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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА СЗПМ

Успесите се резултат на упорна работа и ентузијазам
Нацрт-одлуката за измени во
статутот на СЗПМ е со цел да
биде пот тикната и зајакната
интерактивноста во двете
насоки, како и да се зголеми
компактноста и заедништвото во Сојузот
Калина С. Андонова
На 30 јуни 2015 година се одржа
третата седница на Извршниот одбор
на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, на која беше
разгледана нацрт-одлуката за изменување и дополнување на стату тот на
СЗПМ и се направи детална анализа
и сумирање на резултатите постигнати во периодот меѓу двете седници.
На седницата, покрај членовите на Извршниот одбор присуствуваа и Бесник Поцеста, потпретседател на
Собраниетото на СЗПМ, Фиданчо Стоев, претседател на правно-економскиот форум, претседателите на комисиите за културно-забавен живот,
спорт и рекреација и комисијата за
информирање и издавачка дејност.
На седницата воведно излагање
за резултатите и за активностите имаше претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, видно задоволен од сето
она што беше постигнато со заеднич-

ки усилби на сите раководства на здруженијата-членки на СЗПМ и на Сојузот во целина. Во своето излагање тој
особено ја истакна важноста на одлуката за измени во стату тот на СЗПМ,
која има цел да биде пот тикната и зајакната интерактивноста во двете насоки, како и да се зголеми компактноста и заедништвото во Сојузот.
За нацрт-одлуката за изменување
и дополнување на стату тот на СЗПМ
образложение даде секретарот на ИО
на СЗПМ, Станка Трајкова, која истакна дека материјалот е предложен од
стату тарната комисија, а го разгледал
и правно-економскиот форум. По
обемната расправа се донесе заклучок нацртот да оди на јавна расправа
во здруженијата до 30 септември
2015 година, во која тие ќе дадат свои
мислења и предлози во овој највисок
и најважен акт.
Потоа се направи детална анализа и сумирање на резултатите постигнати во периодот меѓу двете седници.
Кратка информација за одржаните осум регионални ревии на песни,

Деталната анализа покажува
дека изминатиот период бил
богат со добро организирани
активности, дека резултатите
се на посакуваното ниво и
дека така треба да се продолжи и во иднина

музика и игри и на пет тата јубилејна
републичка фолклорна ревија, која
оваа година одбележа убав јубилеј,
поднесе претседателот на комисијата за културно-забавен живот, Мендо
Димовски. Тој информира дека сите
осум ревии се одржани според планот и на истите настапиле 45 здруженија од 53-те членки на Сојузот. Особено беше истакната успешноста на
пет тата републичка фолклорна ревија, која оваа година се одржа во МОБ
во Скопје, под покровителство на Министерството за култура.
На седницата беше предложено и
усвоено на Меѓународниот фестивал
на трета доба во Љубљана оваа година Сојузот да го претставуваат ЗП-Радовиш и Конче и ЗП-Македонска Каменица, како најуспешни, најоригинални и најподготвени учесници на
пет тата јубилејна ревија. Шеф на делегацијата да биде Јордан Костадинов, а членови на делегацијата Видан
Коневски, Мендо Димовски и Илија
Глигоров.
На седницата, членовите на ИО

беа информирани од претседателот
на комисијата за спорт и рекреација,
Здравко Петковски, дека 20-тите регионалните спортски натпревари успешно се одржани во сите осум региони и дека веќе се познати натпреварувачите кои ќе учествуваат на 20-та
јубилејна републичка спортска олимпијада - Скопје 2015. Овој редок и значаен јубилеј ќе се одржи во Скопје, на
4 септември, во комплексот „Њу стар“,
а подготовките се во тек. Во врска со
овој настан беше донесена и одлука
за доделување 20 признанија на здруженија на пензионери, на заслужни
учесници и на натпреварувачи на првите спортски натпревари одржани
пред 20 години.
На седницата беше поднесен и извештај на комисијата за поддршка на
културни манифестации и издавачка
дејност за 2015 година, при што беше истакнато дека за истите има голем интерес и дека на комисијата воопшто не < било лесно да ги одбере
најдобрите.
По дискусиите на Ѓорѓи Серафимов, Фи дан чо Сто ев, Или ја Ада мо ски, Салтир Каровски, Данче Даскаловска, Ментор Ќоку, Ристо Трајковски, Але ксан дар За ха ри ев, Мир ко
Макрешански и Душко Ристоски, беше заклучено дека изминатиот период бил богат со добро организирани активности и успесите се резултат
на упорна работа и ентузијазам на
речиси сите здруженија и на Сојузот,
и дека така треба да се продолжи и
во иднина.

