со можноста „копирај-залепи“, а од друга страна, с потешката финансиска состојба во овој сектор, ги скратува трошоците, а со тоа и можностите за градење дописничко-соработничка мрежа.
Во информативната дејност на
СЗПМ, најмасовната, невладина, непартиска, непрофитна и мултиетничка организација во Македонија, подолго време континуирано се вложува во тој развој и резултатот, само по
себе, избива на светлината на денот.
Дописничката мрежа на изданијата
на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија ја одразува
сликата на самиот сојуз: најмногу новинарски соработници, дописници,
фоторепортери... не се тука само пензионираните новинари, кои ја продолжуваат својата кариера во третиот дел
од животот, туку и сите на кои втора љубов им е убавиот збор.
Во уводните реченици, претседа-

Во информативната дејност
на СЗПМ подолго време континуирано се вложува во
развојот на информирањето.
Дописничката мрежа на изданијата на сојузот ја одразува неговата структура:
најмногубројни се пензионираните новинари, кои ја продолжуваат својата кариера
во третиот дел од животот, но
и сите оние на кои втора љубов им е убавиот збор
телот на СЗПМ, Драги Аргировски,
отворајќи ја оваа работилница, ја повтори познатата вистина: „Само добро
информиран пензионер може да биде добар граѓанин на Македонија!“
Секретарката на извршниот одбор
на собранието на СЗПМ, Станка Трајкова, се задржа на неколку битни новини од пензионерската сфера на кои
дописниците треба да обрнат повеќе
внимание во натамошната работа. Така, поаѓајќи од најважната задача на
СЗПМ - следењето и проучувањето на
остварувањето на уставните и закон-

ските права на корисниците на пензија, таа нагласи дека значајно место годинава ќе имаат и принципите на еднаквост и солидарност, со поставување на пензионерот-поединец во средиштето на вниманието. Во оваа година ќе се развиваат и активности за
враќање на приоритетот на семејните вредности, тема со која претседателот Драги Аргировски даде значаен
придонес на меѓународниот фестивал
„Трета доба“ во Љубљана, лани, каде
што СЗПМ беше успешно претставен.
Станкова пред околу 50 дописници ја
нагласи и новината што ја носи предложениот проект (што треба да биде
поддржан од Фондот на ПИОМ) за осигуреници кои се две-три години пред
пензија, да им бидат утврдени податоците за стаж и плата од страна на Фондот, а по потреба и вклучување на самиот осигуреник, така што кога тој ќе
поднесе барање за пензија, во најкраток рок да добие решение за пензија
и на тој начин да се овозможи достоинствено заминување во пензија, а
не секој што е пред пензионирање да
мора да скине пар чевли за да ги собере потребните податоци за стажот и
платата, поради тоа што некој навреме не ја завршил неговата задача.
По нејзиното елаборирање на програмата на СЗПМ за 2015 година, излагање за некои аспекти, но и грешки
што најчесто се среќаваат во написи-

те кои ги праќаат дописниците зборуваше Мендо Димовски, уредник во
весникот „Пензионер плус“, со цел
истите да се елиминираат и квалитетот на информативните гласила: бесплатниот весник на СЗПМ „Пензионер
плус“, прилогот,,Пензионерски видици“ во „Нова Македонија“, прилогот
за пензионери во весникот на албански јазик „КОХА“ и интернет-страницата на сојузот да биде на што е можно повисоко ниво.

