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НИЗ ЗДРУЖЕНИЈАТА

Со верба и надеж во Новата 2017 година

На средбите се сумираше
постигнатото, а песните и
ората будеа спомени
За нас, пензионерите од Македонија,
2016 година беше многу плодна и содржајна година во која одбележавме голем
јубилеј, 70 години од пензионерското организирање во земјата. Изминатата 2016та беше година во која добивме висока
награда, највисока што ја добил Сојузот
досега, „Повелба на Република Македонија“ од претседателот на државата, д-р
Ѓорге Иванов. На награда сите сме горди,
бидејќи ова одликување го направи нашето славење многу посвечено и подостоинствено и придонесе да се чувствуваме почестени. Оваа награда во сите нас
предизвика силни емоции, чувство дека
не сме заборавени, дека нашите резултати и нашиот придонес се забележани и верифицирани.
Заминувањето на 2016 година за
СЗПМ и за неговите членки беше одбележано со многу дружења, оро и песна, и покрај фактот кој е присутен во сите припадници на третата доба дека имаше и нешта
за радување, но и нешта за грижа и размислување. Но мудроста и искуството собрано низ годините нe учат дека сe се из-

држува и сe се надминува со ум и разум,
со соживот и меѓусебно разбирање. На
сите собири главно дружењата имаа два
дела: свечен дел во кој се сумираше постигнатото и дел во кој се играше и се пееја песни кои будеа спомени. Заедничка
желба на сите беше да се дочека Новата
2017 година со верба и надеж за исполнети пензионерски денови, здравје и мир
кај нас и во светот.
На 16 декември, во ресторанот „Ханибал“, во пријатна свечена атмосфера,
со пригодна програма ЗП-Гази Баба ја одбележа 44-годишнината од своето постоење. На ова предновогодишно дружење
присуствуваше делегација од СЗПМ предводена од претседателот на СЗПМ, Драги
Аргировски, претседателот на СЗП на град
Скопје, Методија Новковски, претседатели и претставници од скопските здруженија на пензионери, претставници на ЗПСтрумица, како и делегации на пензионери од Врање, Србија и Перник, Бугарија.
По повод одбележувањето на Денот
на здружението, на 17 декември, во ресторанот „Александар“, ЗП-Бутел организираше свечена предновогодишна прослава на која покрај доделување на признанија беше промовирано и монографско издание во кое се поместени сите постигнувања и резултати на ЗП-Бутел во неговото 6-годишно постоење. На средбата
говореше претседателот на СЗПМ, Драги
Аргировски.

Околу 400 пензионери од ЗП-Тетово учествуваа на заедничката предновогодишна средба што на 26 ноември
2016 година се одржа во ресторанот
„Арена“. Веселбата и дружењето на пензионерите навистина беа за паметење
и вистински пример за соживот. Сите
уживаа во игрите и песните со различен
национален белег.
На 26 ноември 2016 година, околу
300 пензионери, во чест на ослободувањето на Гостивар и поширокото подрачје, присуствуваа на традиционалната манифестација „Пензионерска вечер“ во ресторанот „Албис“. Вечерта помина во сумирање на постигнатите резултати и незаборавно предновогодишно дружење на пензионерите од различни етнички средини.
Традиционално, ЗП-Чаир организираше прослава по повод заминувањето на старата и доаѓање на Новата година. Средбата беше весела, забавна и
со особена привлечност. Убавата музика ги мотивираше пензионерите да запеат и да заиграат на предновогодишната средба, што на 29 декември се одржа во ресторанот „Смок“.
На 29.12.2016 година, во организација на Активот на пензионерките при ЗПДебар и Центар Жупа се одржа претпразнично дружење на кое присуствуваа голем број пензионерки. Со песна и оро пензионерките се дружеа и на крајот си поса-