ЗП-ДОЈРАН

Околу 7.000 пензионери на „Пикник на зелено“ на отворање на летната сезона

Софија Михајлова
Свежиот јунски ден, поточно на 20
јуни годинава, придонесе да се соберат на едно место околу 7.000 пензионери од здруженијата на Штип, Радовиш, Струмица, Гевгелија, Куманово, Скопје, Велес, Свети Николе и други, на еднодневно заедничко незаборавно дружење наречено „Пикник на
зелено“, на отворањето на летната

сезона во Стар Дојран. Претходните
пет години по ред, во Стар Дојран пензионерите од Радовиш доаѓаа во најголем број, а оваа година беа рекордери со 755 луѓе. На дружењето беа
и пензионери од Здружението на велешките гемиџии, кои положија цвеќе на споменикот на Дојрана. На големо задоволство на присутните пензионери, на собирот беше и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.

Прв на присутните им се обрати
и им посака добредојде претседателот на ЗП-Дојран, Боривоје Бојаџев,
кој, воедно, беше и домаќин на дружењето.
Од името на присутните здруженија, пензионерите во Дојран ги поздрави и претседателката на ЗП-Гевгелија, Лена Семенакова.
Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, чие обраќање беше прос-

ледено со силни и топли аплаузи, им
се обрати на големиот број пензионери и им посака пријатен престој и
весело дружење, посакувајќи им уште
многу вакви масовни средби, кои се
добри за нивното здравје и активно
стареење и ја прогласи средбата за
отворена.
На лицата на присутните пензионери се гледаше задоволство и среќа. Нанижани на орото еден до друг

играа и пееја во придружба на реномирана пејачка и музичка група, а
дел од нив како река од луѓе се движеше по убаво уреденото шеталиште
покрај езерото, во кое имаше вода
како никогаш досега, а во која похрабрите и се капеа.
Радосни дека и оваа година се
сретнаа, пензионерите уживаа во дружењето и во убавините на прекрасното Дојранско Езеро.
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Информирањето
битен
фактор
Награди за пензионираните театарски уметници во севкупното живеење
ПРИЛЕП

Калина С. Андонова

Се збратимија ЗП-Струга и ЗП-Крушево
КрстеСпасески
Иницијативата од пред две години
за збратимување на ЗП-Струга и ЗПКрушево се реализира на 3 јули годинава. Спогодбата за унапредување на
меѓусебните односи на двете здруженија ја потпишаа претседателите на
извршните одбори на ЗП-Струга, Милорад Трпоски и на ЗП-Крушево, Никола Николоски.
Збратимувањето на двете здруженија е израз на тоа што овие два града имаат многу заеднички историски,
културни и други вредности, а воедно
се и со мултиетнички состав. Спогодбата ќе значи трајно пријателство, ќе
се темели на многу заеднички нешта,
во сите области на соработка меѓу двете здруженија, а пред с>, во размена
на искуства, унапредување на меѓусебните односи и други активности од
заеднички интерес на здруженијата истакна претседателот Трпоски.
Претседателот на ИО на ЗП-Крушево, Никола Николоски, во оваа пригода рече дека одлуката за збратимува-

Во главниот штаб на Илинденското востание од 1903
година, член бил и познатиот
струшки војвода Антоаген
Хаџо, а тогашната свршеница на војводата и прв претседател на Крушевската
република, Никола Карев,
била стружанката Коца Аџова! Збратимувањето доаѓа
нешто како продолжување
на таквите релации

ње на нивното здружение со ЗП-Струга е донесена на последната седница
и таа едногласно е прифатена од сите
органи на здружението. Тој истакна дека збратимувањето уште повеќе ќе ги

зближи со организирање културни и
спортски манифестации, хуманитарни активности, излети, заеднички седници и други активности што заеднички ќе се организираат, а што ќе значат активно и достоинствено стареење на пензионерите од двете здруженија. Спогодбата секако има простор
за дополнување со нови содржини,
идеи, предлози и размислувања.
На чинот на потпишувањето на спогодбата за збратимување меѓу ЗПСтруга и ЗП-Крушево присуствуваа и
гости од ЗП-Охрид и Дебрца.
Кога е во прашање историјата постојат многу интересни релации меѓу
овие два града чии здруженија се збратимија.
Во главниот штаб на Илинденското востание од 1903 година, член бил
и познатиот струшки војвода Антоаген
Хаџо, а тогашната свршеница на војводата и прв претседател на Крушевската република, Никола Карев, била
стружанката Коца Аџова! Збратимувањето доаѓа нешто како продолжување на таквите релации.

