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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

РАЗГОВОР СО ДРАГИ АРГИРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЗПМ, ПО ПОВОД 20 СЕПТЕМВРИ - ДЕНОТ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Аргументите се
светлина на вистината

Почитуван претседател Аргировски, по долгото невообичаено топло
лето, ако ги сумирате резултатите, како ги оценувате активностите на пензионерите во овој изминат летен период?

- Пред с, зголемена е грижата за
здравјето на пензионерите. Се организираа посети на стари и изнемоштени лица, им се носеа лекови, пијалаци и храна. Исто така, здруженијата на
пензионерите, членки на СЗПМ, и летово организираа екскурзии и заеднички посети и групни летувања во
езерски и планински излетнички места во земјата и во странство. На 9 јуни, во преполната сала на Македонската опера и балет во Скопје, СЗПМ,
под покровителство на Министерството за култура, многу успешно ја организира Републичката ревија на песни, музика и игри на која учествуваа
25 здруженија на пензионери. Најквалитетните ансамбли од ЗП-Радовиш и
Конче и од ЗП-Македонска Каменица
се здобија со право на 30 септември
да ја претставуваат Република Македонија на 15-от меѓународен фестивал „Трета животна доба“ во Љубљана, Република Словенија.
На 20 јуни, во Дојран, се одржа и
традиционалниот пензионерски пикник на кој присуствуваа, се релаксираа и дружеа околу 7.000 пензионери
од сите краишта на Македонија. Рекордни околу 9.000 пензионери присуствуваа и на средбата на зелено што
на 19 јули се одржа под ореовите сенки на Ораовица кај Радовиш. Свесни
за благодатите од активен живот врз
здравјето пензионерите беа и на средбата на Еленец, кај Македонска Каменица, а на 11 август масовно присуствуваа на традиционалната средба кај манастирскиот комплекс во кочанското село Пантелеј. Слично беше
и на меѓународниот екохепенинг кај
меморијалниот комплекс Пелинце, кај
Куманово. За одбележување е и тоа
дека и во летниот период СЗПМ преку
прилогот „Пензионерски видици“ во
првиот македонски дневен весник
„Нова Македонија“, преку својата интернет-страница и преку бесплатниот
весник „Пензионер плус“ настојуваше пензионерите и јавноста благовремено и точно да ги информира за сите значајни прашања од нивен интерес.
Како што е познато, септември е
месец на празнувања и свечени активности за пензионерите во Р. Македонија, на чие чело едногласно бевте избран по вторпат заради покажаните
резултати во претходните години. Во
овој месец пензионерите празнуваат
24 години самостојна и независна Република Македонија, 20 години на ре-

И во летниот период СЗПМ, преку прилогот „Пензионерски
видици“ во првиот македонски дневен весник
„Нова Македонија“, преку својата интернет-страница
и преку бесплатниот весник „Пензионер плус“
настојува пензионерите и јавноста благовремено
и точно да ги информира за сите значајни прашања
од нивен интерес
публичките пензионерски спортски
натпревари и 69 години од пензионерското организирање во нашата земја. Како ги одбележаа пензионерите
овие значајни годишнини?
- По повод наведените празнувања, Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија и самостојно здруженијата во сите краишта на нашата
држава имаа повеќе свечени активности. Најсвечено беше на 4 септември, на спортските терени кај хотелот
„Њу стар“ во Скопје, при одбележувањето на 20-тите јубилејни републички
пензионерски спортски натпревари.
Пред околу 1.400 присутни се натпреваруваа околу 400 натпреварувачи
во 11 дисциплини, во машка и во женска конкуренција. Им беа врачени и
признанија на 13 здруженија и на поединци кои учествуваа на првите републички пензионерски спортски натпревари во 1996 година во Охрид.
Преодниот пехар овој пат заслужено
му припадна на ЗП.......
Во чест на Денот на пензионерите
на Македонија, одделни свечености и
хуманитарни активности организираа
и повеќе здруженија на пензионери.
Во спортскиот комплекс „Сарај“, кај
Скопје, на 15 септември, Градскиот сојуз организира пензионерска средба,
а традиционално масовно пензионерско дружење ќе има и на 21 септември, во манастирскиот комплекс во
Лесново. Дружењето и престојувањето во природа се најдобар лек против
депресијата во третата животна доба,
а како што веќе реков, Сојузот особено се грижи за здравјето на своите членови.
На што се должат овие завидни
активности и резултати какви што нема кај оваа популација во соседството, но и пошироко?
По из бор ни те актив но сти во
СЗПМ, со тимска и планска работа е
забележително ново уште поединстве но ан га жи ра ње, с по ве ќе до
израз доаѓаат заложбите и ентузијазмот на сите пензионери, а интензивно продолжи и традиционалната соработка со државните органи и со ло-

