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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ИЗБОРНА СЕДНИЦА НА НОВИ ОРГАНИ И ТЕЛА НА СЗПМ

Досегашниот претседател Драги Аргировски
едногласно е преизбран за уште еден мандат
Калина С. Андонова
На 24 март 2015 година Сојузот на
здруженија на пензионери на Македонија ја одржа својата изборна седница. Откако беа избрани работно претседателство, записничар и двајца оверувачи, беше донесен и усвоен деловникот за работа на седницата. Потоа
беа избрани членовите на верификациската и на кандидациската комисија. За повторно да се кандидира за претседател на сојузот досегашниот прв човек на оваа најмасовна невладина асоцијација, на своите изборни седници
поддршка дадоа повеќе здруженија
членки на сојузот. По извештајот и
образложението кое го даде претседателот на кандидациската комисија Салтир Каровски, се гласаше. Со силен аплауз од присутните, Драги Аргировски
едногласно повторно беше избран за
претседател на собранието, а со тоа и
на извршниот одбор на СЗПМ. Аргировски видно возбуден, но и почестен
заради искажаната доверба која повторно му ја даде многуилјадното членство преку своите претставници, рече:
- Почитувани другари и пријатели,
од срце ви се заблагодарувам за дадената доверба уште четири години да
го водам и претставувам сојузот. Вашата доверба ми прави чест. Таа во
исто време значи и потврда дека патот по кој чекориме заедно, сите наши
резултати и успеси добиле верификација. Но вашата доверба значи и го-

лема обврска за мене, но и за вас. Обврските и работата секогаш во животот ми беа предизвик, бидејќи пред с'
тоа се мои карактерни особини. Ако
на тоа го додадам сознанието дека сите вие овде присутни, но и оние кои не
се тука, сте мојот тим со кој ќе соработувам, убеден сум дека во наредниот
мандат ќе имаме уште подобри резултати, уште повеќе активности, уште повеќе средби и незаборавни дружења.
Ќе се договараме, ќе се консултираме за с' што е од интерес на пензионерите. И понатаму ќе соработуваме

Наша главна преокупација и
цел ќе биде подобар и подостоинствен живот на пензионерската популација
со локалната и со државната власт за
афирмација и за доброто на пензионерската популација, за нашиот живот
да биде подобар, а пензионерскиот
стандард повисок - истакна Аргировски.
Тој нагласи дека сојузот и понатаму ќе се афирмира и во земјата и надвор од неа како организација за пример, бидејќи и во изминатиот период
ние бевме тоа, а со нашите активности и го потврдивме тоа.
Она што го организиравме како
сојуз, за многу поголеми држави од нашата е мислена именка. Впрочем, нашиот сојуз бил и ќе биде примерен
претставник на нашата земја, на Република Македонија.
Со уште поголема енергија и ентузијазам ќе продолжиме и во наредните четири години, поткрепени од нашето искуство, знаење и мудрост, акумулирани низ годините кои чесно си
ги носиме и им служиме за пример на
помладите генерации дека годините
не се пречка ниту за пеење, ниту за
спортување, ниту за пишување книги,
ниту за сликање, ниту за играње...
Уште еднаш ви благодарам и ветувам дека моја единствена цел и преокупација ќе ми биде подобар и подостоинствен живот на пензионерите и
на сите стари луѓе во земјата. Во овој
момент се чувствувам горд на постигнатото во СЗПМ, но и среќен и радосен што заедно со сите вас ќе го над-

градуваме започнатото и ќе создаваме и поддржуваме нови проекти во
интерес на пензионерите. Во името
на тоа ви посакувам среќни пензионерски денови и активно стареење,
порача Аргировски.
За потпретседател на собранието,
исто така едногласно, беше избран
Бесник Поцеста, докажан активист и
борец за пензионерските права. По
неговото пригодно обраќање беа избрани членови на извршниот и на надзорниот одбор, како и на стату тарната комисија на сојузот.
За членови на извршниот одбор
беа избрани:
м-р Методија Тошевски за потпретседател и Станка Трајкова за секретар, а за членови м-р Илија Адамовски, Ѓорге Андонов, Ѓорѓи Серафимов,
Данче Даскаловска, Александар Захариев, Шабан Сабриу, Душан Ристески, Јордан Костадинов, д-р Крсто Ангеловски, д-р Мирко Макрешански,
Станко Сипковски, Димитрија Богатиноски, Салтир Каровски, Олга Нова-