Некогаш позната манекенка - сега поетеса

Силните импресии оставаат траги во незаборавот и никој со ништо
не може да ги избрише. Тие неприкосновено се врежуваат во сеќавањата и засекогаш остануваат запаметени. Таков впечаток носи и остава при секоја средба по кој било повод Лидија Лучко Јеремиќ, афирмирана поетеса и една од поактивните
пензионерки од ЗП-Карпош. Некогашната позната манекенка, со својата елеганција во движење, навлезе и во поетските води и стана позната поетеса меѓу пензионерската популација. Успесите почна да ги реди
со појавата на нејзината прва стихозбирка „Дарагаја“ од пред три години,
по која, следната година веднаш излезе книгата „Низ танцот на љубовта“,
а оваа година се претстави со уште
две стихозбирки: „Лулка на срцето“ и
„Чудотворен колаж“.
Инспирирана од вечната и најпривлечна тема - љубовта, Лидија своите чувства ги преточува во поезија
која станува особена и препознатлива. Нејзиниот поетски збор остава импресивен впечаток, како резултат на
што таа се афирмира и почна да зазема свое место во современата македонска лирика. Можеби Лидија не

може да се споредува и да се носи со
познатите и признаени поети кои на
полето на љубовта засекогаш оставиле печат во незаборавот, но впечатокот и чувствата што ги носи таа, само
за неа се карактеристични и само на
неа наликуваат. Излезот на нејзините стихови извира длабоко од душата
и секого го допира до срцето, како токму за него или пак за неговата љубов
да се создадени.
Дека станува збор за мошне до-

На годинашниот јубилеен,
педесет ти по ред фестивал
на македонските театри
„Војдан Чернодрински“ во
Прилеп, трите награди за
животно дело им беа доделени на пензионирани
актери и на театролог

Потоа на сцената им беа врачени наградите за животно дело на тројцата годинашни добитници, актерите Мето Јованоски и Благоја Чоревски и на театрологот
Јелена Лужина, сите пензионирани театарски уметници. Признанија од Фестива-

лот им беа доделени и на Министерството за култура, што го прими министерката
Елизабета Канческа-Милевска и на општината Прилеп, што го прими градоначалникот Марјан Ристески.
Актерот-пензионер Благоја Чоревски,
кој с> уште може да се забележи на театарската сцена и во телевизиските серии,
вели дека за актерите не важи законот за
пензионирање. Тие играат додека се живи, односно додека можат тоа да го прават.
- Актерите безрезервно M се даваат на
оваа уметност. За да стигнете до карактерот, да биде ликот ваш, ќе поминете десет
планини, десет мориња, десет езера. Ликот инстинктивно ве носи кон карактерот
со помош на режисерот и на колегите. Театарот е моето семејство, кое има речиси
идеални односи и можам M да се предадам на уметноста. Помош имам од сопругата и од децата, а сега и од внуката Гала.

Ако го немате тој духовен мир, не ќе можете да го најдете ниту во театарот. Потоа
доаѓа она, кога ќе влезете во второто семејство - публиката, кај луѓето што работат
во театарот - вели актерот Чоревски.
Д-р Јелена Лужина е заслужна за создавањето на новиот, модерниот театар и
пристап, како и за поставувањето на координатите на светската театрологија во
земјава. Професорката на ФДУ во Скопје
е иницијаторка за создавање на новата
современа театролошка наука.
- Театарот е и наука - додава Лужина.
Добитник на награда е и Мето Јовановски, еден од најистакнатите македонски
актери, познат по својот оригинален пристап на актерската мајсторија, фокусиран
кон откривањето на своите потенцијали и
нивно постојано надградување. Тој создава свој печат што публиката низ генерациите го препознава и наградува.
К. Р.

Само добро
информираниот
пензионер е корисен
за себе и за општеството

местени осумте регионални ревии
на песна, музика и игри и пет тата јубилејна републичка фолклорна ревија, со преубави фотографии за овие
настани.
Информирањето е битен фактор
во севкупното живеење на пензионерите бидејќи само добро информираниот пензионер е корисен за себе и за општеството.