калните самоуправи за подобрување
на стандардот и квалитетот на животот на сите пензионери. Голем број
пензионери што имаат помала пензија од просечната користат бесплатно болничко лекување, подобрени се
ус ловите за нивна здравствена заштита во здравствените центри и во
амбулантите, намалена е цената на
лековите, со успех продолжи бесплатната бањска рекреација и бесплатниот железнички превоз, а се воведе и бесплатен туристички викенд. Во
овој месец се реализира и зголемувањето на пензиите во согласност со
из ме ни те на За ко нот на ПИОМ од
октомври 2014 година, така што пензиите за септември линеарно се зголемуваат за 5 отсто, односно по 630
денари. На ваков начин, сите корисници на пензија, околу 220.000, со
пензија до 15.000 денари ќе добијат
зголемување од над 4, 5, 6, 7 и 8 отсто, додека оние 1.750 со највисоки
пензии од над 35.000 ќе имаат зголемување од 1,8 отсто, што е неколку пати повеќе од она што би го добиле со редовно усогласување на пензиите. За вистината да биде уште појасна треба да се укаже дека главно
поради ниската инфлација усогласувањето на пензиите во 2001 г. било
1,79 отсто, во 2004 - 1,2 отсто, во
2005 само 0,40, во 2007 - 1,69, 2010
- 1,40 и во 2012- 1,71 про цент. Во
2013 година, вкупното редовно усогласување изнесуваше 1,90 отсто и
дополнително 5 проценти, а во 2014
година зголемувањето беше само 5
отсто, бидејќи редовното усогласување беше многу ниско, околу 0,15 отсто. Според извештајот на Фондот на
ПИОМ, во периодот од 2001 до 2014
го ди на нај голе мо зго ле му ва ње на
пен зи и те од 21,66 отсто има ше во
2008 година поради дополнителното
усогласување на пензиите со одлука
на Владата на РМ и во 2013 година
од 7 отсто, што придонесе да се зголеми реалната вредност на пензиите
и да се подобри материјалната и социјалната сигурност на корисниците
на пензија. Во 2010 година учеството на пензиите во просечната нетоплата изнесуваше 47,9 отсто, а минатата година се зголеми на 55,6 отсто,

па така соодносот просечна пензија
со просечна плата изнесува 1 спрема 5, што е далеку од некаква усогласеност.
Уште еден значаен податок. Со сегашното зголемување на пензиите,
просечната пензија достигна до
13.100 денари или над 211 евра, што
е највисок просек во однос на другите земји од нашето опкружување. (Србија 190, Бугарија 150, Албанија 140,
Косово 120).

организирање во Македонија. Какви
се вашите и плановите на СЗПМ по тој
повод?

Точно, во нашите здруженија веќе
е на јавна дискусија предлог-статутарната одлука за измени и дополнување
на стату тот на СЗПМ, што беше усвоена на седницата на стату тарната комисија, а потоа и на извршниот одбор
на сојузот. Се предлагаат стату тарни
решенија кои имаат цел да го унапредат пензионерското организирање без
да се наруши автономноста на нашите 53 здруженија на пензионери како
самостојни правни субјекти. Со завршувањето на јавната дискусија, до крајот на овој месец сите забелешки и сугестии ќе ги разгледа стату тарната комисија на СЗПМ и ќе го предложи текстот на предлог-стату тот што треба да
го усвојат извршниот одбор и собранието на СЗПМ. Овој документ секако
треба да придонесе за уште поголемо
интерактивно дејствување на нашата
најмасовна и најактивна невладина,
неполитичка, мултиетничка организација со своите членки.

Пред с, и во новата 2016 година
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија планира интензивна активност на сите полиња од програмските задачи. Сето тоа ќе биде и
во духот на многу значајното одбележување на 70-годишнината од формирањето на пензионерската организација во нашата држава. По повод јубилејот ќе се подготви монографија за седумдеценискиот развој, се планираат
повеќе активности како одржување
свечена академија, републичка ревија на песни, музика и игри, пензионерска спортска олимпијада по можност
со учество и на пензионери-спортисти
од земјите на Балканот и слично. Нема да изостанат и нашите заложби за
остварување на проекти кои би го направиле животот на пензионерите поквалитетен и подобар, како што е изградба на старски и пензионерски домови, нови клубови и центри за дневен престој, ослободување на пензионерите и старите луѓе од над 75 години од партиципација за лекување и за
лекови, натамошно зголемување на
пензиите и други бенефиции што оваа
масовна популација ги заслужува. Планирам да ја подготвам и мојата најнова, 19-та по ред публицистичка книга
„Аргументите се светлина на вистината“, а секако достоинствено треба да
се одбележи и излегувањето на стотиот број на весникот „Пензионер плус“,
еден од моите омилени проекти.

