PENZIONERSKI
vidici
Broj 45,
Четврток,
15.10.2015

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ЗП-ПРОБИШТИП

Пикник на зелено во живописното Лесново

И годинава Здружението на пензионерите од Пробиштип беше организатор
на традиционалната средба на зелено во
живописното Лесново, каде што е сместен еден од најстарите и најубави манастири во Македонија, Лесновскиот манастир „Свети Гаврил Лесновски“, кој датира од првата половина на 14 век и е предизвик за многу посетители не само од
Македонија туку и од странство.
Средбата се одржа на 21 септември
и беше во рамките на одбележувањето на
Денот на пензионерите во Македонија, 20
септември, и големиот празник на правос-

лавните верници Мала Богородица.
И покрај тоа што ноќта пред 21 септември постојано врнеше и се најавуваа
врнежи и на самиот ден, тоа многу не ги
поколеба пензионерите. Во малку помал
број од минатата година, бројката од околу 6 илјади пензионери од цела Македонија ги надмина очекувањата, што значи
дека времето и дождот не ги исплашија
пензионерите. За среќа, денот беше сончев и пријатен, па сите што се најдоа во
Лесново имаа можност да уживаат во прекрасниот амбиент на околината, на ливадите кои наликуваа како во пролет и во

манастирскиот комплекс чиј двор наликуваше на цветна градина. При пристигнувањето пензионерите влегоа во манастирот, си запалија свеќи за здравје и среќа, а потоа се распослаа во раскошната
убавина на дворот, каде што покрај пензионерите кои допатуваа организирано
преку своите здруженија, во Лесново тој
ден дојдоа и голем број верници, со што
бројот на присутните беше уште поголем.
Според програмата на домаќинот ЗППробиштип, со претставниците од 30-те
здруженија кои допатуваа во Лесново се
одржа средба на која се разменија пред-

лози, искуства и мислења за осмислувања на ваквите дружења на оваа популација. На средбата, претседателот на СЗПМ,
Драги Аргировски, им го врачи признанието за успешното учество на гајдаџиите при КУД „Весели пензионери“ на Европскиот меѓународен фестивал трета животна доба во Љубљана, Словенија. Признанието го прими претседателот на ЗП-Пробиштип Груица Манасијев, кој од срце се
заблагодари во името на сите присутни.
Потоа, на присутните пензионери на
пикникот им се обрати претседателот на
ЗП-Пробиштип Груица Манасијев, кој им

Овие средби се најубава
можност за градење мостови
на пријателства кои се
чуваат со години и кои
го забавуваат стареењето,
истакна претседателот на
СЗПМ Драги Аргировски
посака пријатно и топло добредојде, заблагодарувајќи им се за нивното присуство и честитајќи им го Денот на пензионерите со најубави желби за многу здравје и многу вакви дружења.
Добредојде, многу здравје, среќа и
убави пензионерски денови на присутните им посака и претседателот на СЗПМ
Драги Аргировски, кој и овој пат се најде
меѓу своето членство заедно да го прослават Денот на пензионерите. Во своето
излагање тој ја истакна важноста на ваквите дружења за припадниците на третата доба, нагласувајќи дека токму овие
средби ги релаксираат и ги оттргнуваат
од секојдневните грижи.
Овие средби, истакна Аргировски, се
најубава можност за градење мостови на
пријателства кои се чуваат со години и кои
го забавуваат стареењето. Во своето обраќање Аргировски не ја одмина и соработката на здруженијата со локалните самоуправи и со градоначалниците, од кои добиваат голема поддршка во своите активности, а тоа го потврди и градоначалникот
Тоно Тоневски во своето поздравно обраќање, ветувајќи дека соработката со здружението ќе продолжи и во иднина.
М. Здравковска

РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР „САРАЈ“ - СКОПЈЕ

Пензионерите празнуваа и се дружеа
Рекреативниот спортски комплекс
„Сарај“ во Скопје, на 15 септември беше центар на пикник-средба на пензионери од скопските и од десетина други
здруженија, членки на СЗПМ, која првпат оваа година под покровителство на
градоначалникот на Скопје ја организира Градскиот сојуз на здруженијата на
пензионери. Над 2.000 пензионери, по
повод Денот на независноста на нашата држава и Денот на пензионерите на
Македонија, чествуваа и се дружеа во
пријатен амбиент и убаво време.
Најпрво музиката и орото го најавија настанот, а разиграните пензионери на момент беа прекинати за да
им посака добредојде домаќинот Методија Новковски, претседател на ИО
на Сојузот на здруженија на пензионери на Скопје, кој го истакна значењето на оваа средба повикувајќи на
поголемо присуство на здруженијата
од Република Македонија со желба
истата да стане традиционална. Притоа тој посака овој простор да стане
вистински сарај и за пензионерите.
На средбата, на присутните им се
обратија и градоначалниците на општините Сарај и Ѓорче Петров, Беким Мурати и Сокол Митровски, кои го истакнаа значењето на средбата во овој
спортски комплекс и апелираа пензионерите повеќе да го посетуваат.