чева, Ристо Трајковски, Ментор Ќоку
и Ристо Франгов.
За членови на надзорниот одбор
беа избрани:
- Митре Стојановски за претседател, а за членови Снежана Андонова,
Нијази Џељиљи, Благоја Арсов и Мирко Данаилов.
За членови на стату тарната комисија беа избрани:
- Зико Зиков за претседател, а за
членови Јован Гиновски, Пеце Гештаров, Руфат Рамадани и Весна Попова.
Изборите на новите раководства
на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија поминаа во демократска, достоинствена и свечена
атмосфера.
На крајот, претседателот Аргировски рече:
Изборите завршија. Сега следува
работа и ангажирање на сите нас, за
подобар стандард и подостоинствен
живот на пензионерите. Тоа ќе биде
наша единствена цел и преокупација
- заклучи Аргировски.

ЗП-ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
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ВО ПОСЕТА НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ

Пензионерите воодушевени од поставката во музејот
Ова што го видовме
е навистина за паметење,
бидејќи тоа се сведоштва
за нашите корени и
идентитет, истакна
претседателот на СЗПМ,
Драги Аргировски
Калина С. Андонова

Избрани проверени кадри
На 18 март 2015 година едно од
најактивните скопски здруженија ја
одржа својата изборна седница, на која беа избрани органи и тела кои ќе го
раководат здружението во наредниот
четиригодишен мандат. При изборот
на раководствата членството се раководело од фактот дека проверените
кадри се гаранција за успех и во наредниот мандат, иако се водело сметка и за другите битни принципи и препораки. Така, во новоизбраното собрание 8 члена се од понежниот пол,
или 30 проценти! На седницата е верификуван мандатот на членовите на
новото собрание од 25 члена, а за претседател е избран Методија Тошевски,
заради постигнувањата на многу полиња на ниво на здружението, а особено на ниво на сојузот, како потпретседател на ИО на СЗПМ.

Новиот извршен одбор брои 7 члена, а за претседател повторно е избран
Методија Новковски, кој и досега го раководеше здружението мошне успешно, за што сведочат големиот број активности и постигнати резултати. За секретар повторно е избран Љубинко Ристов.
На седницата беа избрани: Надзорен одбор од 3 члена, како и стату тарна и комисија за избори, исто така со
по три члена.
За делегат во собранието на СЗПМ
е избран Методија Тошевски, а за членови на собранието во СЗП на град
Скопје се избрани Методија Новковски и Љубе Ристовски. На седницата
почесен гостин беше градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Сокол
Митровски, со кој здружението одлично соработува.
Љ. Ристов

Голем број пензионери од скопските здруженија, заедно со министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, на 18 март организирано го посетија Археолошкиот музеј.
- Пензионерите се овде на нивна
иницијатива за да се запознаат со
вредните оригинални артефакти од
нашето богато археолошко наследство, кои се претставени на неколку
нивоа, почнувајќи од праисторијата,
па с4 до средниот век - рече Канческа-Милевска, соопштувајќи дека од
крајот на октомври, кога беше отворен Археолошкиот музеј, досега низ
него минале над 15.000 посетители.
Притоа таа подвлече дека за пензионерите се отворени сите институции од културата со попуст на влезниците од 50 отсто и дека е задоволна од желбата на луѓето во третата
доба да посетуваат културни настани и манифестации. Министерката,
исто така, истакна дека Министерството за култура и оваа година ја поддржува нивната манифестација – Републичка ревија на песни, музика и
игри, како манифестација од национален интерес за државата во областа на културата.
Сво и те им пре сии ги истак на и
претседателот на Сојузот на здруже-