Наредната година ќе бидат одбележани 70 години од пензионерското

Разговорот го водеше
Калина Сливовска-Андонова

Деновиве се актуелни и измените
и дополнувањата на статутот на СЗПМ?
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ЈУБИЛЕЈНИ 20-ТИ РЕПУБЛИЧКИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ

Величествен собир и прослава на спортот

Мендо Димовски
Јубилејниот 20-ти натпревар
ме ѓу нај до бри те спор ти сти од
здруженијата на пензионери во
Македонија, кои се изборија на
регионалните средби за учество
на Републичката пензионерска
олимпијада, во организација на
СЗПМ, годинава се одржа на 4ти сеп тем ври, на те ре ни те во
комплексот на хотелот „Њу стар“
во Скопје. На спортското поле се
сретнаа 397 натпреварувачи кои
пред илјадната публика си ги одме ри ја си ли те во 11 спорт ски
дис цип ли ни и во 21 кате го ри ја
во женска и во машка конкуренци ја. Оваа нај ма сов на пен зи о нерска средба се одржа во чест
на одбележувањето на 8 Септември - Денот на независноста на
Република Македонија и 20 Септември - Денот на пензионерите
на Македонија. Спортската пензионерска олимпијада се одржа
под покровителство на Владата
на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика и со поддршка на Комерцијална банка АД Скопје и град
Скопје.
Во име на домаќинот - ЗП-Бутел, добредојде на учесниците и
на гостите прв им посака претсе-

да те лот Љуп чо Ди мов ски, кој
изра зи бла го дар ност до СЗПМ
што токму нивното здружение ја
доби довербата да биде домаќин
на средбата. Особено задоволство за одржу ва ње то на нат пре варите на територијата на општината Бу тел иска жа гра до начал никот Петре Латиновски и во свое то обра ќа ње се освр на на со работката со пензионерите и подготве но ста на оп шти ната да ги
поддржува нивните активности.
Сред бата ја поз дра ви и гра доначалникот на Скопје Коце Трајановски, при што ја истакна одлич на та со ра ботка на гра дот
Скоп је со СЗПМ и со Град ски от
сојуз на здруженијата на пензионери со кои заеднички реализираат разни програми и активности за подобрување на квалитетот на животот на пензионерите.
Во поздравниот збор до присутните инспиративно се обрати
пре тсе дате лот на СЗПМ, Дра ги
Аргировски, при што го истакна
значењето на натпреварите кои
од пр ва та скром на сред ба во
1996 година, во Охрид, прераснаа во ма сов но нат пре ва ру ва ње и дружење кое сега со право
го но си име то Пен зи о нер ска
спортска олимпијада. Потсетувајќи на растежот и успесите на нат-

преварите, тој нагласи дека прославуваме голем јубилеј кој е убав
повод да се присетиме на почетоците, но и на сето она што поминало низ годините, на сите настани во кои сме вградиле дел од
на ши те со ни шта, труд и идеи и
дека сите тие спомени и сеќавања носат чувство на гордост, на
ис пол не тост и до ка жу ва ат де ка
залагањата даваат резултати.
На 20-та јубилејна Републичка пен зи о нер ска олим пи ја да Скопје 2015, ќе се натпреваруваат пензионерите, но победници ќе бидат најподготвените, а на
некои сојузник, покрај умеењето и искуството, ќе им биде среќата. И тие што ќе победат и тие
што нема да победат треба да ги
напуштат терените гордо и испра-

Одбележувањето на
јубилејот на Републичките
пензионерски спортски
натпревари со своето
присуство го увеличија
министерот за труд и
социјална политика Диме
Спасов, градоначалникот
на Скопје и претседател на
ЗЕЛС Коце Трајановски,
директорот на Фондот на
ПИОМ Амет Даути,
претседателот на Сојузот
на синдикатите на
Македонија Живко
Митревски и градоначалникот на општината Бутел
Петре Латиновски

вено како вистински спортисти
и потоа да се фатат на орото - најсаканата и најубавата спортска
дисциплина - рече претседателот
Аргировски.
Учес ни ци те и при сут ни те ги
поз дра ви ми ни сте рот за труд и
со ци јал на по ли ти ка Ди ме Спа сов, при што иска жа бла го дар ност и почит кон пензионерската популација која своето искуство и мудрост ги вградила во теме ли те на на ше то воз ди га ње и
оп сто ју ва ње. Тој нагла си де ка
пензионерите заслужуваат подобар и подостоинствен живот, за
што ресорното министерство во
соработка со СЗПМ ќе продолжи
да ги решава актуелните проблеми на овие највозрасни лица и
ќе создава поволни услови за оства ру ва ње на пра ва та што им
припаѓаат.
- Одржувањето на оваа манифестација по 20-ти пат со особено задоволство е поддржано од
Министерството за труд и социјална политика, кое и во иднина
ќе поддржува реализација на настани и програми кои се однесуваат на пензионерите. Ви потврдувам дека приоритет на Владата и на Министерството за труд и
социјална политика е обезбедување достоинствен живот на старите лица и на пензионерите. Во
таа насока е и огласот за пријавување за бањско-климатска рекре а ци ја и бесп латен ту ри стич ки викенд за 2016 година, проекти кои се по ка жаа ка ко мно гу
ус пеш ни - истак на ми ни сте рот
Спасов.
Во изјавите за медиумите министерот Спасов, претседателот