Поздравувајќи ги и честитајќи им ги
двата празника, претседателот на СЗПМ
Драги Аргировски, месецот септември
го издвои како исклучителен и плоден
за пензионерите. Во врска со зголемувањето на пензиите тој направи
споредување со земјите од
нашето опкружување и
истакна дека пензионерите во Македонија имаат највисок процент на
просечна пензија во однос
на опкружувањето. Исто
така, зборуваше и за бенефициите и
за можностите
што ги уживаат
пензионерите од
користењето бесплатна климатскобањска рекреација и
бесплатен туристички викенд.
Кон честитките се придружи и
директорот на Фондот на ПИОМ Амет
Дау ти, кој ја истакна примерната соработка со Сојузот и со претседателот
Аргировски, при што рече дека таквата тенденција ќе продолжи, а Фондот

и понатаму ќе настојува целосно да ги
реализира сите законски обврски и да
придонесува кон подобрување на квалитетот на животот на пензионерите.

Во поздравниот говор, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, исто
така, потсети на одличната соработка
со СЗПМ и со Градскиот сојуз и вети

дека како градоначалник и како
претседател на ЗЕЛС постојано ќе се
залага во буџетите на општините да се
планираат средства за помош на пензионерите за достоинствена старост.
Честитајќи им го празникот тој на сите им посака добро здравје и повеќе
вакви средби и дружења за поактивно и подолго живеење и ја прогласи
средбата за отворена. Потоа, присут-

ните повторно им се вратија на орото,
на музиката и на песните, кои ечеа на
сите јазици на оние кои живеат во Македонија, како уште еден пример и доказ за почитувањето и негувањето на
заедништвото и соживотот во најмасовната неполитичка и мултиетничка
пензионерска организација.
М. Димовски
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Од зголемувањето на пензиите
задоволни најголемиот број пензионери

И оваа година македонските пензионери ги одушевија присутните

Тој ден, на 29 септември, с4 беше подготвено за настап и с4 чекаше
на закажаното време за да се отворат вратите на Цанкаревиот дом во
Љубљана, кон кој се слеваше река
учесници на фестивалот од градот-домаќин и претставници на здруженијата на пензионери од повеќе градови на Словенија и од странство. Со забрзани чекори се приближуваа и нашите претставници и тукушто излегоа
од автобусот и го минаа платото кон
Домот на културата, пред влезот силно зачукаа тапаните создавајќи несекојдневно ехо кое се одбиваше од
височината на грандиозното здание
и се разлеваше низ улиците на преубавата и пречиста Љубљана, најавувајќи го големиот настан на македонските пензионери. Се развиори македонското знаме и знаменосецот го
поведе заедничкото оро на двете културно-уметнички друштва - „Пензионер“ од Радовиш и „Разиграни пензионери“ од Македонска Каменица,
кои сложно заиграа и ја започнаа мисијата на македонското претставување, со што уште на почетокот внесоа
весело расположение и ги освоија првите аплаузи.

СОЛИДАРНОСТА
- ТЕМЕЛ НА ОПШТЕСТВОТО
Импресионираше и свеченото
отворање на фестивалот во Линхартовата палата, на кое присуствуваа нашите учесници и делегацијата на
СЗПМ предводена од претседателот
Драги Аргировски. На овој несекојдневен настан, на присутните прв им
се обрати министерот за јавна управа Борис Копривникар, кој сликовито кажа дека староста не е проблем
колку што е проблем да се доживее
длабока старост преку активно и здраво живеење и дружење, за што рече
дека пример е и овој фестивал. По него, во своето обраќање, градоначалникот Зоран Јанковиќ кажа дека Љубљана отвора многубројни дневни центри и други институции за старите и за
инвалидите. Претседателот на Сојузот
на здруженијата на пензионерите на
Словенија (ЗДУС), Антон Донко, со задоволство истакна дека ЗДУС, заедно
со организаторите подготвиле програма со содржини кои го олицетворуваат моделот на активно и здраво стареење со акцент на потребата за вистинска меѓусебна соработка и сплотеност
на сите генерации. Министерката за
труд, семејство, социјални прашања

Оваа година 15-от Меѓународен фестивал за трета
животна доба се одржа под мотото „Сите сме една
генерација“, а ќе биде запаметен и издвоен од
досегашните манифестации по иницијативата за
организирање Балканска ревија на песни, музика и
игри, што од сите учесници беше прифатено првата
да се одржи во Македонија. На меѓународната конференција во рамките на фестивалот, претседателот на
СЗПМ Драги Аргировски беше промовиран за лидер
на пензионерското организирање на Балканот

