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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ

Со домаќинско работење е остварено и повеќе од планираното
Калина С. Андонова
Со цел да се направи анализа на
ос тва ре ното во де вет те ме се ци од
2015 година, на 20 октомври се одржа четвртата седница на извршниот
од бор на Со ју зот на здру же ни ја на
пензионерите на Македонија. На седницата, покрај членовите на ИО, присуствуваа: Бесник Поцеста, потпретседател на собранието на СЗПМ, Митре Стојановски, претседател на надзорниот одбор на СЗПМ и Здравко
Петковски, претседател на комисијата за спорт и рекреација.
На седницата беше поднесена информација за резултатите од јавната
расправа по предлогот за измени во
стату тот на СЗПМ. Истата е завршена и сите предлози и дополнувања ќе
% бидат дадени на разгледување на
комисијата за стату тарни прашања.
Ин фор ма ци јата ја под не се Стан ка
Трајкова, секретарка на ИО на СЗПМ,
а во дискусијата учествуваа: Димитрија Богатиноски, Ѓорѓи Серафимов,
Ѓорге Андонов, м-р Илија Адамоски,
Ристо Франгов, Ристо Трајкоски, Салтир Каровски, Данче Даскаловска,
Јордан Костадинов, д-р Крсто Ангеловски и д-р Мирко Макрешански.
Се заклучи предлогот за стату тарните измени да биде усвоен на седницата на собранието на СЗПМ, во втората половина на декември 2015 година, при што ќе бидат предложени
препораки за измени и дополнувања на стату тите на здруженијата на
пензионерите-членки на СЗПМ.

Во дискусијата учествуваа: Димитрија Богатиноски, Ѓорѓи Серафимов,
Ѓорге Андонов, м-р Илија Адамоски,
Ристо Франгов, Ристо Трајкоски, Салтир Каровски, Данче Даскаловска,
Јордан Костадинов, д-р Крсто Ангеловски и д-р Мирко Макрешански.
За успешното финансиско работење
на Сојузот во периодот од 1 јануари
до 30 септември 2015 година, извештај поднесе главниот сметководител на СЗПМ, Перо Андреевски. По
дискусиите на повеќемина, како и по
извештајот на претседателот на надзорниот одбор, Митре Стојановски,

Јавната расправа по предлогот за измени во статутот на
СЗПМ е завршена и сите предлози и дополнувања ќе  бидат
дадени на разгледување на комисијата за статутарни прашања, а потоа ќе бидат усвоени од собранието во декември
се заклучи дека Сојузот во назначениот период работел рационално, домаќински и според планот, дури во
одредени ставки има и заштеда, а така ќе продолжи да работи и до крајот

на годината.
На седницата беа поднесени извештаи и за престојот на нашата делегација на 15-от Меѓународен фестивал за трета животна доба во Љуб-

љана, Словенија, како и за настапите на културно-уметничките друштва
на ЗП-Радовиш и Конче и на ЗП-Македонска Каменица. Извршниот одбор беше информиран дека и оваа
година двете пензионерски здружени ја ја претста ви ја Ма ке до ни ја во
најубаво светло, истакна шефот на
де ле га ци јата, Јор дан Ко ста ди нов,
член на ИО на СЗПМ. Исто така, члено ви те беа ин фор ми ра ни де ка со
особен успех бил примен и рефератот „Како до активно стареење“, кој
на меѓународната конференција во
рамките на Фестивалот го поднесе
претседателот Драги Аргировски. Тој
информира дека од сите земји присутни на оваа европска манифестација е прифатена неговата иницијатива Европската регионална ревија
на песни и ора „Скопје 2016“, под покровителство на европратеникот Иво
Вајгл а по повод 70 години од пензионерското организирање во Македонија, да се одржи во Македонија
наредната година. Претседателот Аргировски информира и дека сите трошоци на СЗПМ за учество на конференцијата и на фестивалот се покриени од ЕУ и од ЗДУС.
На седницата, според извештајот
на Здравко Петковски, 20-тите јубилејни пензионерски спортски натпревари, одржани во септември 2015
година во Скопје, беа оценети како
најуспешни досега. На седницата беа
донесени и неколку одлуки за непречена работа на Сојузот и неговите тела и органи.