ЗП-КОЧАНИ

Деветта средба на
пензионерите во Пантелеј
Киро Герасимов

Традиционалната девет та средба
на пензионерите од Македонија се
одржа кај манастирскиот комплекс
„Свети Пантелејмон“ во кочанското
село Пантелеј, на 11 август. Организатор беше ЗП-Кочани, кое се покажа како добар домаќин и средбата помина во најдобар ред и на општо задоволство на сите пензионери дојдени од 23 здруженија во Македонија.
Колоната автобуси, комбиња и
автомобили од утрото се слеваше кон

манастирот. Секој посетител најпрвин
си обезбедуваше место под дебелите сенки на оревите и на другите дрвја, кои ги има во изобилство во манастирскиот двор и се восхитуваа на убавините на манастирот кој датира од
12 век со богати икони и фрески, дело на познатиот македонски сликар
Димитрија Андонов Папрадишки.
На собирот му претходеше свечено отворање на кое на присутните им
се обрати претседателот на ЗП-Кочани, Ѓорги Серафимов.
Ме радува податокот што на оваа

средба на пензионерите од Македонија присуствуваат над две и пол илјади пензионери од 23 здруженија.
Денешниот ден нека помине во знакот на пријателството и другарството
- истакна Серафимов.
Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, исто така ги поздрави присутните, истакнувајќи дека дружењето и средбите на пензионерите од настан во настан стануваат с= помасовни и позначајни за активно стареење
на луѓето во третата доба. Тој притоа
ги информира пензионерите за зголемувањето на пензиите од 5 отсто,
според законот донесен од собранието на РМ во октомври минатата година. Излагањето на претседателот
беше проследено со аплауз.

Градоначалникот на Кочани, Ратко
Димитровски, обраќајќи им се на присутните на собирот истакна дека општината и тој постојано ги следат и ги
помагаат активностите на пензионерите од ЗП-Кочани. Тој рече дека го радува податокот што овде во Пантелеј
се собрани голем број пензионери кои
знаат и умеат да се восхитуваат на убавините на природата во овој крај.
Во манастирскиот комплекс „Свети Пантелејмон“ ечеа песната и музиката. За доброто расположение се погрижија членовите на оркестарот и солисти од ЗП-Кавадарци, кои се редовни учесници на оваа средба. Се играше и се пееше до доцните вечерни часови, кога пензионерите задоволни
си заминаа во своите градови.

Ар ги ров ски и ди ре кто рот на
ФПИОМ, Да у ти, уште ед наш го
нагласија значењето на пензионерските спортски натпревари и
меѓусебната соработка на трите
субјекти во полза на подобрување на стандардот на пензионерите. Притоа, директорот Дау ти,
во име на добрата соработка со
СЗПМ, из ја ви де ка Фон дот на
ПИОМ ќе му додели простории за
сме сту ва ње и ра бо та на ра ко водството на сојузот.
Два е сет та та пен зи о нер ска
спортска олимпијада беше одбележана и со свеченото доделување признанија на поединци и на
здруженија - учесници на првите
републички спортски натпревари во 1996 година, во Охрид, кои
на се гаш ни те пре тсе да те ли на
ЗП им ги врачи претседателот на
СЗПМ, Драги Аргировски. Во име
на наградените се заблагодари
претседателот на ЗП-Охрид и Дебрца, Ѓорѓи Трпчески, кој мошне
чув стви тел но го иска жа сво е то
се ќа ва ње на нат пре ва ри те од
пред 20 години.
Со убави желби и барање за
почитување на правилата за натпреварување, на учесниците им
се обрати и претседателот на комисијата за спорт и рекреација
на СЗПМ, Здравко Петковски, при
што го објасни начинот на спроведувањето на натпреварите.
Средбата започна и заврши
во духот на ферплеј-натпреварува ње, со ен ту зи ја зам и ма кси мално залагање на сите учесници. Најдобри резултати во поединечна и во екипна конкуренција
по втор но по стиг наа ми на то го дишните победници од ЗП-Охрид

и Дебрца, кои пет години по ред
освојуваат прво место. Второто
место го освоија натпреварувачите од ЗП-Куманово, а третото
им при пад на на учес ни ци те од
ЗП-Прилеп. Честитајќи им ја побе дата, на за врш ната ма ни фе стација на охриѓани пехарот им
го врачи претседателот на СЗПМ,
Драги Аргировски. Победниците