и еднакви можности, Ања Копач Мрак,
истакна дека C е чест што Министерството го помага овој фестивал и дека
солидарноста е темел на општеството. Поздравните обраќања на организаторот и на поддржувачите на фестивалот беа проследени со уметнички
изведби од Оркестарот на љубљанските ветерани со гости од балетот и во
придружба на познатиот музички интерпретатор Мојмир Сепе. На отворањето особено беше поздравена и директорката на европската Програма
за активно и асистирано живеење,
Карина Маркус, а признанија за мно-

ЗП-БИТОЛА

Добре Тодоровски
Во организација на ЗП-Битола, на 1 октомври, во салата на Народниот театар во Битола се одржа регионалната културна манифестација „Пензионерите пеат“, која се совпадна и со одбележувањето на светскиот Ден
на стари лица. Средбите ги водеше потпретседателката
на битолските пензионери Цветанка Ангелевска, а ги
отвори претседателот на ЗП-Битола, Томе Илиовски.
- Ова е традиционална регионална културна манифестација, која има не само уметнички карактер
туку е со многу поголемо значење во заложбите за
зближување, другарување и разубавување на пензионерските денови. Ваквите манифестации треба да бидат поддржувани зашто токму во овие изведби се негуваат и се прикажуваат изворните ма-

гугодишно учество на оваа манифестација им беа доделени на осум најистакнати активисти. За почесна амбасадорка на фестивалот беше прогласена Ана Остерман.
ПРИФАТЕНА МАКЕДОНСКАТА
ИНИЦИЈАТИВА
Паралелно со изведувањето на
програмските настапи на учесниците
се одвиваше и Меѓународната конференција на која со реферати и панел дискусии беа разменети мислења и искуства од работата и активно-

стите на здруженијата и сојузите на
пензионерите, особено истакнувајќи
ги постигнувањата во сите области и
сегменти на активното стареење. Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, од повеќе аспекти зборуваше за
активното стареење при што ги презентираше искуствата и постигнувањата во рамките на проектите и на ниво на Републиката. Притоа, тој ја истакна иницијативата наредната година
во Македонија, по повод 70-годишнината од пензионерското организирање, да се одржи Балкански фестивал
на песни, музика и игри, со помош на
ЕУ. Оваа иницијатива беше прифатена и поддржана од сите претседатели
на сојузи и претставници на конференцијата од Австрија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Македонија, Словенија, Србија, Унгарија и од Црна Гора,
а особена поддршка беше дадена и
од европскиот пратеник Иво Вајгл, како домаќин на конференцијата. На
учесниците на фестивалот, на приемот што го организираше претседателот на ЗДУС Антон Донко беше искажана намерата за воспоставување
поцврста соработка и меѓусебна размена на добра практика и здружување за силно лобирање во институциите на Европската Унија за прашања
од интерес на пензионерите. Притоа,
на претседателот Драги Аргировски,
кој беше промовиран за лидер на пензионерското организирање на Балканот, му беше врачена слика како подарок за долгогодишната соработка,
пријателски односи и учество на фестивалот.
Настапите на културно-уметничките друштва од здруженијата на пензионери од Словенија беа реализирани во халите на саемот што се одржуваше на неколку нивоа во Цанкаревиот дом, во кои на штандовите беа
изложени и се нудеа разни видови производи и безброј други работи и пома-

гала кои можат да им послужат на пензионерите во секојдневното живеење и подобрување на стандардот. Во
таа насока беше и презентирањето
на содржините од програмите на повеќе културно-уметнички друштва како потреба за искажување и исполнување на духовната димензија и како
особен придонес кон активното и безгрижно стареење. Беше искажано негувањето и пренесувањето на традициите на помладата генерација, на која C се остава во аманет да им помагаат на постарите за поубав и побезгрижен живот, што, всушност, беше
содржано и во мотото на фестивалот
„Сите сме една генерација“.
ДОЛГОТРАЈНИ АПЛАУЗИ
Во повеќечасовното настапување македонските културно-уметнички друштва беа дочекувани и испраќани со долготрајни аплаузи, а многумина од публиката спонтано им се придружуваа во орото и песната. Присутните со воодушевување ги гледаа игроорките и пејачките од радовишкото село Габревци, кои со леснотија ги држеа на глава стомните полни со вода
и пееја песни за момите и ергените,