На работилницата за користење на
информатичката технологија и надоградување на информатичките знаења на дописниците зборуваше Калина С. Андонова, заменичка на главниот и одговорен уредник на весникот,,Пензионер плус“, која рече дека
во оваа насока има виден напредок.
- Во моментов само три здруженија праќаат написи, вести и фотографии
по пошта, другите тоа го прават по електронски пат, а ако се земе предвид
дека возраста на дописниците е од 70
до 75 години, тоа е за секоја пофалба
и восхит! Што се однесува, пак, до интернет-страницата на СЗПМ, таа во изминатата година е многу посетена од
посетители од сите јазични подрачја и
од разни земји во светот. Со додавање на потстраници за секое здружение-членка на сојузот на страницата
на СЗПМ, контактот меѓу здруженијата е подобар, а размената на искуства
меѓу нив поквалитетна.
Општ заклучок што беше заеднички од сите дискусии на оваа работилница е дека изданијата на СЗПМ: „Пензионер плус“, „Пензионерски видици“,
„Коха“ и интернет-страницата
www.szpm.com.mk, со секое ново издание се с подобри, иако с уште
има простор за повисоки дострели и
постигнувања во информирањето.
Гојко Ефтовски нагласи дека во натамошниот информативен настап треба да се задржи, но и да се интензивира акцијата за медиумско разобличување на лажните обвинувања од Партијата на пензионерите дека СЗПМ не
ги штити сопствените членови, дека го
узурпира проектот за бањско-климатска рекреација со скратувањето на
надоместот за погребнина и слични
недолично лажни обвинувања.
Работилницата заврши со констатација дека во информативната дејност СЗПМ треба да продолжи по заеднички утврдената патека до нови успеси за сите членови, но и за сите граѓани на Македонија.
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Со домаќинско работење до успех
Собранието на ЗП-Солидарност Аеродром од Скопје, на својата неодамнешна
извештајна седница, со која раководеше
претседателот Стамен Филипов, истакна
дека неговите членови треба да бидат горди на постигнатите успеси, истакнувајќи
дека тоа е заслуга на сите членови на здружението.
За остварувањата од програмата за
работата на органите и телата во 2014 г.,
воведно излагање поднесе секретарот на
здружението, Милорад Ристовски.
Планираните активности во главните
области се извршени во целост. Особено
се постигнати успеси во културно-забавните и рекреативните активности во кои
здружението имаше забележителни настапи на регионалните и на републичките ревии на песни, музика и игри, но и во
другите активности.Заедно со органите и
телата на СЗПМ, постигнати се забележителни резултати во подобрувањето на стандардот на пензионерите, здравствената
заштита, климатско-бањската рекреација, лекувањето и други активности. Сепак,
покрај масовноста во спортските активности, потребно е да се вложат повеќе напори заради постигнување подобри резултати. Овие активности се ориентација
за работата и во оваа година.
Од планираните и остварените средства, од јануари до декември лани, раководството целосно е задоволно.
- Доброто планирање на буџетот овозможи реализирање на сите програмски
активности во сите сфери на дејствување-

то. Во изминатиот период се постигнати и
видни резултати со рационално трошење
на финансиските средства. Во наредниот период треба да се зголеми разновидноста на активностите во клубовите за дневен престој, како и интензивирање на информирањето преку медиумите - велат од
раководството.
Претседателот на надзорниот одбор
го изнесе независниот извештај во кој во
целост е потврдена законитоста на материјалното и на финансиското работење,
при што истакна дека се постигнати добри резултати, а притоа се постигнати заштеди кои ќе се пренесат за активностите во оваа година.
Присутните на седницата ги поздрави и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој рече дека ова здружение припаѓа во групата на најуспешните во Скопје и во Републиката. Зборувајќи за насоките на СЗПМ за спроведувањето на претстојните редовни избори, што беа објавени во весникот „Пензионер плус“, тој го
употреби мотото „Екипата што победува
не треба да се менува“. Аргировски зборуваше и за координираната соработка
помеѓу СЗПМ и здруженијата заради подобар и подостоинствен живот на пензионерите во Македонија. Притоа, тој истакна дека оваа година особено внимание
ќе се посвети на работата во ограноците
и на клубовите во кои секоја недела престојуваат околу 150.000 посетители и корисници.
И. Глигоров
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Со добра соработка до успеси и до резултати

Во знак на повеќегодишната
успешна соработка
на oхридското здружение
со претседателот на СЗПМ,
Драги Аргировски,
за успесите што во
изминатите години беа
постигнати под негово
раководство, му беше
врачена златна плакета
ЗП- Охрид и Дебрца на 27 февруари 2015 година ја одржа 10-та и последна седница на собранието во стариот состав. На седницата присуствуваа и претседателот на СЗПМ, Драги
Аргировски и претседателот на извршниот одбор на збратименото здружение „Солидарност-Аеродром“ од Скопје, Димитрие Богатиноски.
Излагање за извештајот за работата во 2014 година поднесе претседателот на извршниот одбор на ЗПОхрид и Дебрца, Ѓорѓи Трпчески, кој
истакна дека и покрај одредени проблеми, реализирани се речиси сите
програмски задачи.
- Во изминатите четири години
имавме со што да се пофалиме. Успешно соработувавме со локалната
самоуправа во врска со активностите за изградба на дом за стари лица,
со Црвениот крст и со здруженија од
западниот регион, како и со пензионерите од Поградец, Албанија, Стара
Загора, Бугарија, Врање, Србија, но
најважна и многу значајна е досегашната успешна соработка што постојано ја негуваме и унапредуваме со
СЗПМ, чии насоки секогаш ни беа патоказ. Со сето тоа здружението се гор-