ја поделија радоста со преостанати те учес ни ци и си те се при дру жи ја кон ве сел бата, во ко ја
особена живост внесе познатата естрадна пејачка Ирена Спасов ска, а свој при до нес во ова
ма сов но спортско нат пре ва ру ва ње и не за бо рав но дру же ње
имаше и водителката Цветанка
Илиева.
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Фестивалски награди за КУД „Весели пензионери“
Во почетокот на јули, на Рудина во
Долнени и на отворената сцена пред
Домот на културата во Прилеп се одржа 41-то издание на меѓународниот фестивал на изворни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“. Писокот на гајдите, зурлите и кавалите одекна по падините на Рудина, а на јулското сонце
се прелеваше богатиот колорит на изворните носии. Над 350 учесници од
Македонија го делеа мегданот на полето на изворниот фолклор, покажувајќи
ја вештината во свирење на древните
македонски инструменти и специфичното пеење. Тука се најдоа и гостите од
Вароњеж, Јужна Русија, кои на домаќините-учесници им ги прикажаа спецификите на рускиот фолклор и богатиот
колорит на носиите од земјата што ја
претставуваа. Од Ниш, Србија, учествуваше група гајдаџии кои се покажаа како големи мајстори и познавачи на нашиот фолклор. На фестивалот, од Македонија настапија 37 друштва од исто толку града. Најголем дел беа инструменталисти, свирачи на гајда, на кавал, тамбура, кемане и на двојанка.
Меѓу плејадата вљубеници во изворниот фолклор се најдоа и членовите на КУД „Весели пензионери“ при
ЗП-Пробиштип, кои се верни продолжувачи на изворниот фолклор. Тие 40
години трагаат по корените на традициите на нашиот народ, водејќи се од
аманетот на големиот гајдаџија и учител на гајда Пеце Атанасовски, а 39 години се постојано учесници на фестивалот. Ним им беше доверено да го
отворат фестивалот со авизото „Отидов село Долнени“. Тие не ( се непознати на оваа публика, а меѓу учесниците имаат и голем број пријатели, свирачи на изворни инструменти. Не ( се
непознати и на пошироката македонска јавност, бидејќи со години и децении се учесници на фестивалите на изворна музика во Македонија, почнувајќи од фестивалот во Охрид, потоа
во Ињево, во Долнени, како и на фестивалот „Илинденски денови-Бито-

„Глува река“ од
Анастас Ќушкоски

Еко-хепенинг „Пелинце 2015“

Книгата „Глува река“ од Анастас Ќушкоски
содржи петнаесет раскази, кои тој ги нарекува миговни слики. Расказите се поделени во
два дела. Во првиот дел се поместени раскази од кои произлегува и насловот на книгата.
Според Ќушкоски, овие раскази „се притоки
на една ‘глува река’ чијшто источник е во длабините на бигорните карпи на човековата душа, а залезник во океанот на тишината. Асоцијативно тоа се само слики од големата македонска фреска насликана од сопствените
солзи“.
Во вториот дел се поместени кратки раскази со универзална тематика, таканаречени „Трагијатури за филм и пијано“, продуховени скици кои ја отсликуваат апсурдноста со
која човекот се соочува во својот врамен тек
на современиот живот.
Збирката раскази „Глува река“ е збогатена со фотографски записи од богатата фонотека на авторот, кои се нераскинливо поврзани со тематската содржина за да светлината на зборот се преобрази во светлопис, а
светлописот да стане светлина на зборот. Според Ќушкоски, светлината на зборот е бесконечна и безвремена и умее да ги разоткрие
и најсуптилните предели на човечката интима, неговата потсвест и реалност на животната суровост.
Авторот на оваа интересна книга, чие печатење беше финансиски потпомогнато од
Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, е роден во 1942 година, во Вевчани. Тој е еден од ретките автори со комплекс-

Во славното козјачко село Пелинце,
на 15 август, во организација на Здружението на пензионери од Куманово по 14ти пат се одржа меѓународен еко-хепенинг „Пелинце 2015“. Средбата се одржа кај меморијалниот музеј на Првото заседание на АСНОМ, во прекрасен природен амбиент покрај реката Пчиња, како создаден за вакви средби. Манифестацијата имаше свечен карактер, бидејќи повод за нејзино одржување беше одбележувањето на вториот македонски
Илинден од 1944 година, па затоа и започна со исполнување на македонската
химна, во интерпретација на Боге Стојановски од Куманово.
На пензионерите од десетина здруженија имаше чест во улога на домаќин
да им се обрати претседателот на кумановското здружение Спирко Николовски,
кој во своето кратко обраќање им посака добредојде и пријатен престој, дружење, одмор и рекреација на присутните.
Обраќање имаше и градоначалникот на Старо Нагоричане, Милован Стојковски. Тој со задоволството изјави дека
е горд што е градоначалник на оваа општина, која располага со повеќе верски
светилишта, културно-историски споменици и природна термална вода. Особено го нагласи и откритието на Татиќев камен, што се наоѓа во пазувите на Козјак,
а кое се рангира на 4. место на светските мегалитски обележја.