Спиридон Николовски
е преизбран за претседател

На 18 март годинава, со едногласна
одлука на сите 53 члена на собранието
на ЗП-Куманово за старо-нов претседател повторно е избран Спиридон Николовски. Неговиот избор помина во демократска атмосфера, со што се покажа и на дело дека тимот што победува и
остварува забележителни и успешни резултати не треба да се менува. Така, на
чело на едно од најстарите и најмасовни здруженија на пензионерите од Македонија, со скоро 13.000 члена во 33
ограноци, во трите општини Куманово,
Липково и Старо Нагоричане, во наредниот 4-годишен мандат ќе бидат Николовски, придружуван од потпретседателката Љубица Кузмановска и секретарот

отворени за посетители од сите возрасти и дека археолошката збирка
постојано ја надополнуваат со нови

наоди од локалитетите, така што во
витрините сега има над осум илјади
вредни артефакти.

Ристо Даутовски, кои заедно повторно ја
добија довербата од своето членство.
Заблагодарувајќи им се на довербата на изборно-конститутивната седница,
Николовски истакна дека ќе се залага да
работи во интерес на кумановските пензионери, а досегашното успешно работење ќе го издигне на највисоко ниво,
надградувајќи го ЗП-Куманово како препознатлив бренд во државата.
Инаку, на изборната собраниска седница, освен што беа верификувани мандатите на новите членови на собранието на ЗП-Куманово, беше избран и нов
извршен одбор, кој брои 13 члена, како
и нов надзорен одбор и одбор за статутарно-правни прашања. И во двата одбора се најдоа компетентни и способни
луѓе.

При изборот на раководните
лица, тела и органи на здружението беа запазени сите
критериуми: членовите, пред
с#, да бидат стручни, способни и активни пензионери, а
се внимаваше и на половата
и национална припадност
На седницата беа избрани и двајца
нови делегати за собранието на СЗПМ и
тоа: д-р Мирко Макрешански и Хуљуси
Салиу, кои ќе го претставуваат кумановското здружение на достоен начин.
При изборот на раководните лица,
тела и органи на здружението беа запазени сите критериуми: членовите, пред
с4, да бидат стручни, способни и активни пензионери, а се внимаваше и на половата и национална припадност.

Општината Илинден ја продолжува
грижата за своите највозрасни жители
Новоизбраното раководство на
Здружението на солидарни пензионери на општината Илинден имаше средба со градоначалникот Жика Стојановски. На средбата беше истакната досегашната успешна соработка помеѓу општината Илинден и здружението,
кое брои околу 1.900 члена. Според
градоначалникот Стојановски, здружението е еден од поактивните чинители
во јавниот живот на општината, кое со
своето искуство дава поддршка и
активно учествува во реализацијата
на голем број проекти од интерес на
граѓаните на општината. На средбата
со градоначалникот Стојановски пензионерите искажаа благодарност за
континуираната поддршка на повеќе
полиња што општината Илинден им ја

Од богатото животно
искуство на пензионерите
може многу да се научи

дава во последните неколку години,
особено за функционирањето на пензионерските клубови, каде што пензионерите го минуваат слободното време, се дружат и реализираат разни културни активности. На средбата, градоначалникот Стојановски истакна:
- Општината Илинден во континуи-

Изборите завршија, активностите
продолжуваат. Особена раздвиженост
на пензионерите носат подготовките
на регионалните ревии на песна, музика и игри, кои имаат цел да ги зачуваат културното богатство и обичаите
на сите што живеат на овие простори,
оставајќи ги во наследство на генерациите кои доаѓаат. Во подготовка се и
селекциите за регионалните спортски
натпревари за 2015 година, кои се с4
помасовни низ годините.
Оваа година ревиите ќе се одржат
по тринаесет ти пат и за прв пат во 8
региони. Ова е предлог на комисијата за културно-забавен живот на СЗПМ,
а предлогот беше прифатен на седница на ИО и на седница на собранието,