дее. И во 2015 година ќе се трудиме
да продолжиме со активностите што
се од животен интерес за пензионерите - рече Трпчески.
Потоа делегатите на собранието
ги поздрави претседателот на извршниот одбор на ЗП-Солидарност-Аеродром од Скопје, Димитрие Богатиноски, кој потсети дека нивните здруженија се збратимија во ноември минатата година, а остана само да се подготви заедничка програма за соработка. Исто така, тој напомена дека му
причинува големо задоволство што
воспоставија братски односи со
охридското здружение, кое е едно од
најуспешните на сите полиња.
Во расправата по извештајот за
работата на ЗП-Охрид и Дебрца за
2014 годината, свој придонес даде и
претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски. Тој изрази задоволство од
збратимувањето на овие две здруженија, кои дејствуваат како два бисе-

ри: туристичкиот центар Охрид и најдобро урбанизираната општина во
државата.

- СЗПМ е невладина, непартиска и
мултиетничка организација со самостојно финансирање од членарина, која има одлична соработка со многу
невладини организации и здруженија, со Министерството за труд и социјална политика, со Министерството за
здравство, Фондот за ПИОМ и ФЗОМ,
Министерството за култура и други институции. Без нивна поддршка и соработка во разни проекти на Европската Унија, и во земјата, сигурно дека немаше да се реализираат многу наши
замисли и планови, како што се спортските натпревари, фолклорните ревии,
климатско-бањската рекреација, бесплатниот туристички викенд, проектот
„Рурален доктор“, бесплатниот автобуски превоз и што е најважно, порастот на пензиите и нивната редовна
исплата - истакна Аргировски. Тој
истакна дека СЗПМ не се залага за
формирање на нови мали здруженија, бидејќи тие ќе немаат средства за
активности.
Потоа претседателот на СЗПМ одговараше и на повеќе новинарски

прашања што беа поставени од локалните електронски медиуми.
Во знак на повеќегодишната успешна соработка на охридското здружение со СЗПМ, заради успесите што
во изминатите четири години беа постигнати под негово раководство, на
претседателот Драги Аргировски му
беше врачена златна плакета, која
претставува највисоко признание што
го доделува здружението.
- Ми причинува чест и задоволство
што плакетава му ја доделуваме на
Драги Аргировски, човекот кој несебично се вложува себеси и својот труд,
знаење и искуство за добросостојба и
афирмација на сите пензионери во
земјата и пошироко, на личност која е
добитник на многу награди и признанија. Сите тие се потврда за неговата
вредност како општественик, новинар
и публицист - рече претседателот на
извршниот одбор на ЗП-Охрид и Дебрца, Ѓорѓи Трпчески, при врачувањето
на плакетата.
К. Спасески

Интересна изложба со повод
Вукица Петрушева
По повод 8 Март, Меѓународниот ден на жената, во културниот дом
„Крсте Петков Мисирков“ во Свети
Николе, проследена со нежни музички звуци, беше отворена изложба на
слики, макраме и еколошки слики и
икебани. Овие уникатни дела се изработени од вредните раце на светиниколските пензионерки, членки на секцијата „Овчеполска ѕуница“ при здружението на пензионери од градот.
Иако секцијата постои неполни четири месеци, ѕидовите на салонот на
библиотеката во културниот дом беа
закитени со голем број дела, благодарејќи на ентузијазмот на овие та-

ЗП-ПРИЛЕП

Едно од најактивните здруженија според резултатите

Успешно завршена 2014 година
сежната и исцрпна анализа ги истакна поважните активности кои во целост беа спроведени и ја одбележаа
годината. Тој ја презентираше и ја објасни завршната сметка, а за нејасните прашања одговараа членови на
надзорниот одбор. Во ди скуси јата
присутните искажаа задоволство од
преземените активности и нивната
реализација.
Претседателот на надзорниот одбор, Станко Сипковски, го нагласи доброто работење, што се гледа од поднесениот извештај во кој реално се
прикажани севкупната работа и активностите во текот на 2014 година. Извештајот за работата на ЗП-Битола беше едногласно усвоен. Во разгледувањето на активностите не изостана и