Калина С. Андонова

многумина потсетувајќи ги на поранешното живеење на село или на своите македонски корени. Со силни аплаузи беа проследени и настапите на
мешаната фолклорна група од Радовиш, која со народни и староградски
изведби го доловуваше културното живеење во овој регион. А кога се појавија каменичките „сејмени“ со уникатната „Копачка“, го свртуваа вниманието и на оние што доаѓаа да го
посетат само саемот. Не можеа да се
издвојат и измерат едните од другите
воодушевувања. Некогаш поголемо
внимание привлекуваа тапаните од

кедонски песни и обичаи од лица кои ги практикуваат истите - нагласи претседателот на битолските
пензионери Томе Илиовски. Оваа културна манифестација ја поздрави и претседателката на советот на општината Битола, д-р Силвана Ангелевска,
која го истакна значењето на пензионерите во семејството.
На регионалната манифестација „Пензионерите пеат“ настапија: Пејачката група „Сирма војвода“
при ЗП-Битола, со песните „Рум, дум, дум“, „Ајде да
одиме во Битола“ и „Битолските бегови“. Претставниците на ЗП-Гевгелија се претставија со песните:
„Еј, ди, моме лудо ли си“ и „Не стој моме Донке“. ЗПКавадарци ги испеа: „Ако одам во Битола“ и сплет
македонски народни песни. Инвалидизираните пензионери од Кавадарци се претставија со солистот
Трајче Лазаров со песните „Назад, назад Калино моме“ и „Ој
природо вечна убавино“. Пејачката група „Пенка Котевска“
од ЗП-Прилеп се претстави со
песните „Митра низ двор шеташе“ и со сплет македонски
песни, а КУД „Пензионер“ со
песните „Учи ме мила мајко,
карај ме“ и „Ах, каде е моето
либе“. Неготинските пензионери се претставија со песните
„Кажи Рајне“ и „На срце ми лежи“. За крај на манифестацијата, со своја изведба се претставија и пензионерите од ЗПВелес со песните „Елено ќерко“ и со сплет македонски народни песни.

„Копачка“ и ората, некогаш гајдата и
другите инструменти... Игроорците ситно „везеа“ небаре се најпрофесионална игроорна и пејачка група. Додека се виеше македонското знаме
низ публиката многумина се фаќаа на
оро и колку што умееја пееја и играа.
Се редеа песни, обичајни и мераклиски, кои ја раскажуваа приказната за
Македонија... Во последниот настап
се отстапи и од програмата. Наместо
петпати, по барање на организаторот
и на публиката, македонските претставници настапија и по шести пат.
Фолклорните изведувачи на ЗПРадовиш и Конче и на ЗП-Македонска Каменица имаа успешен настап
и во Домот за стари лица во Фужине,
каде што кај жителите предизвикаа
незаборавни импресии и впечатоци.
И таа средба во Фужине, помеѓу директорката Бојанка Генорио и членовите на нашата делегација, беше исползувана за размена на мислења и
споделување искуства од работата на
домовите за стари лица во едната и
во другата држава.
Со други зборови, каде и да се појавеа македонските пензионери предизвикуваа воодушевување и аплаузи, впрочем така беше и во минатите
години.

ЗП-ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ЗП-КИЧЕВО

„Пензионерите пеат“
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ВИЦЕПРЕМИЕРОТ СТАВРЕСКИ И МИНИСТЕРОТ СПАСОВ ВО ПОСЕТА НА СЗПМ

15-ТИ ФЕСТИВАЛ ЗА ТРЕТА ЖИВОТНА ДОБА ВО ЉУБЉАНА - СЛОВЕНИЈА

Мендо Димовски
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Средба во рамките на проектот
„ФЗОМ поблиску до пензионерите“

Неодамна во Кичево се одржа 24та едукативна работилница во согласност со договорениот акциски план со
Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија, во кој се предвидени 32 едукативни работилници кои
Фондот за здравствено осигурување
планира да ги реализира на територијата на Република Македонија до крајот на оваа година.
Директорот, д-р Сашо Стефаноски,
на почетокот на работилницата го
истакна своето задоволство од одлич-

ната соработка што Фондот ја има со
СЗПМ бидејќи полага исклу чително
внимание на директната средба со осигурениците за градење заедничка доверба и меѓусебна почит, затоа што
целта е иста, квалитетни здравствени
услуги - задоволни пациенти. Стефаноски констатира дека токму пензионерите се квалитетен опсерватор на
здравствениот систем во целост, не само во Македонија туку насекаде во
светот. Исто така, тој искажа благодарност до Сојузот и поради неговата по-