ЗП-КУМАНОВО

но и разнолико творештво. За него не постојат граници во уметничкото изразување. На
културната јавност ( е познат како драмски
автор, поет, раскажувач, истражувач, публицист, сценарист, режисер и пасиониран фотограф.
На литературен план објавил 15 книги, а
како фотограф организирал повеќе од 20 тематски изложби во земјата и во странство.
Член е на повеќе друштва и асоцијации, меѓу кои и на Друштвото на писателите на Македонија. За своите активности добил повеќе
награди и признанија.
Доказ дека пензионирањето не претставува граница во творењето е и оваа книга,
издадена годинава.
К.С. Андонова

^etvrtok, 10.9.2015

Претседателот на советот на општината Куманово, Максим Димитриевски, поздравувајќигипензионеритеимоддадепризнание за нивниот придонес во сите етапи
на развојот на Република Македонија, посакувајќи така да биде и во иднина.
Присутните пензионери на овој масовен собир ги поздрави и Мира Трајковиќ, претседателката на збратименото
здружение на Врање и претставникот на
Сојузот на пензионерите на Србија. Таа
изрази задоволство од досегашната соработка со ЗП-Куманово и воедно ја поздрави иницијативата на ова дружење да
се вклучат и пензионерите од соседните
балкански држави.
Во името на СЗПМ добро здравје и
многу среќа на присутните пензионери
им посака претседателот Драги Аргировски. Тој во своето обраќање истакна дека
кумановското здружение е едно од најуспешните и затоа постигнува одлични резултати во сите сегменти. Аргировски ја
поздрави намерата средбата во Пелинце
да прерасне во меѓународна пензионерска манифестација на која пензионерите
ќе се дружат и ќе разменуваат искуства.
По прогласувањето на средбата за отворена, пензионерското оро со песна го поведе лично претседателот Аргировски.
Оваа веселба во убаво и пријатно расположение, во сенките на високите дрвја и покрај бистрите води на Пчиња траеше до 17 часот.
С.Н.

КУД „Весели пензионери“,
кое е верен продолжувач и
чувар на изворниот фолклор,
освои 4 први места на фестивалот во Долнени и едно
прво место во Битола
ла“. Познати се по тоа што 40 години
неуморно трагаат по подзаборавените песни, обичаи, традиции, инструменти и носии, секоја година нудејќи
нешто ново, нешто одамна заборавено, нешто што н= навраќа на нашите
корени. Од овие настапи се закитиле
со многубројни и највисоки признанија, а нивниот ентузијазам и годинава резултира со видни резултати. Се
претставија со 7 точки во разни категории, а освоија 4 први места. Во рамките на фестивалот се одржа и семи-

нар за изучување на традиционални
инструменти и песни, а се прикажа и
проекција на видеозапис од 40-от фестивал „Пеце Атанасовски“.
Од 29 јули до 1 август, во пресрет
на големиот празник Илинден, во Битола - градот под Пелистер, се одржа
јубилејното 45-то издание на интернационалниот фестивал „Илинденски денови-Битола 2015 “. Меѓу големиот
број реномирани игроорци, песнопојци и трагачи по македонските традиции се најдоа и членовите на КУД „Весели пензионери“ при ЗП-Пробиштип.
За беспрекорниот приказ на она што
беше подготвено за фестивалот „Илинденски денови-Битола 2015“, КУД „Весели пензионери“ беше наградено од
жирито со највисокото признание. Во
годината кога и тие одбележуваат голем јубилеј, 40 години од своето постоење, го освоија првото место и наградата за најуспешна група која негува и презентира изворен фолклор.
М. Здравковска

vidici
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ВО ВРАЊЕ, СРБИЈА

Меѓународна
пензионерска
средба
Во рамките на повеќегодишната успешна соработка, делегации на ЗПОхрид и Дебрца, ЗП-Битола, ЗП-Куманово и ЗП-Прилеп престојуваа во Врање,Србија, по повод Денот на ЗП-Врање, 19 август, православниот празник
Преображение христово, што здружението го одбележува како свој празник.
На свечената церемонија, а во присуство на членови на органите и телата на здружението и на локалната самоуправа, како и претставници на здруженијата од Србија, кои традиционално присуствуваат на овој празник на
здружението, за 69-годишното постоење на ЗП-Врање, со пригодни зборови
се обрати претседателката на здружението, Мирјана Трајковиќ, која со осо-

Натпреварување
и дружење на спортистите
бен пиетет се осврна и на одличната соработка со здруженијата на пензионери од Р. Македонија.
Прославата беше искористена и за
размена на искуства, идеи и предлози
за натамошна поосмислена и посуштествена соработка на здруженија, а беше
направен и пресек на досегашната, која обострано беше оценета како повеќе од успешна, со заложба таа и натаму
континуирано да продолжи со нови поконструктивни идеи и содржини.
На средбата присуствуваше и потпретседателот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Србија, Василије Белобрковиќ, како и претставници на здруженијата од Врањска Бања,
Пожаревац, Прокупље и Димитровград.