Во дискусијата присутните
искажаа задоволство од
преземените активности
и нивната реализација
анализата на работата на пејачката
група „Сирма Војвода“, Активот на пензионерките при здружението, како и
работата на комисиите и секциите задолжени за спорт, култура, рекреација и набавка. Беше презентиран и разгледуван извештајот на солидарниот
фонд, како и извештајот на пописната
комисија. На седницата се дискутираше и се даваа предлози за активностите што следуваат, а се однесуваат на
претстојните екскурзии, спортските
игри, градскиот превоз, помош за користење на бањската рекреација, набавки и друго.
Инаку, ЗП-Битола е познато по донаторството во хуманитарни цели. Претседателот Томе Илиовски ги извести
делегатите за одлуката на извршниот
одбор за доделување донација од
180.000 денари за подрачјата погодени од неодамнешните поплави. Информацијата наиде на одобрување со
предлог, ако е потребно, во зависност
од можностите, здружението повторно да се појави како донатор.
Д. Тодоровски

На последната седница во овој состав, членовите на ЗП-Прилеп на 26 февруари ги разгледаа извештаите за работата на собранието, на извршниот и
на надзорниот одбор, на комисиите и
на помошните тела на здружението.
Единствен заклучок што произлезе од
расправата беше дека ова здружение
на пензионери, според постигнатите резултати, се вбројува во едно од најактивните меѓу 54-те здруженија-членки на
СЗПМ.
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ЗП-СВЕТИ НИКОЛЕ

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

ЗП-БИТОЛА

Собранието на битолските пензионери, во присуство на сите делегати,
на 24 февруари ја одржа својата последна седница во овој мандатен период. Сите документи по кои се дискутираше навремено беа доставени до
делегатите, со што се овозможи успешна работа, со целосен увид во дејствувањето на здружението.
На седницата беа разгледани и
усвоени извештаите за работата на
здружението, на за материјално–финансиското работење на надзорниот
одбор, како и статутарно-правната застапеност во извршувањето на работните задачи во 2014 година.
Отчет за работата за изминатата
година поднесе претседателот на здружението, Томе Илиовски, кој во оп-
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Наредниот ден се одржа конститутивната седница на делегатите на новото собрание, на која присуствуваше
и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.
- Изборните активности во сите 19
разграноци, на колку што ги сведовме
од 21 (фузиравме 2 разгранока) завршија во најдобар ред. Имаше само неколку незначајни забелешки - истакна
на почетокот Кирил Ѓорѓиоски.
По извештаите на верификациска-

та и на кандидациската комисија беа
избрани 35 делегати во новото собрание на ЗП-Прилеп, меѓу кои и делегати
од разграноците од општините Долнени и Кривогаштани. Околу 30 отсто од
новоизбраните делегати во овој највисок орган на ЗП-Прилеп се жени, а половината од нив се избрани за првпат.
Собранието избра и извршен одбор од
15 члена, а за претседател на собранието и на извршниот одбор повторно беше избран Кирил Ѓорѓиоски. За секретарка беше избрана Стевка Николоска,
а за претседател на надзорниот одбор
повторно беше избран Најдо Стефаноски. За делегати во СЗПМ беа избрани
Илија Адамоски и Кирил Ѓорѓиоски.
Прилепските пензионери ја поддржаа повторната кандидатура на Драги
Аргировски за претседател на СЗПМ,
за што говореше Илија Адамоски:
- Со својата несебичност, искуство,
залагање и активност Аргировски заслужува и понатаму да биде прв човек
на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија. Со неговото име
и залагање на сите нивоа се поврзани
многу успешно реализирани активности и проекти. Под негово раководство
програмираните активности наместо
за четири, сојуз ги реализираше за три
години. Благодарејќи на заедничката
активност и соработка со сојузот и со
претседателот Аргировски, ЗП-Прилеп
успешно учествуваше на меѓународни-

от фестивал,,Трета доба“ во Љубљана,
Р. Словенија, каде што беше чест и привилегија да се биде Македонец и да се
претставува Македонија.
Драги Аргировски се заблагодари
за довербата и поддршката, и рече:
- Во изминативе четири години сите заедно направивме многу. Тоа се години на историски постигнувања во сојузот. Моравме да им покажеме на власта и на јавноста дека сме сила и дека
пензионерите се точно и благовремено информирани, благодарејќи на весникот „Пензионер плус“ и на нашата интернет-страница, на што ни завидуваат