ЗП-КУМАНОВО

Втора мултиетничка средба на Глажња во општината Липково
Мирко Макрешански
ЗП-Куманово и разгранокот на пензионерите од Липково, на 3 октомври
годинава, ја организираа втората традиционална мултиетничка средба на
која учествуваа стотина пензионери
од Куманово и од селата Умин Дол, Љубодраг, Ново Село, Бедиње, Матејче,
Липково, Слупчане и Старо Нагоричане. На средбата присуствуваа и Бесник Поцеста, потпретседателот на собранието на СЗПМ, Спирко Николовски и Љубица Кузмановска, претседателот и потпретседателот на ЗП-Куманово и Неџати Османи, секретарот на
општината Липково, како и делегатите во СЗПМ од Куманово, Мирко Макрешански и Хуљуси Салиу.
Според утврдената програма, најпрвин беа посетени месната заедница и пензионерскиот клуб во Липково,
а потоа во училиштето беше организирана работна средба, која што ја
отвори Исмаил Ганиу од разгранокот.
Пензионерите и присутните ги поздрави претседателот Назим Емини, а во
поздравите се вклучи и Хуљуси Салиу,
истакнувајќи ја потребата од соживот
и меѓугенерациска соработка.

Пред пензионерите зборуваше и
потпретседателот на собранието на
СЗПМ, Бесник Поцеста, кој на присутните им ги пренесе топлите поздрави
од претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски и заложбите на сојузот за
подобар стандард на пензионерите
на сите полиња, а особено на подобрувањето на меѓугенерациската соработка, активното стареење и соживотот.
Моето присуство меѓу вас е потврда за ова што го реков. Ве гледам со
задоволство заедно седнати едни до
други како вистински пријатели. Јас ги
пратам вашите активности преку вашето списание „Пензионерски информатор“ и дури му напишав и писмо на
претседателот Николовски во кое ја
пофалив работата на сите органи и тела во здружението, а особено на полето на соживотот. И сега велам: вие сте
најдобри меѓу најдобрите здруженија. Ви посакувам многу здравје и многу вакви средби - заврши видно возбуден и со многу емоции потпретседателот Поцеста.
Претседателот на ЗП-Куманово,
Спирко Николовски, се заблагодари на
убавите зборови и пораки, за високи-

те оцени за организација на средбата
и вети дека така ќе биде и во иднина,
а секретарот на општината Липково ги
поздрави раководствата на пензионерите и ги запозна со природните вредности и можности на општината.
Средбата ја поздравија и Алириза
Рамадани и Зекир Исени, пензионери од Матејче и Липково. Потоа беше
разгледана водната акумулација Глажња, а дружењето продолжи во ресторанот „Кодра“ на Липковско Езеро.

Првото оро го поведе Тевиде Иљази
со музичка придружба на Коста Ќосе.
Во Клубот на пензионерите, уште
од раните утрински часови ЗП-Куманово и Здружението за дијабетес од
Куманово организираа мерење на
шеќер во крвта за пензионерите и за
граѓаните, каде што и овој пат акцијата ја изведоа Драган Гачевиќ и м-р фармацевт Расим Арифи. Притоа се делеа
летоци и прирачници за дијабетес на
македонски и на албански јазик.

ЗП-Куманово е убав
пример за соживот.
Вашето мултиетничко
здружение е едно од
најдобрите во с#. Ви посакувам многу здравје и многу
вакви средби, рече
видно возбуден и со
многу емоции
потпретседателот Поцеста
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ЗП-БИТОЛА

Здружението на пензионери од Битола со пригодни свечености го одбележа 15 октомври, Денот на пензионерите од овој град. На главната прослава присуствуваше и делегација од збратимениот град Врање, од
соседна Србија.
По приемот и кратката средба со делегацијата на
пензионери од Врање, заедничката прослава се одржа во ресторанот „Папараци“.
На почетокот на прославата, претседателката на
Здружението на пензионери од Врање, Мирослава
Трајковиќ, одржа краток и пригоден говор.
- Искреното добредојде во годините наназад што
ни го приредувате и незаборавниот престој во преубавата Битола прават секогаш кога ќе се сетам на братските односи со вас солзи на очи да ми надојдат. Ваквото чувство го пренесувам секаде каде што присуствувам на поважни состаноци во нашата земја и во
странство, затоа што сметам дека ние сме вистински