тет ги следи потребите на пензионерите и се труди во рамките на своите можности секогаш да им излезе во пресрет. Грижата за највозрасните, од чие
богато животно искуство може многу
да се научи, ќе продолжи и во иднина
- рече Стојановски.
На средбата стана збор и за проектите што во иднина заеднички ќе ги
реализираат општината Илинден и
здружението, со кое пред неколку години беше потпишан и меморандум,
со кој беше воспоставена меѓусебната соработка во спроведувањето на
активностите за унапредување на квалитетот на живеење, како и културните, спортските и хуманитарните потреби на пензионерите на подрачјето на
општината.
К. С. А.

ЗП-ГАЗИ БАБА

Во текот на подготовките на ревиите на
песни, музика и игри и спортските натпревари

Калина С. Андонова
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ЗДРУЖЕНИЕ НА СОЛИДАРНИ ПЕНЗИОНЕРИ-ИЛИНДЕН

Осми март
одбележан
свечено и
достоинствено

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА СОЈУЗОТ ВО 2015 ГОДИНА

ЗП-КУМАНОВО

Јасмина Тодоровска

нија на пензионери на Македонија,
Драги Аргировски, кој во изјавата за
новинарите истакна дека е задоволен од соработката со Министерството за култура, посочувајќи дека
таа е во интерес на околу 250.000
пензионери, членови на сојузот, но
и на државата.
- Ова што го видовме е навистина
за паметење, бидејќи тоа се сведоштва за нашите корени и идентитет.
Пензионерите од Скопје имаа можност да го посетат музејот, а веќе имаме барања и од пензионери од Битола, Велес, Прилеп, Охрид, Гевгелија,
Штип и од други градови низ Македонија, кои во наредните месеци ќе дојдат за да ги видат овие убавини. Ова
е светска работа. Сето изложено е за
почит и човек не треба да дојде само
еднаш, туку повеќе пати за да го види сето ова - изјави Аргировски.
Директорката на Археолошкиот
музеј, Весела Честоева, во изјавата
за медиумите рече дека вратите се

- Археолошкиот музеј и понатаму ќе биде промотор на движното
културно археолошко наследство во
Република Македонија и е отворен
за сите целни групи. Сегашниот број
на изложени артефакти не е конечен зашто сите предмети од редовните археолошки ископувања, кои
ќе го поминат процесот на конзервација, ќе бидат претставени во новата поставка - истакна Честоева.
Пензионерите го напуштија овој
импозантен објект горди и воодушевени, но и зачудени зошто досега сето ова било скриено од очите на јавноста, пред с4, во Македонија, но и
пошироко. Зошто овие аргументирани докази за цивилизациите кои
биле на овие простори, кога во опкружувањето не знаеле што е накит
или ковани пари, не биле досега вака и на овој начин прикажани за да
се видат и светот да дознае која е
Македонија, кои се македонските
корени, и каква е и до каде е досега нашата историја.
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со цел покусо да траат и да бидат што
поквалитетни.
Што се однесува до спортските натпревари, тие се јубилејни и оваа година се одржуваат по 20 пат. Ова е навистина редок јубилеј. Натпреварите
започнале во неколку дисциплини и со
мал број натпреварувачи, а прераснале во вистинска спортска пензионерска олимпијада, на која се застапени дури 11 дисциплини. Самиот факт
што овие манифестации се одржуваат две децении е доказ дека пензионерите, иако во поодмината возраст,
можат да се натпреваруваат во играње и во пеење, но и да ги одмерат своите интелектуални и физички способности во играње шах, во влечење јаже или во трчање.
Во организација на СЗПМ и година-