лентирани припаднички на третото
доба, членки на оваа секција, која
во секој поглед е поддржана од раководството на здружението на пензионери од Свети Николе во своите
напори.
На отворањето, од името на сојузот присутните ги поздрави и им го
честита празникот секретарката на
извршниот одбор на СЗПМ, Станка
Трајкова.
Инаку, како што беше истакнато
од сите што говореа на отворањето
на оваа изложба на уметнички пензионерски дела, при изработувањето на истите тие си ги исполнуваат
пензионерските денови, се дружат и
разменуваат искуства.

За изработка на своите дела с
е нивно: и идеите, и реализацијата и
материјалите.
На отворањето, покрај доминантниот број пензионерки имаше и припаднички на сите генерации, кои покрај тоа што имаа можност да ги видат овие убави дела, слушнаа и интересни работи и за историјата и потеклото на макрамето, за тоа дека за
да се создаде нешто не се потребни
многу финансиски средства туку многу љубов и труд.
Оваа изложба беше убав пример
за достоинствено и оригинално одбележување на празникот 8 Март,
кој треба да го следат и другите здруженија, но и пошироко.

ЗП-ПРОБИШТИП

Претставници на прилепските пензионери во новоизбраното собрание едногласно го
предложија Драги Аргировски повторно да биде избран
за претседател на СЗПМ
повеќе пензионерски и други организации. Докажавме дека само добро информиран пензионер е и добар граѓанин. Во СЗПМ имаме искуство, знаење
и интелектуален потенцијал за да постигнеме уште повеќе во интерес на сите пензионери во Македонија.
К. Ристески

Концерт со многу емоции

Годинава КУД „Весели пензионери“
при ЗП-Пробиштип одбележува голем и
редок јубилеј - 40 години од своето постоење и успешно опстојување во истражувањето, негувањето и презентирањето
на изворниот фолклор и традициите кои
со голема љубов ги пренесуваат на помладите генерации. Одбележувањето на
незаборавните четири децении во кои
се проткаени многу освоени признанија и награди од фестивалите во Македонија, како и од балканските и од европските фестивали, го започнаа со концерт
на кој долго ќе се сеќаваат сите.
На покана на установата за заштита на стари и снеможени лица, сопственичката Елисавета и социјалната работничка Ивана Петковска, на 12 февруари, во салата на установата, пред 40-те
корисници и вработените, во пријатен
и топол амбиент пробиштипските пензионери го одржаа првиот концерт во
рамките на јубилејот, во кој прозвучија
многу изворни рефрени, проткаени со
поезија. Членовите на КУД „Весели пензионери“, како никогаш досега, настапија за своите врсници-пензионери кои

судбината ги собрала
во овој дом за стари лица, за да им подарат
малку радост, да ги насмеат, да им покажат дека не се сами, дека секогаш има некој кој се
грижи за нив.
Присутните на концертот беа пријатно изненадени, најпрво од богатиот
колорит на носиите, од старите и подзаборавени песни, од умешноста на интерпретацијата. Покрај песните имаше
и многу прашања за носиите, за нивната изработка, од кое време потекнуваат, потоа за инструментите и за песните, од кога се пееле и како се сочувани.
Се свиреше, се пееше и се дружеа сите заедно час и половина. На
моменти, во некои попознати песни
се вклучуваа и корисниците од установата. Од лицата им се читаа радост
и задоволство, а во очите често заигруваше и понекоја солза. Цело време одекнуваа бурни аплаузи. Се бараше повторно да се испее некоја песна што оставила впечаток или ги потсетила на младоста и на нивните поубави денови.
На крајот, по барање на домаќините, сите заедно ја запеаја песната „Македонско девојче“, а потоа за спомен
и сеќавање овој настан беше овековечен со заедничко фотографирање.
М. Здравковска
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ЗП-БОГДАНЦИ