Мал шаховски турнир
Васил Пачемски

Ние сме пример за генерациите кои
доаѓаат, за да знаат како се работи
кога се сака да се смали јазот на непознавање едни со други. Пензионерите од Врање се секогаш
добредојдени, не само на одбележување на нашите и нивните значајни
датуми, ами секогаш кога ќе навратат во Битола, истакна претседателот
на ЗП-Битола, Томе Илиовски
пример за соработка на две пензионерски организации, на два збратимени народи – истакна, меѓу другото, претседателката на пензионерите од Врање, Мирослава Трајковиќ.
Таа, по повод Денот на ЗП-Битола, на претседателот на битолските пензионери му подари уметничка
слика со тематика на природните убавини на Власинско Езеро.
- Длабоко сум убеден дека ова е еден од начините
за создавање мостови на вистинско пријателство меѓу нашите организации. Нека ваквиот однос остане како пример за генерациите кои доаѓаат, за да знаат како се работи кога се сака да се смали јазот на непознавање едни со други. Пензионерите од Врање се секогаш добредојдени, не само на одбележување на нашите и нивните значајни датуми, ами секогаш кога ќе
навратат во Битола - истакна претседателот на битолските пензионери, Томе Илиовски.
Поводот на одбележување на денот беше искористен на најдобрите спортисти кои освоија едно од првите три места на последните републички спортски натпревари да им се врачат благодарници од страна на
Здружението.
Вториот ден, заедно со своите домаќини, делегацијата на пензионери од Врање времето го искористи
за прошетка низ градот и запознавање на културноисториските знаменитости.

Одбележана 15-годишнината од постоењето
на Активот на пензионерки
Крсте Спасески
По повод 15 години од постоењето на
Активот на пензионерки при ЗП-Струга, деновиве во хотелот,,Бисер“ во Струга беше
организирана средба на пензионерките
од ова здружение. На средбата учествуваа
околу 350 пензионерки од ЗП-Кичево, ЗПДемир Хисар, ЗП-Битола, ЗП-Кавадарци,
ЗП-Ресен, ЗП-Велес, ЗП-Крушево, ЗП-Охрид
и Дебрца и домаќинот ЗП-Струга. Средбата, која имаше културно-забавен карактер,
започна со посета на манастирскиот комплекс Калишта и со пиење на заедничкото
утринско кафе на терасата од хотелот, од
каде што се простира неповторлива глетка на Охридско Езеро, со поглед на источ-

Општинското здружение на пензионерите од Лозово, по повод верскиот празник Параскева - Петковден, на 27 октомври, беше домаќин на повеќе здруженија на пензионери, кои заедно со месното население во црквата „Петковица“ го одбележаа овој голем ден, кој беше убав, сончев и празничен.
Откако се проследија верските обичаи во црковниот храм, честитки за празникот до месното население и гостите упати претседателката на ЗП-Лозово, Марија Моневска. Таа им посака топло добредојде на претставниците на СЗПМ, на пензионерите на ЗП-Свети Николе, ЗП-Велес, ЗП-Кратово, ЗПКрива Паланка, ЗП-Радовиш и Конче, ЗП-Македонска Каменица, ЗП-Неготино, ЗП-Демир Капија, ЗПБутел, на Здружението на трудови инвалиди од Свети Николе, на Здружението на трудови инвалиди од
Велес, како и на генералниот спонзор „Зегин“.

На присутните им се обрати и секретарката на
ИО на СЗПМ, Станка Трајкова, која им го честита
празникот на сите, а во своето обраќање особен
осврт даде за поволностите што ги имаат и оние
што допрва ќе следуваат за пензионерите во Македонија. За сеќавање на овој прекрасен празник,за сеќавање на Лозово, претседателката Марија Моневска на Станка Трајковска C го подари
романот „За тебе моја мала Мони“ од Љубинка Христова од Лозово, издаден посмртно.
Потоа многубројните гости беа послужени со црковен ручек, вкусно македонско гравче. Но најсреќни беа пензионерите од ЗП-Велес, бидејќи според
верските обичаи за празникот е потребен кум, а ЗПВелес се јави за кумство за наредната година.
За доброто расположение придонесе и музичката група „Четири плус еден“ од Лозово, која ги
крена на нозе сите пензионери.
М.М.