ЗАВРШИЈА ДВАЕСЕТТИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЈУБИЛЕЈНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ 2015

ЛИДИЈА ЛУЧКО ЈЕРЕМИЌ - АКТИВИСТКА ОД ЗП-КАРПОШ

Мендо Димовски

Со театарски спектакл, со перформансот „Земјата на Чернодрински“ и со концерт на актерските ѕвезди во режија на
Дејан Пројковски, на плоштадот „Методија Андонов-Ченто“ во центарот на Прилеп
свечено беше означен (на 12 јуни) почетокот на јубилејниот 50. ФМТ. За своите
заслуги во развојот, афирмацијата и негувањето на македонската театарска уметност, Фестивалот е добитник на признанието „Повелба на Република Македонија“
од претседателот на Македонија, Ѓорге Иванов. На отворањето, претседателот Иванов признанието лично му го врачи на претседателот на советот на фестивалот и уметнички директор, Петар Темелковски.
- Ова признание е за сите. Почнувајќи
од основачите на Фестивалот до денес, а
особено е за новите генерации актери на
театарската уметност. Признанието е и за
прилепската театарска публика - нагласи
Темелковски.

На неодамнешната седницата на
комисијата за информирање и издавачка дејност на Сојузот, претседателот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
истакна дека информирањето во Сојузот во последните седум години е
на посакуваното ниво. За тоа сведочи редовното излегување на гласникот „Пензионер плус“, на подлистокот во весникот „Нова Македонија“,
на „Пензионерски видици“ и ажурирањето на интернет-страницата, која од ден на ден е с> попосетена во
земјата и надвор од неа. Сите активности и резултати на Сојузот и на здруженијата, сите проблеми и постигнувања се одбележуваат и презентираат до пензионерите, но и до пошироката јавност. Во таа насока деновиве излезе од печат специјалното издание на СЗПМ, билтен во кој се по-

бра и привлечна поезија говори и фактот што стихозбирките на Лидија беа
веднаш забележани од компетентни
и стручни луѓе, од кои уследија многу
признанија и награди за поетесата.
Од многубројните само ги спомнуваме: втора награда на Р.М. на конкурсот „Мојот град - лулка на моето постоење“ од ЗП-Куманово 2009, настап на „Струшките вечери на поезијата - Интернационална ноќ без интерпункција 2013, втора награда за
стихозбирката „Низ танцот на љубовта“ од Здружението на просветни работници и литературни творци на Р.М.
на 22-та средба 2014, благодарници
од Активот на пензионерки при ЗПКуманово 2013, од Црвениот крст на
град Скопје 2015, од здружението на
уметници „Културен бран“- Гостивар
2014, награда на конкурсот за поезија по повод Светскиот ден на книгата, во 2015г. и друго.
Мошне голем придонес Лидија
има и во работата на матичното здружение како член на извршниот одбор
и како претседателка на комисијата
за култура. Со своите настапи на културни и други настани по разни поводи, таа ги промовира и афирмира успесите и на своето здружение, кое
стана едно од позабележителните и
подобрите во Сојузот.

Прваците ќе настапат на Републичката спортска олимпијада

Мендо Димовски
Во Македонска Каменица, со одржувањето на спортското натпреварување на здруженијата на пензионери од
осмиот регион, на 27 јуни завршија дваесет тите јубилејни регионални пензионер ски спортски нат пре ва ри за оваа
година. Организаторот, Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија, со помош на здруженијата-домаќини од осумте региони: Тетово, Дојран,
Кичево, Крива Паланка, Ново Село, Солидарни пензионери - Илинден, Прилеп
и Македонска Каменица, и во соработка со локалната самоуправа обезбеди
мошне солидни услови за успешно одржување на натпреварите. Учесниците
на овие јубилејни регионални пензионерски натпревари се сретнаа на спортското поле и си ги одмерија силите во
11 дисциплини: стрелаштво, шах, пикадо, тегнење јаже, трчање, фрлање ѓуле,

скок од место, табла, домино, двобој и
тробој и се натпреваруваа во 21 категорија во машка и во женска конкуренција. Најдобрите спортисти и освојувачи на првите места во поединечна и во
екипна конкуренција ќе земат учество
на пензионерската спортска олимпијада, што ќе се одржи на 4 септември во
Скопје.
Поздравувајќи ги учесниците на овие
нат пре ва ри, пре тсе дате лот на СЗПМ,
Драги Аргировски, од повеќе аспекти го
истакнуваше придонесот на спортувањето и дружењето на овие средби. Покрај димензијата за зачувување и јакнење на здравјето - здрав дух во здраво тело, голема придобивка е растоварувањето од секојдневните проблеми и тежини што ги носат годините. Препуштањето на убавите мигови и доживувањата што се слу чу ва ат ток му на ва кви те
средби се најголем придонес во активното и здраво стареење.