ЗП-ГЕВГЕЛИЈА

Ентузијазам за пример и за почит

Нов мандат за
Лена Семенакова
На 16-ти минатиот месец, ЗП-Гевгелија одржа конститутивна седница на која беа избрани членови и
претседател на извршниот одбор и
на надзорниот одбор, членови на
стату тарната комисија и делегат од
здружението во собранието на
СЗПМ. Пред да бидат избрани, кандидациската комисија посочи дека
при изборот на предложените кандидати биле почитувани и се водело сметка за националната и половата застапеност, како и за континуитет во работата на здружението.
Според одлуката на присутните гласањето беше јавно. За претседател
на собранието беше избран Васил
Дојчинов. Потоа, беа избрани 27
члена на собранието и 11 члена на
извршниот одбор. За претседателка на извршниот одбор едногласно
беше избрана Лена Семенакова,
која и досега ја вршеше со успех
истата функција од 2012 година. По
изборот таа се заблагодари за даде-

ната доверба и, притоа, вети дека и
во овој мандат ќе се труди здружението да биде уште поактивно и да
има уште повеќе активности и подобри резултати.
За делегат на собранието на
СЗПМ беше избран Ристо Франгов.
На крајот од седницата беше констатирано дека изборите поминале
во мирна и демократска атмосфера и добар одѕив на членството.
Л.С.

На неколку километри од грчката граница, како гнездо
под ридовите се наоѓа малата населба Стојаково, која има
своја историја од исконот, пред с поврзана со месноста
наречена Чука, за која се поврзани многу приказни и преданија. Една од нив е и приказната за напорната борба на
25-те комити и војводите Дељо Калчев и Станиш Наков-Костурски, која се водела на 12 февруари 1904 година против турскиот аскер, во која загинале тројца комити, а загинати турски војници имало многу. Сведок на тој настан е големата јама која и денес постои, а во која, според кажувањата, се криеле комитите.
Поттикнати од сето ова, група ентузијасти дошле до идеја Чуката да ја овековечат со изградба на манастир. Идејата за изградба на манастир се родила кога црквата во
Стојаково одбележувала 150 години од изградбата, во присуство на Агатангел, митрополитот повардарски. Тогаш било одлучено манастирот да го носи името на заштитникот
на лозјето, свети Трифун, бидејќи околу Чуката се простираат голем број лозови насади. Потоа било формирано
„Здружение на граѓани за развој на Стојаково - 25-мина“.
Иако проектот за манастирот од поодамна е готов, досега
се изградени само ѕидовите, а покривот е на повидок.
Како се реализирала изградбата раскажува ентузијастот дедо Перо Каракабаков, кој е пензионер многу одамна, а неговите 75 години не му пречат да биде носител на
активностите за изградба на започнатиот манастир. Виталниот дедо Перо со својата работа е пример на младите, на
кои им порачува да го завршат манастирот ако тој не доче-

ка да го види објектот целосно изграден.
Иако манастирот не е завршен, голем број пензионери и од околните места, на патронот на манастирот, свети
Трипун, доаѓаат и од Чуката уживаат во убавините што се
простираат наоколу.
Така беше и оваа година. Точно напладне свештеникот
ја освети погачата посветена на светецот. Растрчаните млади луѓе на секој присутен му даваа вкусно гравче и со насмевка му посакуваа добредојде. Музиката се слушаше надалеку и им испраќаше порака на присутните да дојдат и
идната година. На собирот присуствуваше и претседателот
на месната заедница, Никола Шалдаров.
На крајот беше упатен апел до сите, со заеднички напори да го завршат започнатиот манастир, а пример да им
биде пензионерот Перо и неговиот ентузијазам, кој навистина е за почит.
Д. Чавдаров

ЗП-НОВО СЕЛО

Дружба на пензионери од Македонија и од Бугарија
Како и претходните години, така и
оваа, ЗП-Ново Село, на 14 јануари, во
реномираниот ресторан „Сонце“ во
селото Борисово, во подножјето на Беласица, организираше прослава на
Стара нова година, на која, покрај стотина пензионери од ова здружение,
присуствуваа и околу 150 претставници и гости од здруженијата на пензионери од Струмица, Делчево, Свети Ни-

коле, ЗИП-Струмица и други.
Прославата ја отвори претседателот на ЗП-Ново Село, Никола Калпачки, изразувајќи задоволство што на
средбата присуствуваа голем број пензионери од Mакедонија, а првпат и
пензионери од градот Сандански, Република Бугарија.
Гостите беа воодушевени од убавата дружба со песни и музика, како

и од присуството на традиционалните
Страшинарски средби во с. Мокриево, каде што, исто така имаше гости
од повеќе наши градови и од Република Бугарија.
По неколкучасовното дружење сите присутни си отидоа задоволни, со
желба за нова средба, што особено ја
посакаа гостите од Бугарија да се случи токму на нивна територија. Н.К.