Кумановските пензионери
на „7-ми Бајловски средби“

Славица Ламбаша
Пет ти октомври 2015 година, убав сончев
есенски ден, како порачан за одржување на
седмата по ред манифестација во селото Бајловце, сместено во пазувите на Козјачијата.
КУД „Ѓоко Симоновски“ при ЗП-Куманово на
оваа традиционална средба учествува веќе неколку години по ред и стана препознатлив како верен чувар на корените, на традицијата и
како продолжувач на изворниот фолклор. Покрај тоа, целта на оваа средба е и да се посети
стариот крај, луѓето да се видат со роднините и
пријателите, да се присетат на деновите кога
живееле тука.
Свеченото отворање започна во 11 часот,

со обраќање на претседателот на здружението „Козјачија во срцето“, Зоран Бојковски. Тој
ги поздрави присутните и изрази задоволство
што секоја година манифестацијата е с/ помасовно посетена. Програмата започна со поздравната песна на учениците од основното училиште во селото Бајловце. Актерот од штипскиот театар, Страшко Милошевски, со потекло од
бајловскиот крај, се претстави со „Македонски духовни посланија“ и остави силен впечаток на публиката. Потоа следуваше колажна
програма на КУД „Ѓоко Симоновски“ од ЗП-Куманово. Фолклористите го играа сплетот „Кумановско поле“, облечени во колоритна народна носија и пееја песни од кумановскиот
крај, во придружба на оркестарот. Богатото тра-
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ЗП-ЧАИР

ното крајбрежје под падините на планината Галичица. По кусото поздравување и добредојде од домаќините, свеченото другарување во ресторанската сала започна со
поздравни обраќања.
Прва добредојде и пријатна забава на
пензионерките им посака претседателката на Активот на пензионерки на ЗП-Струга, Елисавета Лазареска, која кусо се осврна на 15-годишното постоење на Активот
на пензионерки.
Од името на ЗП-Струга присутните ги
поздрави претседателот на здружението,
Милорад Трпоски, кој, меѓу другото, истакна дека Активот на пензионерки е многу
успешен во својата работа и има целосна
поддршка во неговите активности од ор-

ганите на здружението. Притоа истакна дека тоа ќе го чинат и во наредниот период.
Присутните на средбата на активите на
пензионерки од спомнатите пензионерски здруженија со пригодни зборови ги поздрави и претседателот на СЗПМ, Драги Аргироски, кој рече дека секоја ваква манифестација е за поздравување. Тој истакна
дека треба да се дружат и да ги слават своите успеси и постигања, дека го заслужуваат тоа бидејќи имаат резултати во работата. И со ова масовно славење се афирмираат како голема асоцијација која е присутна во сите пори на општественото живеење. Ваквите средби, средбите во природа и излетите, имаат цел низ дружење
да се создаваат нови пријателства, а сето

ЗП-ЛОЗОВО

Незаборавна средба
на верскиот празник Петковден
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ЗП-СТРУГА

Одбележан Денот на здружението
Добре Тодоровски

vidici
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Треба да се дружиме и да ги
славиме нашите успеси и постигања, бидејќи имаме резултати
во работата. И со ова денешно
масовно славење се афирмираме како голема асоцијација, која е присутна во сите пори на
општественото живеење,
истакна Аргировски

Во просториите на Клубот на пензионери во пензионерскиот дом „Лика Чопова“ во населбата Топанско Поле, на 30
октомври, се одржа натпревар на вљубениците во древната игра на шеесет и
четири полиња. На натпреварот, покрај
домаќините, ЗП-Чаир, учествуваа пензионерите-шахисти од здруженијата Гази
Баба, Солидарност-Аеродром, Кисела
Вода, Бутел и Шуто Оризари, со кои се остварува плодна соработка и наизменични меѓусебни посети. Гостите ги поздрави, им посака добредојде и зборуваше
за значењето на натпреварот Тодор Илиев, претседател на комисијата за спорт
и култура при здружението. Натпреварот
го прогласи за отворен претседателот на
ИО на ЗП-Чаир, Ментор Ќоку.
- Нашите услови овде се многу
скромни, но и покрај тоа прифативме
овој натпревар да се одржи кај нас. Ние
сакаме да се дружиме, сакаме да соработуваме со сите здруженија и да
придонесеме пензионерите да се запознаат и да другаруваат. Верувам де-

тоа придонесува за активно стареење, што
е примарна цел на сите.
Посакувајќи им пријатна забава, претседателот Аргироски на Активот на пензионерки на ЗП-Струга им посака успешно
да организираат уште многу вакви средби на пријателство, по разни поводи.