На прославата во Врање за прв пат
присуствуваше и делегација на Конфедерацијата на синдикатот на пензионерите од Подградец, Албанија, предводена од претседателот Назив Далјани.
На одделна седница делегациите од сите здруженија разменија свои мислења
и искуства, при што од заедничката средба произлезе идејата за воспоставување соработка не само на присутните
здруженија туку со проширување и на
ниво на сојузите на пензионерите на
Македонија, Србија и Албанија. Дводневниот престој на пензионерските делегации во Врање беше искористен и
за посета на неколку значајни културни
и историски знаменитости на Врање.
К.Спасески

СРЕДБА СО ПЕНЗИОНЕРОТ
МУСТАФА СПАХИУ

Живот посветен на поезијата за деца

Мустафа Спахиу немал ни седумнаесет години кога на страниците
од весникот „Фљака“
(Пламен), на 21 март
1965 година, ја објавил
својата прва творба.
Пролетало времето, како да било вчера, и ете
го прекрасниот јубилеј
кој ги одбележува пет те
десетолетки на неговото
присуство во книжевноста. Тој е редок пример на автор што својот живот целосно го посветил во пишување поезија за деца и млади. Во овој
запис за него одвојуваме неколку биографски податоци. Се родил на 5
април 1948 година, во Гњилане, Косово. Во неговото Скопје, како што милува да рече, дипломирал албански
јазик и литература на Педагошката
академија и потоа на Филолошкиот
факултет. Во 1971 година се вработил
како новинар во редакцијата на „Фљака“ и од наредната 1972 г., па с до
пензионирањето во 2012 година бил

новинар, уредник и
водител во програмата на албански јазик
во Македонско радио. Како член на редакцијата за култура,
многу години ја уредувал и ја водел најслушаната емисија за
деца „Од цвет на
цвет“. Во матичната
куќа двапати бил новинар на годината и,
секако, најдрага награда му е онаа за животно дело во
2008 година. Професијата му овозможила да се запознае и да соработува со значајни писатели, творци од
различни области и културни работници од сите страни на светот. Член е на
Друштвото на писателите на Македонија од 1984 година.
Станува збор за поет кој на најдобар начин потврдува дека книжевноста не се дели според возраста на читателите. Ги брише границите меѓу литературата за деца и возрасни, зашто
постојат поделби и разлики само по
естетските вредности на делото. Те-

Васил Тоциновски

мите и мотивите што го преокупираат ги потврдуваат самите наслови на
неговите стихозбирки. Да се потсетиме на некои од нив: „Насмевка на
окарините“, „Виножито на слободата“, „Деца минуваат под виножито“,
„Мојата ливада“, „Над изворот“, „Тага за детството“, „Децата играат под
сонцето“, „Часовникот на детските
сништа“ и други. Тука секако да ја забележиме и прозата „Нобеловци за
децата“, публикувана во 1989 година. Мустафа Спахиу е автор и хуманист кој како преведувач изградил
многу мостови на пријателство, доверба и соработка меѓу народите и
државите. Превел доста автори и дела од словенските јазици, а секако
особен влог во таа смисла е во заемната комуникација на албанскиот и
на македонскиот јазик.
И сега како пензионер неуморно
работи: пишува, преведува, гостува
на книжевни средби и манифестации
во земјата и во странство. Животот
нему и на сопругата, пензиониран
просветен работник, им е голема радост и среќа, а круна е ќерката Јехона, докторка по историја на уметност.

Традиционалната
средба на спортистите
од ЗП-Кочани и од ЗПЦентар-Скопје се одржа на 12 јули оваа година, во рамките на прославата на Петровден,
празникот на градот Кочани. Домаќинот на
средбата, ЗП-Кочани,
ги пречека и им посака добредојде на гостите од Скопје во просториите на пензионерскиот клуб „Кај Колор“.
- Ова е втора средба на спортистите
од нашите здруженија. Минатата година
го имавме натпреварот во шах, со што и
започна нашето дружење, а еве годинава таа соработка ја прошируваме и со
натпреварите во стрелаштво. Посакувам
ваквите средби да станат традиционални, на задоволство на нашите членови
пензионери-спортисти - истакна на почетокот од средбата Ѓорѓи Серафимов, пре-

Пред три и пол години, а во пресрет
на Денот на жената - 8 Март, неколку пензионерки-активистки го формираа активот на пензионерки при ЗП-Шуто Оризари. Оттогаш овој актив успешно опстанува и им понудува на своите членови интересни содржини, со што с повеќе го
привлекува нивното внимание. Од самиот почеток на формирањето, за нив не
постои нерешлив проблем во остварување на идеите според предвидениот план
од годишната програма.
Дружењето со пензионерките, хуманитарните акции, организирањето кул-

тседател на ЗП-Кочани.
За секретарот во
ЗП-Центар-Скопје, Трајко Трајановски, кој ја
предводеше спортската делегација во Кочани, ова е можност пензионерите меѓу себе да
се дружат, да спортуваат и да разменуваат
искуства.
Во натпреварите во шах кај мажите поуспешна беше екипата од ЗП-Кочани, а кај
стрелцитеженскатаекипанаЗП-Центарбеше подобра од кочанската, додека во машка конкуренција екипата на ЗП-Кочани
беше подобра од екипата на ЗП-Центар.
Од наредната средба, што ќе се одржи во Скопје, покрај сегашните шах, стрелаштво и дружење, ќе воведеме уште две
натпреварувачки дисциплини, пикадо и
домино - истакна Трајановски.
К. Герасимов

ЗП-БИТОЛА

Спортските натпревари
се повеќе од игри
Добре Тодоровски
На спортските натпревари што ги организираат здруженијата на пензионери
и СЗПМ се постигнуваат одредени резултати, кои се показ за психофизичката кондиција на поединецот, но не се само тоа!
Напоследноторегионалнонатпреварување на здруженијата на пензионери на југозападниот регион, во Прилеп, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, убаво го
нагласи значењето на овие натпревари.
- Спортските натпревари на сите нивоа, покрај тоа што имаат натпреварувачки карактер, се организираат и за зближување на луѓето, создавање нови познанства и средби на стари познаници истакна Аргировски.
Токму на едно вакво спортско натпреварување се сретнаа старите другари Таки Папакоча од Крушево и Раде Брајаноски од Битола, кои дваесетина години заедно работеле во АРМ, во иста касарна.