Речиси во сите региони, заедно со
натпреварувачите беа и претседателите на здруженијата на пензионери и одговорните луѓе за спортските активности, кои непосредно ги следеа и ги бодреа своите претставници. Дописниците-известувачи од средбите ја доловуваа атмосферата за текот на натпреварите и информираа за славењето на успесите.
Така, за најдобрите натпреварувачи
од Штип и Карбинци, претседателот Михаил Василев организира посебен прием и им честита за постигнатите резултати (12 први места), посакувајќи успехот да се по вто ри и на ре пуб лич ки те
спортски игри. Воодушевена од резултатите на штипјани, дописничката Цвета Спасикова успехот го наслови како
триумф на ЗП-Штип и Карбинци на регионалните спортски натпревари во струмичко Ново Село.
За успехот на кавадарчани на реги-

о нал ни те спортски нат пре ва ри во Дојран известуваше Мартина ЈовановаМитков, која нагласи дека ЗП-Кавадарци со освоените осум први места е севкупен победник на пензионерските натпревари во овој регион. Горд на успехот
на своите учесници, претседателот Ристо Анѓушев им ја честиташе победата
и успешното претставување на здружението.
Пет та година по ред сме прваци на
регионалните спортски игри, а наредната година овие игри ќе се одржат во Кавадарци, па затоа планираме повторно
да бидеме победници - рече Анѓушев.
Цветанка Илиева од ЗП-Центар го долови успехот на ова здружение на натпре ва ри те во оп шти ната Илин ден во
Скопје, истакнувајќи дека ЗП-Центар на
овие натпревари беше со најдобри резултати во екипна и во поединечна конкуренција, при што освои 6 први места
екипно во шах во машка и едно во пи-

Во ЗП-Охрид и Дебрца, на свеченоста по повод 65-годишнината на
здружението беше промовирана монографија за случувањата и настаните во едно од најактивните здруженија во СЗПМ во из ми нати те го ди ни,
главно на полето на културните активности и спортот.
Во здру же ни е то на пен зи о не ри
на Куманово, на 22 јуни излезе од
печат нивниот „Пензионерски информатор“, кој покрај тоа што излегува
на македонски јазик во 550 примероци, се преведува и се издава и на
албански јазик во 150 примероци.
Информаторот дава пресек на позначајните активности на здружението и неговите органи и тела во првата половина од 2015 година и се дистри бу и ра во пен зи о нер ски те раз граноци, но и во структурите во градот, со цел информирањето да биде
што подобро и посодржајно.

ЗП-КАВАДАРЦИ
Покрај димензијата за зачувување и јакнење на
здравјето, голема придобивка од спортувањето на
пензионерите е растоварувањето од секојдневните
проблеми што ги носат годините

кадо во женска конкуренција. На оваа
средба, претседателот на ИО на ЗП-Центар - Скопје, Павле Спасев, им го честиташе успехот на спортистите, истакнувајќи дека постигнатите резултати се најголеми досега.
Само на ваков начин, со успешна работа, добра волја и со упорност се бранат боите на здружението, се подобрува
здрав је то и се од ложу ва ста ре е ње то истакна претседателот Спасев.
На пригоден начин беа одбележани
успесите на натпреварувачите и во другите здруженија на пензионери кои го
понесоа епитетот победници, меѓу кои
се најдоа и ЗП-Тетово (12 први места),
Прилеп (13 први места), Охрид (17 први
места), Куманово (13 први места) и Кочани (8 први места). Задоволни од постигнатото, сите учесници искажаа желба да им се повторат успесите на споменатата и веќе афирмирана Републичка
спортска олимпијада на пензионерите.