ЗП-БУТЕЛ

Плакета за здружението
На оваа средба, покрај културноуметничкиот дел, организаторот
имаше подготвено и повеќе други
содржини: фрлање камен од рамо
во далечина, најбрзо пиење пиво и
скок во далечина, за кои се
пријавија голем број присутни
од машки пол, а имаше и натпревар
во подготвување баница
диционално наследство од овој крај, пренесено изворно од веселите и насмеани пензионери, беше одиграно без грешка и ја одушеви
многубројната публика, а Богољуб Манојловски ја испеа познатата македонска песна „Лична Јовано“.
Настапот на Нада Булатовиќ и Новко Петрушевски со хумореската „Пензионери“ беше
полн погодок за присутните, се смееја од срце
и аплаудираа. Автор на текстот е Новко Петрушевски, а во него се зборува за настан од секојдневниот живот на една обична македонска пензионерска двојка.
Богатата културно-уметничка програма продолжи со настап на КУД „Фолклористи“ од Крива Паланка, кое се претстави со сплетот „Козјачко-Бајловска свадба“. На оваа средба, покрај културно-уметничкиот дел, организаторот
имаше подготвено и повеќе други содржини:
фрлање камен од рамо во далечина, најбрзо
пиење пиво и скок во далечина, за кои се пријавија голем број присутни од машки пол, а имаше и натпревар во подготвување баница. Жири-комисијата имаше тешка задача да одлучи
која баница да ја прогласи за најдобра, бидејќи сите беа добри. Веселото расположение продолжи со песни и ора.

ка натпреварот ќе тече нормално, не е
битно кој ќе биде прв, битно е да се дружиме, да понесете добри впечатоци и
сакам од овде да излезете барем со
еден пријател повеќе - истакна Ќоку.
На турнирот пензионерите играа
со голема страст и си ги одмерија силите, но за нив најважно од с/ беше
меѓусебното другарување, а не освоеното место. Домаќините се покажаа
како добри организатори, ги почестија гостите со кафе и со сок, а за време
на кратката пауза им поделија и мала
закуска. Натпреварот предизвика голем интерес кај присутните пензионери кои навиваа за своите фаворити.
На крајот беа прогласени првите
три места: првото место го зазедоа шахистите од ЗП-Чаир, второто го поделија пензионерите-шахисти од ЗП-Кисела Вода и Солидарност-Аеродром, а
третото место го освоија шахистите од
ЗП-Гази Баба. Натпреварот покажа дека што почесто треба да се организираат вакви дружења и натпревари, меѓу другото и за јакнење на соживотот
меѓу популацијата од третата доба.

По повод десетгодишниот јубилеј на општината Бутел, градоначалникот Петре Латиновски на
Здружението на пензионери кое го носи името на
општината му додели плакета, која на свечената
прослава на 21 октомври, во Домот на АРМ во
Скопје му ја врачи на претседателот на ЗП-Бутел,
Љупчо Димовски. Притоа градоначалникот го искажа задоволството од меѓусебната соработка и им
оддаде признание на пензионерите за постигнатите успеси во остварувањето на програмските
задачи и придонесот во развојот на општината.
Пријатно изненаден и задоволен, претседателот на ЗП-Бутел, Љупчо Димовски, се заблагодари и притоа истакна дека особено му е драго што
резултатите од нивната работа се забележани и
од градоначалникот и од општината, а за признанието рече дека претставува поттик за нови залагања и успеси на раководството и на членството во целина.
Јубилејот на општината се совпаѓа со 5-годишниот јубилеј што Здружението ќе го одбележи достоинствено и со
многу активности на
13 декември. Моделирањето на програмата според интересот и
вкусовите на припадниците на Здружението оваа година се покажа мошне полезно, така што туристичко-рекреативните активности се најзастапени, а
членството е задоволно со содржината и изборот на дестинациите. Претседателот Димовски наброја 18 екскурзии и излети кои
оставиле незаборавен

впечаток кај посетителите, а особено го издвои импресивното патување што беше остварено во туристичкиот комплекс Власинско Езеро во Република
Србија. Тој вели дека динамиката во остварувањето на екскурзиите, главно, е сообразена со датумите кои ги означуваат настаните или го поврзуваат
местото на посетата за некакво културно-историско
или религиско обележје.
Сепак, Здружението најголеми успеси бележи
во создавањето простор и поволни услови за дружење и искажување на културно-забавните и на
спортско-рекреативните активности. Во тој однос
се реализира и настојувањето секој разгранок да
има свој клуб, а ваквата интенција станува практика благодарение на интензивната соработка
со локалната самоуправа, со чија помош Здружението за неполни две години отвори пет пензионерски клуба, а на повидок е отворање ново пензионерско катче во разгранокот Радишани.
Исто така, Здружението остварува примерна
соработка со СЗП на
град Скопје и пошироко, а особено со СЗПМ,
кој годинава на ЗП-Бутел му ја довери улогата домаќин и на пензионерската спортска
олимпијада. Сите овие
и други активности и
постигнувања на Здружението се резултат на
планското и зголемено
ангажирање на раководството, а с/ со цел
да се збогати секојдневието на пензионерите, да им се обезбеди
поквалитетен живот и,
секако, поздраво и поактивно стареење.
М.Димовски