Нивната средба без малку беше потресна, со силни емоции и солзи-радосници.
- Еве, по десет години од нашето пензионирање првпат се гледаме - радосно
велеше Папакоча. Не е дека сме далеку
и дека не сме посакале да се сретнеме и
да се видиме, арно ама с нешто ќе излезе - ни рече Раде Брајаноски.
Следуваше евоцирање спомени, среќни и таговни моменти од делот на нивната
заедничка работа. Цело време беа заедно. Не им престигнуваше уште не знам колку време да имаа, до нивната разделба.
Едно видување, еден век, вели нашиот народ. На оваа неочекувана средба
спортските резултати беа во втор план.

ЗП-ПРИЛЕП

Успешно остварување на годишната програма

Средба на спортско
и на културно поле

турни, едукативни и други активности се
движечка сила што овие пензионерки ги
води напред. Активно се вклучени речиси во сите активности на здружението, а
во согласност со своите скромни можности им помагаат на сите оние на кои им
е потребна помош, им даваат поддршка
во секој поглед. Од активот истакнуваат
дека оваа година биле активно вклучени
во повеќе хуманитарни акции, работилници со актуелни теми, посета на стари и
изнемоштени пензионери, организирање прегледи и мерење крвен притисок и
шеќер во соработка со Црвен крст. Учествувале на многу општински манифестации, организирале и екскурзии, а пензионерките-спортистки и игроорките постигнале убави резултати на фолклорните ревии и на спортските натпревари. Својата
активност тие ја насочуваат и кон реализација на желбата да се отвори дом за стари лица во нивната општина. Сето ова покажува дека тие преку своите активности

те на ЗП-Крушево, ЗП-Битола, ЗП-Радовиш и Конче и на ЗП-Кочани, при што разменија мислења за натамошна заедничка соработка на повеќе полиња.
- Ваквите средби треба да бидат почести, зашто на овој начин си го олеснуваме стареењето и животот го правиме
подобар преку дружење и организирање
спортски натпревари - истакна претседателот на ЗП-Прилеп, Кирил Ѓорѓиоски.
Покрај спортувањето, во салата на театарот „Војдан Чернодрински“, пензионерите-артисти од драмската работилница „Ѓоко Симоноски“ од Куманово, за прилепчани ја изведоа претставата „Сомнително лице“ од Бранислав Нушиќ, при што
беа наградени со долготраен аплауз.
По традиција, средбата заврши со оро
и песна. Со благодарници се закитија ЗПКуманово и ЗП-Радовиш и Конче, а беа
разменети и подароци со обврска дека
вакви дружења ќе има и во иднина.
К.Ристески

АКТИВ НА ПЕНЗИОНЕРКИ ПРИ ЗП-ШУТО ОРИЗАРИ

Васил Пачемски

^etvrtok, 10.9.2015

vidici

се обидуваат да ги одбележат значајните
настани и да ги афирмираат и популаризираат ромската култура, идентитет и обичаи, што ретко каде се случува во соседството, но и пошироко.
Членовите на нашиот актив се задоволни од она што е постигнато. Бројот на
оние што ни се придружуваат од ден на
ден е с поголем. Значи сме успеале да
разбудиме желба за активност кај нив.
Се трудиме да го јакнеме и меѓуетничкиот однос, како значајна алка во структурата на активот. Ќе продолжиме во таа
насока, затоа што с уште има многу предизвици, но и нерешени проблеми. За
сите пензионерки што сакаат да учествуваат во работата на активот, вратата е
отворена. Со работа во активот тие ќе се
спротивставуваат на монотонијата и ќе
поминуваат убави моменти во дружење
– ни рече Лилјана Хајдар, претседателка
на активот на пензионерки при ЗП-Шуто
Оризари.

На 26 август 2015 година, во организација на ЗП-Прилеп како домаќин, а во
рамките на долгогодишната соработка
со пензионерите од ЗП-Куманово, беше
реализирана средба на пензионерите од
двата града. Прилепските и кумановските пензионери се сретнаа во Прилеп за
да ги одмерат силите во трчање, фрлање
ѓуле и во скок во далечина на спортското
игралиште на Могила. Во клубот се одиграа неколку партии шах, табла и домино, а стрелците стрелаа во центарот на
културата „Марко Цепенков“.
Покрај дружбата, пензионерите од
двете здруженија имаа и работен состанок на кој присуствуваа и претседатели-
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