Посета на Пустец и на Корча
Како плод на заедничката соработка меѓу ЗП-Кавадарци и пензионерите
од Пустец и Корча, кавадаречките пензионери на 11 мај беа на еднодневна
екскурзија во овие два града во Албанија. Оваа посета беше од хуманитарен карактер. Пакети со облека, обувки, тетратки, пенкала и слично, им беа донирани
на граѓаните од овие две места. Градоначалникот на Пустец, Едмонд Темелко,
ги прими пензионерите и им се заблагодари за посетата и за помошта.
Вашата посета е голема чест за сите нас. Големо е задоволството кога ќе
н> посетат нашинци од матичната држава Република Македонија. Тогаш чувствуваме дека не сме заборавени и дека нашите браќа Македонци мислат на
нас. Општината Пустец има девет села
со 5.300 жители - главно Македонци. Жителите на Пустец главно преживуваат од
сезонска работа, од риболов, земјоделство и од сточарство. За поздравување е
оваа помош од пензионерите од Кава-

дарци, бидејќи на некои од луѓето овие
работи ќе им бидат од големо значење
- истакна градоначалникот Темелко.
Претходната година пензионерите
го посетија само Пустец, а оваа година
им се исполни желбата да ја видат и да
ја посетат и Корча, каде што ја посетија
спомен-куќата на училиштето на албански јазик од 1887 година, кога прв пат
биле воведени заеднички паралелки за
машки и за женски деца. Потоа беше
разгледан еден дел од градот, шеталиштето, црквата, пазарот и друго. Пензионерите се фотографираа и се дружеа.
На враќање, се одморија и прошетаа на познатиот Широк сокак во Битола. Пензионерите во Битола ги видоа
најстарите архитектонски дела и градби на Балканот кои го красат градот
уште од турско време. Инаку, оваа посета се организира во рамките на програмата за одмор и рекреација на ЗПКавадарци.
М. Јованова-Митков
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ШТО ОТКРИВААТ ИСТРАЖУВАЊАТА НА ВЕЛЕ АЛЕКСОСКИ - ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗП-ВЕЛЕС

„Налеј, налеј“ била последната песна на гемиџиите
На 24 јуни годинава, претседателот
на ЗП-Велес, д-р Веле Алексоски, по повод тргнувањето на 17-та меѓународна
вардарска регата „Гемиџии“, од името
на општината Велес одржа говор во чест
на гемиџиите кои ги изведоа познатите
Солунски атентати.
Тоа беше повод да го прашаме како
дошол до нови податоци за гемиџиите.
Во Франција престојував четири години како професор во Македонското
дополнително училиште, а воедно магистрирав и докторирав во Стразбур на
истории и цивилизации на Југоисточна
Европа. При моите истражувања наидов
на податоци дека гемиџиите некое време престојувале во Париз и биле чести
гости во ресторанот „Ла Прокоп“, кој бил
собиралиште на најголемите умови на
тогашна Франција и на повеќе европски
филозофи, писатели, политичари и други.
Тие на ова место се среќавале, разговарале и пишувале за нивните дела.
Гемиџиите се состанувале на ова место за остварување на нивните идеали

за слободна македонска држава во рамките на обединета Европа. Последната
вечер, пред нивното заминување за Солун, тие во ресторанот ја испеале песната „Налеј, налеј“, обраќајќи / се на девојката што ги служела. Таа во еден момент ги прашала зошто ја пеат оваа песна, што значи тоа, на што тие / одговориле дека тоа е последен пат што ги гледа, зашто тие се решени да загинат за
доброто на својот народ и својата татковина. Подоцна таа дознала за судбината на гемиџиите и поради нивната трагична смрт решила никогаш да не се омажи! Во име на славното дело на гемиџиите, Светскиот македонски конгрес по
повод 100-годишнината од големиот настан, во 2003 година, во ресторанот „Ла
Прокоп“ постави спомен-обележје на
кое пишува дека „На ова место во раниот почеток на дваесеттиот век престојувале македонски идеалисти - борци за
праведен општествен поредок и демократија на Балканот и за остварување
на независна македонска држава како

„Струшките книжевни средби“
наградени и автори – пензионери

Ревијата за книжевност „Бранувања“ од Струга, годинава меѓународната награда „Струшко слово“
во рам ки те на ма ни фе ста ци јата
„Струшки книжевни средби - 2015
“ им ја додели на македонскиот професор Васил Тоциновски и на хрватскиот писател Валерио Орлиќ. Наградата првпат се доделува на еден
домашен и на еден странски автор
за достигнувања во областа на јазикот, литературата и културата.
Во образложението, меѓу другото, стои дека Тоциновски наградата ја добива „за личниот придонес
во примената, развојот и афирмацијата на македонскиот литературен јазик во Македонија и во светот“, а Орлиќ признанието го добива „за особени заслуги во развојот
на македонско-хрватските книжевни релации“.
Васил Тоциновски е поет, раскажувач, романсиер, автор за де-