каа здравје, среќа, мир и долг живот.
Преку 360 пензионери, пак, при ЗПСолидарни пензионери од општината
Илинден присуствуваа на предновогодишната средба што се одржа на 24 декември
во ресторанот „Розенберг“ во селото Марино. Се забавуваа и прославуваа за уште
една успешно завршена година. На дружењето присуствуваше и градоначалникот Жика Стојановски со кого здружението одлично соработува.
Во последниот месец, на изминување
на јубилејната 2016 година, во ЗП-Солидарност-Аеродром интензивно се завршуваа планираните активности. Важно е
новата 2017 година да започне со нова
програма за работа, без заостанати задачи од старата. Славење имаше и во разгранокот „Јане Сандански“, чии членови,
во истоимениот клуб, беа домаќини на традиционалната годишна прослава на Денот на формирањето на разгранокот и
отворањето на клубот. Со убави желби, претседателката на одборот на разгранокот,
Виолета Кусева, ги поздрави присутните,
помеѓу кои беа и претседателот на здружението, Димитрија Богатиноски, претседателите и гости од сите разграноци од здружението и многу други. Особено доживување приреди познатата интерпретаторка Ристана Николова Рина, која исполни
неколку изворни македонски народни и
духовни песни.
На 27.12.2016 година, околу 350 пен-

зионериодЗП-РадовишиКончеуживааво
игрите и песните во ресторанот „Рио“ и заокружијауштееднауспешнагодина.Напочетокот присутните ги поздрави претседателката на активот, Павлина Чабукова, која
зборуваше за резултатите во сферата на
спортот, културата и хуманитарните активности. На средбата, како што е вообичаено
накрајотодгодината,бешепрогласенинајуспешниот пензионер-спортист на годината, а оваа година тоа е Андон Трајанов.
На 25.12.2016 година, во просториите на хотелот „Оаза“ во Штип се одржа забава и дружење на 370 пензионери од 8
здруженија и тоа од: Радовиш, Лозово, Свети Николе, Пробиштип, Велес, Пехчево,
Прилеп и домаќинот Штип. На оваа забава свое обраќање имаа претседателот на
ЗП-Прилеп, Александар Захариев и градоначалникот, примариус м-р Илчо Захариев, кој упати најубави желби за здрав и
долг живот на оваа популација, која знае
да го осмисли и да го организира својот
живот. Изненадување на забавата беше
присуството на Дедо Мраз.
Скромно, но весело, со смеа, весели
лица и другарување се одржа и традиционалната предновогодишна средба што
ја организираше ЗП-Шуто Оризари. За
пријатната атмосфера придонесоа добрата музика и испеаните песни на македонски, ромски и на други јазици, што е карактеристика на националниот состав на пензионерите од ова здружение.
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ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

Резултатите поттик за нови активности
Со аплауз беше прифатен
заклучокот: Достоинствено
е одбележан јубилејот, 70
години од пензионерското
организирање во Македонија и со индигнација се
отфрлаат неоснованите и
тенденциозни напади врз
СЗПМ и врз претседателот
Драги Аргировски

На 20.11. 2016 година се одржа
четвртата седница на собранието на
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија. Седницата ја раководеше претседателот на собранието, Бесник Поцеста. Седницата беше
во знакот на сумирање на постигнатите резултати, но и заеднички договор за активностите во 2017 година.
На почетокот на седницата, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, во своето излагање ги наброи
активностите што ја обележаа 2016
година, а кои главно беа поврзани со
големиот јубилеј на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, 70 години од пензионерското организирање во земјата. Притоа, особен
акцент даде на осумте регионални и
шестата републичка ревија на песни,
музика и игри кои последниве неколку години се поддржани и се одржуваат под покровителство на Министерството за култура и се прогласени за манифестации од особено значење за
културата на земјата, на 21. републички спортски натпревари во Радовиш
кои претставуваа вистинска пензионерска спортска олимпијада, на големиот број пикници на зелено на кои
присуствуваа рекорден број пензионери, на свечената академија на која Сојузот ја доби највисоката награ-