ва по завршување на регионалните ревии на песна, музика и игри и регионалните спортски натпревари, ќе се одржи
републичка ревија на песна, музика и
игри, која како проект и оваа година е
поддржана од Министерството за култура како манифестација од културен
интерес за државата. Републичката ревија ќе се одржи во почетокот на јуни
во Скопје. Здружението кое ќе има најдобар настап на истата, ќе учествува на
Меѓународниот фестивал за трето животно доба во Љубљана, Словенија.
По завршување на јубилејните регионални спортски натпревари ќе се
одржат републичките спортски натпревари, таканаречената Спортска пензионерска олимпијада, која исто така
ќе се одржи во Скопје, во почетокот на

Најинтензивни се
подготовките во
дисциплините дружење, соживот и активно стареење
септември, и се очекува на истата да
учествуваат голем број пензионери.
На олимпијадата „Скопје 2015“ ќе настапат најдобрите и најподготвените.
Инаку, за успешноста на овие манифестации не се трудат само пензионерите и здруженијата. Во организа ци јата и во обез бе ду ва ње то што
подобри услови помагаат и општините и градоначалниците, зашто деновите кога се одржуваат пензионерските ревии или спортските натпревари се празник за сите, за целиот
град, и за младите, и за старите, и за
децата. Деновиве најинтензивни се
подготовките во трите најважни дисциплини: дружење, соживот и активно стареење.

По повод Осми март, Меѓународниот ден на жената,
активот на пензионерки при Здружението на пензионери на Гази Баба организираше импресивна осмомартовска средба. На прославата учествуваа и пензионерките од активот на Здружението на воените пензионери.
На заедничката средба, претседателката на собранието при ЗП-Гази Баба, Ана Ѓеорѓиева, честитајќи им го денот на присутните и на сите пензионерки во Република Македонија, им се обрати со пригодни зборови за значење-

то на овој ден, истакнувајќи дека ваквите средби придонесуваат за дружење и забава. Средбата помина во пријатна атмосфера и во добро расположение, со игра, песна и музика, што ќе остане запаметена од присутните.
Свечено и достоинствено со дружење, изложби, хуманитарни акции и донации, Осми март оваа година беше одбележан речиси во сите здруженија членки на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија.
В.Пачемски

ПРОБИШТИП

„Зелникот на баба 2015“
Четврта година по ред општината Пробиштип ја организира манифестацијата „Зелникот на баба 2015“, која предизвика огромен интерес и за учество, но и за посета. Оваа
година манифестацијата се одржа по повод Денот на пролетта, на 20 март, на градскиот пазар во Пробиштип, со почеток во 11 часот. На оваа традиционална манифестација
присуствуваа и учествуваа 16 здруженија на пензионери,
членки на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија. Верувале или не, на манифестацијата „Зелникот на баба 2015“ имаше околу 200 учесници, а приготвувањето и
печењето под вршник на зелникот го гледаа повеќе од 1.000
присутни сограѓани и гости, меѓу кои најмногубројни беа
пензионерките. Штандовите на кои беа изложени многубројните специјалитети, изработени од вредните раце на пензионерките, беа убаво украсени со интересни етноелементи.
Прекрасната манифестација, вкусните зелници и специјалитети беа зачинети и со богата културно-забавна програма. Во почеток на манифестацијата пред присутните

настапи викоичко трио со две викоички песни, кои беа во
контекст на традицијата, а потоа настапија дечињата од
малата фолклорна група при Домот на културата и членовите на КУД „Весели пензионери“. Гостите ги развесели и
ги забавуваше фолк-ѕвездата Даниела Темелковска. Зелникот се продаваше на парче, а средствата што се собраа
ќе бидат наменети во хуманитарни цели.
М. Здравковска
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ЗП-ОВР

ЗП-ТЕТОВО

Стојан Соколоски нов
претседател на собранието
Здружението на пензионери
од Тетово во изминатиот четиригодишен период постигна резултати и актив но сти за по чит. Се вкупната работа беше насочена
во интерес и за потребите на пензионерите. Основен двигател беше со бра ни е то на ова мул ти ет ничко здружение, во кое се негува ат ко ле ктив ната актив ност и
единството, што услови ЗП-Тетово да биде меѓу најактивните во
рамките на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, како едно од најголемите, со
околу 12.000 члена.
Заради сето тоа, а под раководство на досегашното раководство, ЗП-Тетово беше домаќин на
19-тите пензионерски републички
спортски натпревари, а беше и едно од пет те здруженија кое учествуваше на меѓународниот фестивал за трето животно доба во Љубљана, Словенија.