ца и за млади, критичар и есеист,
книжевен историчар, антологичар
и преведувач. Автор е на повеќе од
шеесет книги белетристика и книжевна историја, а приредил 80 книги од македонското публицистичко
и кни жев но нас ледс тво. Пуб ли ку вал по ве ќе од 350 студии во до машни и во странски списанија.
Наградата „Струшко слово“, на
Васил Тоциновски, член на СЗПМ
и на Валерио Орлиќ им беше врачена во рамките на „Струшките книжевни средби – 2015“, што се одржаа од 2 до 4 јули. На манифестаци јата, на пи сате лот До бре То до ров ски, до пис ник од Би то ла на
„Пензионер плус“, му беше врачена наградата „Крсте Чачански“ за
кни гата рас ка зи „По мен за ед но
вре ме“, а на бу гар ската по е те са
Ва ња Ан ге ло ва / бе ше до де ле на
наградата „Книжевна далга“.
С.К.
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цивилизациска потреба за обединета
Европа“.
Во своето обраќање Вие ги оживувате спомените по славното минато.
Историјата ја пишуваат храбрите, а
меѓу најхрабрите пишувачи на македонската историја се гемиџиите, млади момчиња кои пред 112 години ги организираа познатите Солунски атентати. Повеќето биле интелектуалци, младинци на
возраст од 18 до 22 години. Од Велес биле Јордан Поп Јорданов-Орцето, Начо
Стојанов, Гоце Чанев, Унгарката Ана Шапец и други раководители на кружокот,
потоа Димитар Мечев-Мечето, Константин Кирков, Илија Трчков, Владимир Пингов, Георги Богданов, Милан Арсов, Тодор Органџиев, Тодор Богданов, Илија
Поп Јорданов и Алексо Минов. Покрај
нив во кружокот биле и Павел Шатев од
Кратово и Марко Бошнаков од Охрид.
Со активирање на динамитот поставен на францускиот брод „Гвадалхивир“
започнуваат акциите на гемиџиите, кои
траат до 30 мај 1903 година.

ЗП-ТЕТОВО

Гемиџиите престојувале и во
Франција, главно во Париз, а
во ресторанот „Ла Прокоп“,
кој бил собиралиште на најголемите француски и европски умови, се среќавале,
разговарале и се договарале
како да ги остварат своите
идеали за слободна македонска држава. И денес, по толку
поминати години, нивната
мисла „Се арчиме за Македонија“ е водилка за секој
родољубец
И денес, по толку поминати години,
нивната мисла „Се арчиме за Македонија“ е водилка за секој родољубец. Се
истражува нивното дело, за да се расветли секоја постапка која храбрите македонски синови ги водела кон целта: слободна Македонија. Тие се заколнале да
не оставаат свои портрети, затоа што са-

кале да бидат служители на идејата, но
не и на славата.
Секако, историјата не памети завети?
Од моментот кога Орце го запалил
фитилот, што требало во лицето на Отоманската банка да го фрли во воздух
европскиот капитал, што ги красел градите на деспотот Хамид - од тој момент
имињата на тие скромни момчиња стануваат симбол на македонскиот хероизам, на македонската посветеност, зашто делото што дошло до најсветлата точка не може да умре. Тоа било дело на 12
херои, што денес, по 112 години, нè тера восхитено да се обѕрнеме назад и да
им ја оставиме легендата за нив на генерациите што доаѓаат.
Н.А.