ЗП-КОЧАНИ

Драги Гацев - најдобар
пензионер-стрелец во Македонија

На 20-тите јубилејни републички пензионерски спортски натпревари, кои на 4 септември се одржаа во Скопје, во организација на СЗПМ, настапи и спортската екипа од ЗП-Кочани. Стрелците
Коста Стојанов, Стојан Андонов, Драги Гацев и Ѓорѓи Јосифов во
екипна конкуренција го освоија првото место и станаа носители на
златен медал. За најдобар стрелец беше прогласен Драги Гацев, кој
освои најмногу поени во дисциплината стрелање со воздушна пушка и како поединец доби посебен пехар и го заслужи највисокото признание и епитетот „најдобар“.
Веќе втора година сум пензионер и член на машката екипа во
стрелаштво на ЗП-Кочани. Минатата година го освоивме второто
место во државата, а годинава на јубилејните спортски натпревари станавме прваци. Воедно, со 150 круга го соборивме државниот рекорд, кој минатата година изнесуваше 141 круг. Екипата со која настапувам е компактна, заедно тренираме и се дружиме, а за
подготовка имаме одлични услови и особена поддршка од претседателот на ЗП-Кочани, Ѓорѓи Серафимов. Пехарот за најдобар стрелец во Македонија, што ми беше доделен на пензионерската олимпијада, е уште едно признание за мене и за трудот што го вложив
на тренинзите - истакнува Драги Гацев.
К. Герасимов

vidici
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ЗП-ДЕБАР И ЦЕНТАР ЖУПА

ЗП-ВЕВЧАНИ

Промоција на „Патот до врвот“ од Лефтер Манче
Таска Гавровска
На 29 септември, во
Музејот на македонската
борба беше промовирана
автобиографската книга на
д-р Лефтер Манче,,Патот до
врвот“, во издание на книгоиздателството „Матица
Македонска“. Со интерес и
внимание, што се претворија во задоволство, присутните го следеа искажувањетонаавторотзанеговиотбогат и исполнет живот прераскажан од него во книгата која започнува со зборовите,,Јас сум Македонец, по род и народност, кого судбината го претвори во светски патник да
го бара своето спасение, како и десетици илјади мои сонародници. Роден
сум во селото Загоричани, близу Костур, во септември 1935 година“.
Доктор Лефтер Манче со својата
автобиографија, издадена во годината на неговиот 80-ти роденден, ја
раскажува вистинската приказна за
многуилјадната бегалска колона македонски деца откорнати од своите
огништа, стреи и олтар, на патот кон
„место под Сонцето“, секогаш далеч-

ЗП-ПРИЛЕП

но, но и блиско.
Во таа босонога
бегалска колона
и тој е дете со
пеплосано детство, недомилувано од мајчината рака, со лузни
во душата по загубените браќа,
сестри, родители, роднини и
блиски... Животот го однел во
бегалските домови во Унгарија, каде што завршува Факултет за физичка култура, а веднаш потоа и Медицински факултет.
Од Унгарија, која како и на многу други деца-бегалци од Граѓанската војна во Грција, заминува во Канада. И
таму тој ја бара својата животна патека. Во Отава станува член на Кралскиот колеџ на хирурзи во Канада, а
подоцна отвора и своја приватна клиника за естетска хирургија. Тој ги продолжува своите врски со Унгарија на
професионален и на семеен план,
патува по светот, пишува научни статии и книги од областа на естетската
хирургија, потврдувајќи го со упорна

и успешна работа своето професионално и лично реноме. Иако пензионер, тој сA уште е активен и сA почесто патува во својата Македонија, но
и сиот свет го чувствува како свој дом.
Доктор Манче е македонски патриот, хуманист, научник, кој се издигнал
на светско рамниште, но кој постојано копнее по своите корени, гордеејќи се со својата татковина на која
D помага и ја поддржува секогаш кога е потребно, на јавен, политички и
на научен план. Македонија е непрестајно на неговите животни патеки и
е вткаена во неговите професионални врвици. Д-р Манче во својата книга ја раскажува приказната на детето Македонец, кој со силата на духот,
упорноста, истрајноста и работливоста успева да се искачи на врвот.
На презентацијата на книгата на
д-р Манче, меѓу многуте гости, присуствуваа и амбасадорот на Унгарија и други видни личности, негови роднини, пријатели и почитувачи, меѓу
кои се чувствуваше почит и признание кон нашиот македонски доктор
Лефтер Манче, кој сега, во својата
трета доба, со своите сонародници
ги споделува плодовите на својот исполнет живот.