светеност и квалитетни предлози од
сферата на здравството и конструктивната улога во наоЃање поефикасни решенија во корист на пациентите. Како
значен го истакна проектот на Фондот
кој овозможува хроничните пациенти
со едно доаѓање кај матичен лекар да
подигнат рецепти за шестмесечна терапија.
Бидејќи лековите се сегмент од работењето на Фондот за кој пензионерите се многу заинтересирани, Фондот во континуитет работи за да обезбеди што повеќе лекови без доплата.
На средбата, директорот Орхан Рамадани им се заблагодари на пензионерите кои за време на својот работен
век дале придонес во градењето на нашето општество.
Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, на средбата искажа благодарност за соработката и разбирањето на ФЗОМ и истакна дека токму пензионерите иницирале да се овозможи подигнување на хроничната терапија за шест месеци со само една посета на матичен лекар, што е доказ
дека овие средби имаат ефект и од
нив имаат корист осигурениците пензионери и истите треба да продолжат
и во иднина.
К.С.А

Ново катче за пензионерите
Веднаш пред влезот на пензионерскиот клуб, општината
Ѓорче Петров за своите пензионери изгради пријатно катче за
одмор и за разонода. Летниковецот, како што веќе популарно
го нарекуваат ѓорчепетровските пензионери, ќе биде добредојден за љубителите на шахот и
другите друштвени игри со кои
пензионерите го минуваат своето слободно време и се дружат.
Но, се разбира, дека и други намерници ќе го користат и ќе се
одмораат во овој убав амбиент.
Покрај тоа, уредена е и околината околу летниковецот, ќе
бидат засадени и дрвја, со што
овој простор ќе стане препознатлив белег на овој дел од општината. Објектот во употреба
го дадоа градоначалникот на оп-

штината Ѓорче Петров, Сокол
Митровски и претседателот на
извршниот одбор на Здружението на пензионери, Методија
Новковски, по повод празникот
на општината, 20 септември, и
Денот на пензионерите на Македонија. За реализација на летниковецот се одвоени средства
од буџетот на општината. При
изградбата на оваа катче се употребени природни материјали,
и тоа дрво и камен.
Летниковецот е уште еден доказ за одличната соработка помеѓу здружението на пензионери од Ѓорче Петров и локалната
самоуправа. Убаво би било кога
овој пример би го следеле и други општини и со тоа би ги израдувале своите највозрасни жители.
Љ. Ристов

Вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, заедно со министерот за труд и социјална политика
Диме Спасов го посетија раководството на најголемата невладина, непартиска и мултиетничка организација Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија. На средбата присуствуваа
претседателот на СЗПМ Драги Аргировски, потпретседателот на собранието
на СЗПМ Бесник Поцеста и секретарката на извршниот одбор на СЗПМ Станка Трајкова. Средбата мина во релаксирана и пријателска атмосфера.
Нашата доверба и соработка не се
од вчера. Ги градиме веќе девет години, а резултатите се потврда за тоа. Владата и нејзините министерства водат
континуирана грижа за најстарите жители на земјата. Во таа насока се и многуте проекти кои се реализирани со успех, а така ќе биде и во иднина - изјави
на почетокот на средбата вицепремиерот Ставрески.
Надоврзувајќи се на неговите зборови, министерот Спасов рече дека владините проекти за бањско-климатска
рекреација и за бесплатен туристички
викенд пензионерите ги поздравиле со
задоволство, а тоа го потврдиле на неколкуте средби со нив. Инаку, со овие
два проекти досега се опфатени над
36.000 пензионери.
Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, ги информира гостите за неодамнешното учество на македонските пензионери на 15. меѓународен фестивал за трета животна доба во Љубљана, Словенија, на кој со песни и игри
од Македонија нашата земја беше претставена пред присутните пензионери
и гости од Австрија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Македонија, Словенија,
Србија, Унгарија и од Црна Гора. На оваа
манифестација СЗПМ беше прогласен
за лидер во пензионерското организирање на Балканот и пошироко и беше
поздравена иницијативата идната година да се одржи Балканска фолклорна ревија по повод 70 години од пензионерското организирање во Македонија. Тој, исто така, ги информира високите гости дека сите тие постигнувања
се резултат на залагањата на членството, но и на поддршката што СЗПМ ја има
од Владата, од нејзините министерства
и од локалната самоуправа.
Потоа беше одржана прес-конференција на која присуствуваа голем број
новинари од електронските и од пишаните медиуми.
Во својата изјава пред новинарите,

Со овие зголемувања
го исполнивме најголемото
ветување кое им го дадовме
на нашите највозрасни
граѓани, што е доказ дека
ние како Влада ветувањата
не ги забораваме и ги
исполнуваме,
рече министерот за
финансии Зоран Ставрески
вицепремиерот Ставрески рече дека
веќе е исплатена септемвриската пензија зголемена за 621 денар за секој
пензионер во Република Македонија.
Во октомври 2016 година ќе бидат исплатени уште по 650 денари зголемени
пензии за сите пензионери во државата. Со ова се исполнува најголемото ветување кое Владата им го даде на највозрасните граѓани, а што е доказ дека Владата ветувањата не ги заборава