Пензионирањето е можност за дружење и за рекреација

Петруш Видоевски веќе осум години е пензионер. Дружењето со луѓето од
третата доба го прави горд, бидејќи умешно „го пополнува“ слободното време,
главно како спортски рекреативец. Вели дека уште по приемот на првата пензија, во 2006-та година, се вклучил во
работата на пензионерската организација, но главно како активист во разгранокот „Мала станица“ во Тетово, ставајќи им се на располагање на оние што се
грижат за спортот на пензионерите, кога за тоа ќе почувствуваат потреба да го
ангажираат. Дотогаш, спортува и се рекреира заради одржување на сопствената кондиција и здравјето, и да го пополни слободното време што го има на
располагање.
Пензионирањето не смее да се сфати како повлекување во пасивност. Напротив, јас тоа го разбирам како уште
поголема можност за рекреација, дружење со колеги-пензионери, што сL заедно ме прави витален и здрав - вели Видоевски.
Овој тетовски пензионер дневно минува по десетина километри во пешачење. Негова омилена дестинација му се
оние 4-5 километри до месноста Бањиче над Тетово. Секое утро околу два часа е по асфалтната патека што минува

по десниот брег на реката Пена, која,
според него, е како измислена за рекреација.
Во месноста Бањиче има неколку
извори на минерална вода. Истекува на
повеќе места. Нејзината лековитост ја
потврдуваат многумина кои секојдневно се во импровизираниот базен. Наутро, очигледно е како од дното на овој
базен извира вода. Кажуваат дека многу помага кога се во прашање кожните
заболувања. Има повеќе рекреативци,
претежно пензионери, кои секојдневно
се наоѓаат покрај изворите и полнат шишиња вода, која е со природна киселост
и со необичен вкус. Јас, лично, не полнам шишиња, но на изворите пијам од
оваа вода и се мијам, тоа ми е доволно
- додава Петруш Видоевски.

Како и многу други, и пензионерот
Петруш има свој автомобил, но според
негово кажување, тој годишно со возилото минува по околу 1.000 километри,
а во ист период пропешачува 3.000 километри!
Оние што добро го познаваат велат
дека Петруш е и останува „со немирен
дух“. Умешно ја одбрал струката геодетски техничар, со која постојано во работниот век бил во движење. Под негов надзор и непосредно ангажирање се изградени или се модернизирани повеќето
булевари низ Тетово, со уредена друга
потребна инфраструктура, вршел многу снимања на терени и патишта, а раководел и со изградбата на патната мрежа во повеќето од 92-те села во тетовскиот крај.
И не само тоа. Над 30 години бил
активен во фудбалот. Главно бил фудбалер во Љуботен, секогаш како напаѓач.
Не ги броев дадените голови, но сигурно сум стрелец барем на 150 - истакнува Петруш.
Кога му завршила активната фудбалска кариера, работел како тренер,
пред сL во Љуботен, но водел екипи и во
други места во Тетовско, секаде оставајќи одличен впечаток за неговото ангажирање и учинок.
Г.Е.

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Зоре Груевски 104 пати дарувал крв
Дарувањето крв е големо духовно исполнување, тоа е слично како да отстапуваш дел од себе и тогаш се чувствуваш
дека можеш да полеташ. Вака нашиот сограѓанин Зоре Груевски (64), кој е рекордер во дарување крв во Демир Хисар, го
опишува мотивот да се биде крводарител. Со својата несебичност и хуманост
тој досега подарил 104 пати од оваа скапоцена течност, со што се вбројува меѓу
најпродуктивните крводарители во Македонија. Роден е во селото Кутретино во
1951 година, а целиот свој работен век
го поминал како готвач во Психијатриската болница во Демир Хисар. Овој исклучително скромен човек, пензионер, вели дека иако не знае колку животи спа-

сил досега, важно му е што знае дека помогнал некому.
- Сознанието дека сум помогнал некому ме исполнува и затоа сакам да дарувам крв. Но покрај духовната придобивка, дарувањето крв позитивно влијае и
на моето здравје, бидејќи кога ќе дадам
крв чувствувам еден вид прочистување
на организмот, едно обновување на телото и на душата. Кога ќе дадам крв се
чувствувам полесен, со повеќе енергија
и имам поголем апетит - вели Зоре.
Инаку, Зоре првпат дарувал крв уште
кога бил малолетен, на 17 години, а редовен крводарител станал од 1970 година. На Зоре денес му е жал што поради
возраста повеќе не може да биде редо-
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вен дарител, иако сL уште се чувствува
здрав. Од демирхисарскиот Црвен крст
велат дека примерот на Зоре започнале
да го следат многу хумани демирхисарци, па од година на година крводарителството расте и по бројот на собрани единици крв и по бројот на акции што тука се
организираат.
За Денот на здравјето, на пригодна
свеченост, ЗП-Демир Хисар на Зоре Груевски му додели благодарница и пригоден подарок за неговата хуманост. З.С.
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