Секоја планина има своја душа

Стеван Тодороски одамна е
пензионер. Покрај активностите во
здружението, другарува и со планините и има најдолг планинарски
стаж. Иако има скоро 90 години,
не се откажува од планинарење,
ниту на снег зиме, ниту на „пеколни жештини“ лете. Дури вози и велосипед и обработува бавча.
Тодороски ја обиколил цела Македонија по планини. Од првото кинисување на Козјак во 1948 година, за него не постои непроодна
планина. Нема планина каде што
не бил. На Кожув, на врвот Солунска глава на Јакупица, на Китка, на
височините на Галичица. Неколку
пати го освоил и Кораб, воодушевувајќи се на погледот од највисокиот врв со 2.764 метри надморска височина. На последниот поход бил со колегите на манастирскиот комплекс Метеори во Грција. Жали што не се искачил и на
Олимп, но повредата на колкот не
му давала, а не годините.
- Планината ми го продолжува
животот. Ми дава сила, енергија,
здравје, можеби затоа и направив
90. Релаксација е, дишеш чист воз-

дух, а движењето ме одржува - кажува најстариот прилепски планинар Тодороски.
Ги знае сите височини и падини. И скратени патеки. И каде е полесно, и каде има што да се види.
Особено убаво се чувствува кога
се качува по планините во југозападна Македонија. А Михајлово му
е при срце. Ја сака и шумата.
- Секоја планина има своја убавина и своја душа. И на Кајмакчалан има што да видиш. Природа,
убавина. Милина е кога ќе видиш
бујна планина со шума. Чист воздух да си изнадишеш и природа да
се изнагледаш. Дружењето е многу важно. СA ќе слушнеш - и арно и
лошо. Времето врви, а и нешто ново ќе научиш - додава искусниот
планинар, кој се радува што најпосле и ќерката, откако е во пензија,
изразува желба да ја води на планина.
- Пред 2-3 години, пред да влезам во автобус, паднав и го скршив
колкот. Тоа ми ги намали способности. Сега на овие години немам
толку кондиција и снага. Подзастанувам во групата и се договарам

vidici

Група пензионери од Дебар ја посетија општината Центар Жупа, каде што во Клубот на пензионерите имаа средба со градоначалникот Аријан Ибраим. Во поздравниот збор градоначалникот рече дека пензионерите секогаш се добредојдени во локалната самоуправа. Притоа
тој ја истакна добрата соработка со Клубот на
пензионерите кој, инаку, е сместен во објектот
на самата општина. Потоа зборуваше за значењето на средбите и заедничкото здружение на
пензионерите на Дебар и Центар Жупа, бидејќи
на тој начин подобро се запознаваат и соработуваат меѓу себе. Отворањето на Клубот на пензионерите е од големо значење поради фактот
што сега највозрасните жители на општината
имаат услови за организирано дружење и рекреација во слободното време.
Секретарот на ЗП-Дебар и Центар Жупа, Мухамед Хиса, говореше за активностите на здружението. Според него, над 2.000 пензионери
од двете општини, покрај свое здружение, сега имаат и свои пензионерски клубови каде
што ги спроведуваат своите активности. Тој пред

пензионерите од двете општини рече дека
активностите се многубројни и ги задоволуваат потребите на сите членови. Претседателот на
пензионерскиот клуб во Центар Жупа, Африм
Бекировски, истакна дека општината им дава
силна поддршка на пензионерите. Според него, над 400 пензионери во оваа рурална средина имаат одлични услови за дружење и активности.
Групата пензионери од Дебар, придружувани од претставници на Центар Жупа, ја посетија спомен-куќата на родителите на основачот
на современа Турција, Мустафа Кемал Ататурк, во селото Коџаџик, каде што живеел таткото на Ататурк, Риза Ефенди.
Според претседателот на ЗП-Дебар и Центар Жупа, Џавит Карпузи, третата доба бара повеќе меѓусебни контакти, но и екскурзии и посети на околните општини и пошироко. Од тие
причини, здружението посветува големо внимание на соработката со локалната самоуправа.
В.Садику