Собранието на ЗП-Тетово го сочинуваат 47 делегати, избрани во
сите 22 ограноци на непосредни
избори. На 11 март собранието ја
одржа својата конститу тивна седница на која за нов претседател е
избран Стојан Соколоски. На седницата на собранието беше избран и нов извршен одбор од 17
члена.
Истиот ден, извршниот одбор
во нов состав, одржа седница на
која за претседател повторно е избран Шабан Азизи, кој беше претседател и во изминатиот мандат
и успешно ја вршеше оваа одговорна функција.
На конститу тивната седница
се избрани и двајца делегати во
собранието на СЗПМ – Шабан Сабриу и Софија Симоска. Избран
е и нов над зо рен од бор од пет
члена.
Г. Ефтоски

Пред нови задачи и активности
Соња Смилеска

На 27 февруари, во присуство на голем број членови
на здружението, беше одржана седница на собранието
за избор на претседател и членови на собранието за новиот четиригодишен мандат. Најпрвин, според стату тот
на здружението беше предложено и избрано работно претседателство од три члена, а од нивна страна беше предложен и усвоен деловникот за работа на седницата. Потоа, беа избрани кандидациска и верификациска комисија.
Во свечена атмосфера и едногласно за претседател
на здружението повторно беше избран Спирко Николовски, а беа избрани и 23 члена на собранието.
Старо-новиот претседател Николовски се заблагодари на повторно дадената доверба од членството, а потоа
поднесе извештај за работата на телата и органите на
здружението за изминатиот четиригодишен период, при

што особено ги истакна проблемите со кои се соочуваше здружението, како и постигнатите резултати во областа на спортот, културата и грижата за членството и друго. Потоа следуваше отворена и демократска расправа
по извештајот, а се издиференцираа и побитните нерешени проблеми на кои треба да се фокусира новоизбраното раководство, а кои ќе бидат нотирани во програмата за работа што ќе се донесе во најскоро време.
Веднаш по завршувањето на изборната седница и верификувањето на мандатите на избраниот претседател и
членови на собранието, се одржа редовна седница на собранието, при што беа избрани членови на извршниот и
на надзорниот одбор, како и на комисијата за стату тарни прашања. Воедно, за делегат во собранието на СЗПМ
беше избран Здравко Петковски, а за делегат на собранието на СЗП на градот Скопје, Спирко Николовски. Исто
така, беа избрани и членови на комисиите за култура,
здравство, спорт и на Активот на пензионерките.

ЗП-СТРУМИЦА

За претседателка на ИО повторно е избрана Данче Даскаловска

На 18 март годинава, Здружението на пензионери од Струмица одржа
конститутивна седница на која беа избрани новите тела и органи. За претседател на собранието на ЗП-Струмица беше избран Атанас Крстев, кој се
пензионирал како високообразован
раководител во образованието.
За претседател на извршниот од-

бор на ЗП-Струмица повторно беше избрана Данче Даскаловска, дипломирана економистка, некогашна началничка во подрачната единица на Министерството за економија во Струмица, докажана активистка во своето
здружение, но и во Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија.
За делегати во собранието на

СЗПМ беа предложени и избрани Данче Даскалова и Митко Спасев. Данче
Даскалова беше предложена и за
членка на извршниот одбор на сојузот. По изборот на седницата, Даскаловска им се заблагодари на присутните за укажаната доверба и вети дека и понатаму нејзина главна преокупација ќе биде стандардот на пензио-

ЗП-ЦЕНТАР

нерите во Струмица, но и во државата. Инаку, Данче Даскаловска е една
од првите претседателки на здружение на пензионери, која бележи успеси и резултати во работењето. Успесите на ЗП-Струмица се доказ дека и жените-претседатели можат да бидат успешни раководителки и треба да ги
има што повеќе.
К.А.