и ги исполнува.
Во својата изјава министерот Спасов појасни дека Владата и Собранието на РМ ги усвоија измените и дополнувањата на Законот за ПИОМ и на Законот за социјална заштита.
- Со ова последно зголемување пензиите се зголемија за 5 отсто. Досега
зголемувањето на просечната пензија
од 2006 година, заклучно со октомври
годинава изнесува 70,3 проценти. Од
7.683 денари во 2006 година, сега просечната пензија изнесува 13.085 денари - рече Спасов.
Претседателот Аргировски истакна
дека оваа одлука на Владата ја поддржа и СЗПМ. Тој рече дека зголемувањето на овој начин е многу поголемо од
редовното усогласување за поголем
број пензионери со пензии до 15.000
денари и за нив изнесува од 4 до 8 проценти. Согласувањето на Сојузот со ова
решение е во согласност со главната
карактеристика на пензионерите: солидарноста. Најголемиот број пензионери се задоволни бидејќи со ова покачување просечната пензија во Македонија е највисока од земјите во опкружувањето.

ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА СТАРИ ЛИЦА - ЧАИР

Меѓугенерациска соработка низ мултикултурна поезија
Александра Боева
На 25 септември, во Дневниот центар за стари лица во Чаир се
одржа поетско читање чија
цел беше преку поезијата
што ја интерпретираа помладите и повозрасните да се испрати порака за разновидноста на културите, за толеранцијата, меѓугенерациската
соработка, заемната доверба и разбирање, кои се меѓу
најдобрите гаранции за мирот и соживотот, а воедно да
им се оддаде благодарност
на сите оние кои дадоа свој

придонес за помош на целните групи.
Лицата од третата доба и младинците читаа стихови од македонска, ал-

банска, ромска и од бошњачка поезија. Се читаше поезија од познати поети, но и поезија што беше напишана
специјално за овој настан од
корисничка на Дневниот центар за стари лица.
На настанот им беа доделени благодарници на старите лица кои несебично ја даваа својата помош во изминатите 6 месеци и успеаја да
изработат два успешни проекти за доброто на заедницата.
По настанот гостите имаа
можност да дегустираат дел од
традиционалните јадења на
различните етнички заедници.

vidici

4

^etvrtok, 15.10.2015

ЗП-ТЕТОВО

ЗП-ВЕВЧАНИ

Промоција на книгата од Илија Каланоски - вевчанскиот хроничар Дваесет години со пензионерите-спортисти
Ило Калан и во својата 84-та
година од животот неуморно
твори, оставајќи трајни траги за идните генерации
и поколенија
Во рамките на програмските
активности на Вевчанското културно
лето и на меѓународната културно-научна манифестација „Печалбарски
денови“, се одржа промоција на книгата-монографија „Вевчани - историја - вевчанци“ од м-р Илија Каланоски. Промотор на книгата беше писателот и публицист Мишо Китаноски,
а книгата ја издадоа Академијата на
убавите уметности и општината Вевчани.
Во својата промотивна реч Китаноски истакна дека се работи за исклучително значаен автор и дека Илија Каланоски во својот досегашен творечки опус има објавено дванаесет
наслови, сите посветени на животот,
минатото, фолклорот и на културното

наследство на Вевчани, а
тоа ќе рече дека - тој е вистинскиот и најдоследен
хроничар на своето родно
место. Кога на ова ќе се додаде одбраната на магистратурата од пред неколку децении, посветена на
историјата на Струга и Струшко, како и објавувањето
на романот во два дела, посветен на животот и изградбата на нашата слободна
земја, тогаш со право можеме да кажеме дека „Ило
Калан и во својата 84-та година од
животот неуморно твори, оставајќи
трајни траги за идните генерации и
поколенија“.
Обраќајќи се на промоцијата на
својата книга, пред присутните што
до последно место го исполнија Клубот на пензионери во Вевчани и во
присуство на градоначалникот Цветомир Угриноски, тој вети дека и понатаму продолжува со истражувањата и пишувањето, за што доби силен
аплауз и честитки.
Публикацијата „Вевчани - истори-

Гојко Ефтоски

ја - вевчанци“ има за цел да направи што посеопфатен приказ на изминатите три милениуми во кои вевчанскиот крај преживува целосна преобразба и сестран историски, стопански, образовен и културен развој.
Авторот со своите написи навлегува
длабоко во минатото и ги презентира истражуваните податоци за населбата Вевчани и за нејзините населеници-вевчанци од создавањето до денешно време, втората деценија на
првиот век од третиот милениум.
С. Кукунешоски