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Средба за поголема безбедност
на пензионерите во сообраќајот

каде да се чекаме. Ама не се откажувам. Ми помага и бастунот. Дури ме држат нозете ќе одам по планините - вели Тодороски. Тој не негира дека му е понапорно по повредата на колкот, но силната волја за уште една авантура и средба
со планините не згаснува.
К.Ристески

Пензионерот Илија Петровски твори за децата
Тетовскиот пензионер
Илија Петровски, на љубителите на детската поезија, на
најмладата популација D се
претставува со уште една
збирка „Радосно детство“.
Збирката содржи 60 песни
распоредени во шест поглавја: „Радосно детство“, „Во
пролет и лето поубав е светот“, „Во есен и зима - радост
има“, „Во светот на животните и птиците“, „Родољубиви песни“ и „Спомени од Кривени“. Издавачи на оваа убава книга посветена на
најмладите читатели се центарот за култура „Иљо Антевски-Смок“ и литературниот клуб „Кирил Пејчино-

Дебарските пензионери
во посета на Центар Жупа

виќ“ од Тетово.
Инаку, пензионерот Илија Петровски во Тетово е
познат како автор на детска поезија, а се занимава и
со енигматика. За своите поетски творби добил неколку награди, а песната „Порака“ била откупена на манифестацијата „Гоцеви денови“ во 1990 година.
Покрај последната поетска збирка „Радосно детство“, издадени му се и збирките „Децата сонуваат убавина“ (2006), „Топлината на детското срце“ (2007), „Да
растеме среќно“ (2008), „Стихови распеани за деца
насмеани“ (2009), „Богатството на природата“ (2010),
„За сите деца“ (2011), „Детство - убавина“ (2012) и „Дечиња - бисерчиња“ (2013).
Илија Петровски и неговите книги претставуваат
траен мост што ги поврзува најмладите и најстарите.
Г. Ефтоски

Со оглед на фактот што пензионерите се специфична категорија како учесници во сообраќајот,
не само поради возраста и бројноста, туку и во улога на пешаци, велосипедисти, возачи на патнички
моторни возила, на трактори и друга работна механизација, особено
во летниот период, нивниот живот
е во постојана опасност. Според
статистичките показатели, пензионерите како категорија се едни од
најчестите жртви во сообраќајот.
Од тие причини, потребно е значително поголемо внимание да D се посвети на
оваа категорија учесници, пред сA во однос на
континуирано образование и запознавање со
сообраќајните правила и прописи, а со тоа и
избегнување на сообраќајните незгоди. Ова е
општата констатација од заедничката средба
на претставниците на Општинскиот совет за
безбедност во сообраќајот на патиштата на
град Охрид и раководството на ЗП-Охрид и Дебрца, а во присуство и на полициски службеници од Охридската полициска станица за безбедност во патниот сообраќај и локалната самоуправа.
Степенот на безбедноста кај пензионерите и повозрасните лица како ранлива категорија учесници во сообраќајот мора да се подигне
на повисоко ниво - рече новиот претседател на
Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот, Стефан Димоски, кој најави дека во нивната активност задолжително ќе бидат вклучени и пензионерите од охридското здружение.
Претседателот на ЗП-Охрид и Дебрца, Ѓорѓи Трпчески, изрази благодарност што ваква
средба со пензионерите се иницира од Општин-
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скиот совет за безбедност во сообраќајот. Според него, сугестиите и мислењата на пензионерите треба да бидат релевантни за подобрување на безбедноста и безбедносната култура кај
пензионерите. Притоа, Трпчески посочи и одредени искуства и предлози за намалување на
ризиците од сообраќајни незгоди кои им го загрозуваат животот на пензионерите.
ПретставницитенаОпштинскиотсоветзабезбедност во сообраќајот и ЗП-Охрид и Дебрца се
договорија низ повеќе форми на соработка и заеднички средби да соработуваат на овој план, со
цел најстарите жители да бидат заштитени.
Факт е дека возрасните граѓани имаат намалени психофизички особини, но тие се многу повнимателни од одредени млади учесници
во сообраќајот. Сообраќајната култура и почитувањето на сообраќајните правила и прописи кај пензионерите и старите лица е добра, бидејќи на тоа ги научил животот, но се разбира
дека секогаш може и треба да биде подобро, а
тоа, впрочем, важи за сите генерации учесници во сообраќајот.
К.Спасески

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

Aleksandar Dimkovski
i Marija ^undeva
od „Nova Makedonija“