ЗП-КУМАНОВО

Блажо Станојков, сестран спортист,
освојувач на златен медал
Јасмина Тодоровска

Креативна изложба
На човекот до крајот на животот му требаат и умствени и физички активности, но и креативни ангажмани за да со поцврсти чекори
го изоди патот на животот. На ова н? потсетија пензионираните наставнички од ЗП-Центар. Целиот нивни актив, на кој му се приклучија и некои разграноци, во просториите на
здружението организира изложба на домашни ракотворби изработени од вештите раце
на пензионерките. Основната цел за да се организира оваа изложба е на жените, но и на
другите пензионери од подрачјето на општината и пошироко, да им покажат дека со креативна работа може и тоа колку многу да се
исполни времето, да се осмисли животот, па
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и да се обезбеди некој денар плус за подобар
пензионерски живот. Но најдоброто од сето
ова е што со изработувањето домашни ракотворби се надминува осаменоста, чувството на бескорисност, меланхолијата...
Пензионираните наставнички од ЗП-Центар
и другите учесници на изложбата, со преубавите домашни ракотворби: капи, шалови и наметки, блузи и џемпери, разновидните покривки
за на маса, но и ретко убавиот накит изработен
од мониста, на пензионерите им порачаа: „Џабе работи-џабе не седи“. Нивна желба е оваа
порака да стигне и до младите, кои треба да ја
продолжат убавата и богата традиција.
Ц. Илиева

За кумановецот Блажо Станојков, родум од Лозово, со сигурност
може да се каже дека е еден од најнаградуваните кумановски пензионери на републичките натпревари, сестран спортист, чии гради се
закитени со 6 златни и еден бронзен медал. Тој е скромен човек, не
сака многу да зборува за себе, оставајќи за него да зборуваат признанијата и наградите. Оние што добро го познаваат за него имаат само пофални зборови, и ќе речат дека станува збор за врвен и неуморен спортист неприкосновен во фрлање ѓуле, но и добар тркач и скокач од место. Станојков по своето
пензионирање, од 2006 година,
редовно учествува на спортските
пензионерски натпревари и секогаш се враќа со награди.
Од 2006 до 2008 година се натпреварувал во дисциплината трчање на 80 метри и освоил три златни медали, во 2009 година учествува во тробојот и повторно првото место е негово. Како фрлач на
ѓуле се натпреварува од 2012 го-

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

дина и до сега освоил две први и
едно трето место. Инаку, Блажо е
меѓу најредовните на тренинзите
на атлетското игралиште кај Техничкото училиште: прв доаѓа, последен си заминува. Тој е и најдисциплиниран учесник.
За да се отфрли ѓулето што подобро и подалеку, Станојков вели
дека е потребно да се знае техниката, но важна е и концентрацијата. И кога сето тоа натпреварувачот
ќе успее да го усогласи, ќе дојде до
посакуваната цел и подобри резул-

Stranicite gi ureduvaat:
Kalina S.Andonova
Mendo Dimovski od SZPM

Три пати е прогласуван
за најдобар спортист на
годината преку ЗП-Куманово и пет пати преку Општинскиот сојуз
на спортови
тати. Од комисијата за спорт и рекреација при ЗП-Куманово, Станојков повеќе пати е наградуван и тоа:
три пати е прогласуван за најдобар
спортист на годината преку здружението и пет пати преку Општинскиот сојуз на спортови. Станојков за
спортувањето вели дека е неразделен дел од неговиот живот, можност за релаксација, здраво и активно живеење, стекнување нови пријателства и дружење.
Во иднина има многу планови.
Се надева дека спортскиот дух уште
долго нема да го напушти и очекува уште многу признанија и награди. Му посакаме да му се исполнат
сите планови и желби, за да може
во иднина достојно да ги брани боите на кумановското здружение на
пензионери.

Aleksandar Dimkovski
i Marija ^undeva
od „Nova Makedonija“