ЗП-ВИНИЦА Втора средба кај манастирот „Вознесение Христово“
Традиционалната втора средба на
пензионерите од Виница и регионот
се одржа на 13 септември кај манастирот „Вознесение Христово“ близу
селото Драгобраште. На средбата
присуствуваа голем број пензионери
дојдени од повеќе здруженија од Кочани, Штип, Карбинци, Македонска
Каменица, Конче, Радовиш, Делчево, Пехчево, Берово и од Виница.
Средбата ја организира ЗП-Виница,
со помош на општината Виница и црковниот одбор на манастирот „Вознесение Христово“ во селото Драгобраште. Присутните на средбата ги
поздрави претседателот на ЗП-Виница, Драган Петков, кој истакна дека
го радува податокот што на оваа втора средба бројот на присутни пензионери е двојно зголемен од лани, кои
дојдоа од повеќе града од Источна
Македонија.
На средбата присуствуваше и пре-

тседателот на СЗПМ Драги Аргировски. Тој ги поздрави присутните и им
посака средбата да помине во дру-

жење и пријателство. Да уживаат во
убавиот амбиент и во придобивките
што ги имаат благодарение на соработката на СЗПМ и Министерството
за труд и социјална политика. Тој им
вети дека проектите за бањско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд ќе продолжат и во наредната година бидејќи пензионерите тоа го заслужуваат. Аргировски
истакна, меѓу другото, и дека е добро
што се зголемија пензиите за 621 денар и дека сега изнесуваат 13.085
денари, што ќе го подобри стандардот, особено на оние пензионери со
ниски пензии.
Средбата кај манастирот „Вознесение Христово“ кај Драгобраште, Виничко, помина со традиционалниот
ручек, како и со оро, песна и веселба кои траеја до доцните попладневни часови.
К. Герасимов

Со 84 години возраст и 23 години поминати во пензија тетовецот Христифор Тодоров спаѓа во редот на успешните пензионери, со кои дружи повеќе од 20 години,
главно со спортистите. Духот на спортувањето, во кое исполнувал дел од животот во
слободното време, не го пушта ниту на овие
веќе возрасни години. И не само тоа, туку
постојано дава придонес во унапредувањето и збогатувањето со спортски содржини, с2 во насока на разубавување на пензионерските денови. За тетовските пензионери, особено ангажирани во разни
активности во Здружението на пензионерите, гордост е што во нивните редови се
наоѓа една ваква личност. Разговорот со
Христифор Тодоров го започнавме со неговите први пензионерски денови и вклучувањето во
спортските активности. Ни рече
дека како ревизор во поранешната служба за општествено книговодство среќно се стекнал со
пензија, а по неполни три години
од неговата трета доба се вклучува во спортскиот живот на ЗП-Тетово.
- Се сеќавам од пред 20 години, кога меѓу пензионерите немаше спортување, единствено во
Пензионерскиот дом во Тетово пензионери рекреативно играа шах, а им беа создадени услови и за пикадо. Во 1995 година, по моите први контакти со одговорните во ЗП-Тетово, се договоривме да организираме спортувања со пензионерите.
Со оние што успеавме да ги „убедиме“ и
што покажуваа интерес кон атлетските дисциплини конституиравме екипа. Јас самиот се определив за трчање на 100 метри.
Така дојде и до предлог да се организираат спортски натпревари на пензионерите.
Од Тетово испративме и официјален предлог. Тоа беше повод СЗПМ да се зафати со
организација на републички спортски натпревари на пензионерите. Се собравме
стотина пензионери од повеќе здруженија на Македонија за да кај Горица во Охрид
одржиме еднодневни натпревари. Колку
што ме служи сеќавањето, беа тоа натпревари во трчање на 100 метри, фрлање ѓуле, шах и ако добро се сеќавам и пикадо.
Немаше прогласување на севкупен победник, иако ние од Тетово бевме колективно
најдобри. Од Тетово имаше 9 спортистипензионери, а јас го освоив четвртото ме-

сто во трчање на 100 метри. За екипата од
ЗП-Тетово се натпреварував с2 до 2009 година. И потоа бев со спортистите, но само
како судија, што сум и до денес. Учествував во сите досегашни 20 спортски натпревари на пензионерите - и регионални
и републички - вели нашиот соговорник
Христифор Тодоров, во Тетово познат како
Форко.
Тодоров вели и дека во својство на
судија бил ангажиран во сите атлетски
дисциплини (трчање, влечење јаже, двобој, тробој, фрлање ѓуле и скок во далечина), но најмногу бил како арбитер во
трчање, фрлање ѓуле (мажи и жени) и
скок од место.
Христифор Тодоров ги брои и своите
изборни должности меѓу пензионерите: по