ЗП-СТРУГА

ЗП-ВЕВЧАНИ

Промовирана книгата
„Токму колку што треба“

Уште една успешна година
На отчетната седница на собранието на ЗП-Струга, одржана на 20
февруари, беа усвоени извештаите
за работата на органите и телата, за
материјално-финансиското работење во 2014 година, а беа усвоени и
програмата за работата и финансискиот план на здружението за 2015
година.
На седницата на која присуствуваа претставници на ЗП-Крушево,
Охрид и на Вевчани, како и организацијата на борците од Струга, извештај
за работата на ЗП-Струга во 2014 година поднесе претседателот на собранието, Лиман Положани, кој во своето излагање рече дека и во минатата
година ЗП-Струга ги реализира сите
зацртани програмски задачи. Активностите беа насочени кон подобрување на животниот стандард на пензионерите, здравствената заштита, масовното вклучување на пензионерите во културните и спортските настани, рекреацијата и спортот. Минатата
година, нагласи Лимани, особено беше успешна и на спортски план, при
што на републичките натпревари екипата во дисциплината пикадо освои
златен медал, а екипата во шах го
освои солидното трето место. Во областа на културата, ЗП-Струга беше до-

маќин на 12-та регионална ревија на
музика, песни и игри, а за струшките
пензионери е успех и учеството на Републичката фолклорна ревија, што беше прво учество на оваа манифестација. Во областа на здравството, треба да се истакне соработката со општинскиот Црвен крст на Струга, а забележителни успеси имаше и Активот
на пензионерките преку пејачката група со своите настапи. Значајно е да се
каже дека во 2014 година успешно
работи и Клубот на пензионерите. Во
дискусијата по извештаите за работата на ЗП-Струга учествуваа повеќемина од присутните. На седницата собра-
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нието донесе одлука за збратимување со ЗП-Крушево. Ваквата иницијатива се темели врз досега воспоставените традиционални добри односи
и соработката на двете здруженија.
Воспоставувањето братски односи на
двете здруженија ги поврзуваат и историските настани од илинденскиот период. Имено, во главниот штаб на Илинденското востание од 1903 година бил
член познатиот струшки војвода Антоаген Хаџо, а тогашната свршеница на
војводата и прв претседател на Крушевската Република, Никола Карев,
била стружанката Коца.
К. Спасески

За втората прозна книга на Косте Шутиноски, книгата раскази „Токму колку што треба“,
на промоцијата говореше промоторот Петко
Шипинкароски, кој рече:
- По романот „Тапанарот“, ова е втора прозна книга во која авторот Шутиноски фотографски се навраќа низ годините, животот и времето, насликувајќи ја притоа селската идила и згодите и незгодите, но и итрините и враговштините, како и досетливоста на македонскиот човек во градот. Ако направиме ретроспектива
на авторите од охридско-струшкото крајезерје, од средновековието до денеска, ќе констатираме дека од тука произлегла плејада автори: од светите Климент и Наум, потоа Григор Прличев, браќата Миладиновци, драматурзите Војдан Чернодрински и Ристо Крле, потоа рациноносителите Крсте Чачански и
Димитрие Дурацоски и уште многу
автори од поширокото опкружување од Вевчани. Неоспорен е фактот
дека вевчанската книжевна лабораторија со триесетина знаменити
литературни автори, меѓу кои се: Јаков Размоски, Јован Србакоски, Јован Попоски, Илија Каланоски, Мишо Китаноски, Наум Попески, Љубомир Коруноски, Сашо Костојчиноски, Ранко Бебекоски, Сашо Бе-
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тоски, Зорица Русеска, Дарко Лешоски, Светлана Каланоска, Верица Мукоска и други, и
уште толку други автори од областа на културата и уметноста, претставува колевка на настанувањето на културните ’ркулци и вредности со
што ја збогатуваат македонската литература.
Самата книга „Токму колку што треба“
авторот Шутиноски ја започнува со афоризмот „Вистината е како пипер в очи“. Содржината на книгата навестува извонредно четиво од 24 посебни дела, а збирот е токму таков „Токму колку што треба“ - истакна Шипинкароски.
С. Кукунешоски
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