два мандати член на собрание, член на
надзорен одбор, претседател на комисија
за спорт во ЗП-Тетово, а во еден мандат и
член на комисијата за спорт на СЗПМ. Во
ЗП-Тетово бил ангажиран и како консултант
за финансиско работење. Оние што во Тетово рекреативно пешачат до Кале, Бањиче, Речица, велат дека „тие осум километри“ секој втор ден ги минува и Форко.
- При моите престои во Бања Банско,
во хотелот „Цар Самоил“, особено задоволство ми е рекреативното пливање во
базенот. Тоа е моето вистинско доживување. Сето тоа ме одржува во кондиција која е толку неминовна за нас повозрасните
- додава Тодоров.
Инаку, во своите помлади години, Христифор Тодоров бил и планинар и ги освоил речиси сите планински врвови во Македонија и во неколку странски земји. Како атлетичар, негов личен рекорд во трчање на 100 метри е 11,2 секунди. На
разделба му посакавме здравје, долг живот и уште многу учества на регионалните и на републичките олимпијади на пензионерите.

ЗАПИС ОД КРУШЕВО

Македонскиот светилник мора да сјае
Перо Миленкоски
Повеќе од педесет години крушевчанецот Крсто Топузоски со своите репортажи во печатените медиуми и со специфичниот глас на радиото и телевизијата
е доследен хроничар на Крушево, зборувајќи за проблемите и достигањата на
своите сограѓани. Од раната младост па
до денес моливот и хартијата, а подоцна
и диктафонот, му биле постојани придружници. Иако наближува кон десеттата деценија од животот, тој и денес трага по
значајни мигови во времето и просторот
за да ги забележи. Во секој негов запис,
информација, се наоѓа човекот со тагата или радоста, со судбината и желбите
за поубав ден. Почитуван и поздравуван
од своите сограѓани, но и од гостите, на
викендите или на празниците, овој виден крушевчанец своето слободно време го поминува во друштво со пријате-

лите пензионери, негови некогашни ученици, зашто тој по завршувањето на Учителската школа во Битола неколку години учителствувал, а потоа се посветил на
други обврски. Нивна заедничка оцена
е дека Крсто со целосна одговорност и
со неизмерна љубов кон новинарството
се борел за вистината, секогаш професионално и внимателно. Ете, во таква
пријатна атмосфера, во еден сончев августовски ден разговаравме со новинарот
и публицист Топузоски, со филџан кафе
во едно од крушевските кафулиња, во
малата но живописна и неповторлива
чаршија. Веќе неколку лета го посетувам
Крушево. Ме привлекува неговата волшебна природа, коријата, која како мајка над чедо бдее над градот, единствената староградска архитектура, споменобележјата од подалечното и поблиското минато... На секој чекор чувствувам:
Крушево е македонски светилник - го

vidici

почнувам разговорот со желба да го инспирирам мојот соговорник, со својот смирен аналитички пристап кон вистината,
да проникне во времето вчерашно и денешно, од што се насетува и визионерски поглед.
- Да, убаво е Крушево. Човек не може да каже кога е поубаво, во лето или во
зима. Затоа и се вложуваат максимални
напори за развој на туризмот. Доаѓаат гости од земјата и од странство. Но доаѓаат
и си одат, па така Крушево полека станува град на пензионери. Крушево не е она
што беше некогаш, но добро рековте:
Крушево е македонскиот светилник. Затоа должност на сите нас, како негови граѓани, но и како држава, е да сториме с2
тој светилник да сјае и понатаму. Затоа
треба да се најде и нешто ново, посовремено, за да се потсили таа светлост. Мораме, должни сме на своите предци, да
си ја почитуваме историјата - тоа е пора-

Крушево е македонскиот
светилник. Затоа должност
на сите нас, како негови
граѓани, но и како држава,
е да сториме сe тој светилник да сјае и понатаму.
Тоа сме им должни на
нашите претци
ката на овој неуморен новинар и публицист, кој упорно ја негира поодминатата
возраст. Неодамна ја издаде најновата
збирка репортажи „Крстана во Њујорк“,
а најавува и нешто ново.
- Како повеќедецениски новинар, а
со желба да бидам добро информиран,
редовно го следам периодичниот печат
и прилогот пензионерски видици во Нова Македонија. Редовно го читам и весникот Пензионер плус. Задоволен сум
од квалитетот и од богатството на темите. Пензионер плус е вистински гласник

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

на македонските пензионери. Во него
секој може да најде информација за грижата за подобар стандард на пензионерите, за нивниот одмор и рекреација, а
се афирмира и нивното уметничко творештво. Се разбира, како и за с2, простор за уште побогат гласник секогаш
постои - вели искусниот новинар и публицист Крсто Топузоски.

Stranicite gi ureduvaat:
Kalina S.Andonova
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Aleksandar Dimkovski
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od „Nova Makedonija“