да досега во своето постоење, „Повелба на Република Македонија“, а која
свечено на претседателот на СЗПМ му
ја врачи претседателот на државата,
неговата екселенција д-р Ѓорге Иванов, како и настапот на ЗП-Битола и
на ЗП-Демир Хисар на 16. Ф3ЖД во
Љубљана, каде што нашата делегација беше примена од премиерот на Република Словенија, д-р Миро Церар.
Образложувајќи ги аргументите заради кои СЗПМ го потпиша меморандумот за соработка со партијата на

власт, ВМРО-ДПМНЕ, претседателот
Аргировски, меѓу другото, истакна дека во изминатите години пензионерите добија многу бенефиции кои квалитетно го поткренаа стандардот на пензионерите и речиси сите барања беа
соодветно анализирани, а проблемите решавани во границите на можностите на државата. Со други зборови,
се што беше ветено е реализирано,
дури и повеќе од тоа. СЗПМ во изминатите 7 децении секогаш соработувал со оние кои се на власт, како што

е практика во сите држави во ЕУ, бидејќи тие се оние кои можат да помогнат во решавање на работите кои се
во интерес на пензионерите.
По излагањето на претседателот
Аргировски, како и по дискусијата по
оваа точка, претседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста го
предложи заклучокот.
Имено, собранието на СЗПМ, на
седницата што се одржа на 20 декември 2016 година, заклучи дека треба
да го поздрави достоинственото одбе-

лежување на 70 години од пензионерското организирање во Македонија и
да ги отфрли неоснованите и тенденциозни напади врз СЗПМ и врз претседателот Драги Аргировски.
Заклучокот беше прифатен со акламација и аплауз од сите присутни.
На седницата беше усвоена предлог-програмата за работа на Сојузот
на здруженијата на пензионерите на
Македонија за 2017 година, за која
објаснување на предложените активности во наредната година даде секретарката на ИО на СЗПМ, Станка Трајкова. Финансиски извештај за работата на СЗПМ со преглед на приходите и расходите за периодот од 1.1 до
30.9.2016 година, со мислење на надзорниот одбор, поднесе претседателот
Митре Стојановски, со констатација
дека СЗПМ во назначениот период работел домаќински и според планот, со
извесни отстапувања заради зголемените активности, преселбата во нови
простории и одбележувањето на јубилејот, а од членовите на собранието беше прифатен и предлог-финансискиот
план за 2017 година, кој беше оценет
како реален и сеопфатен. Сите документи беа едногласно прифатени.
За предлог-проектот за волонтерство во сегашни услови на работење
на здруженијата на пензионерите излагање имаше секретарката на ИО на
СЗПМ, Станка Трајкова, која и го подготви овој значаен проект. По дискусијата, предлог-проектот се прифати со
само еден глас против. На седницата
беа усвоени и изменувањата и дополнувањата на деловникот на собранието на Сојузот, како и предлог-одлуката за избор на нови членови на статутарната комисија: Беќир Меџити и Никола Марковски, а беше верифициран
и мандатот на Баки Бакиу за член на
собранието. На крајот на седницата,
претседателот на собранието, Бесник
Поцеста им ја честиташе Новата 2017
година и им посака добро здравје и исполнети пензионерски денови.
Калина С. Андонова

Етноманифестација во Прилеп „Костенијада 2016“ во Македонски Брод

По шести пат, деновиве пред големиот христијански празник Св. Никола,
во етноамбиент на кафеаната „Македонска куќа“ во Прилеп се одржа етноманифестацијата „Вешта жена“. На прилепските домаќинки меѓу кои, секако,
имаше и пензионерки и членки на прилепското здружение, гостинки им беа
припадничките на понежниот пол, односно колешките од соседна Битола.
Овој пат вештите жени - учеснички на
оваа манифестација се претставија со
приготвување на уникатни специјалитети, односно со посна светиниколска трпеза. Гостинките од Битола на манифе-

стацијата демонстрираа новогодишна
маса. Умешните жени истакнаа дека е
најважно меѓусебното дружење, а не
натпреварувањето кој приготвил поубаво, повкусно или декоративно јадење.
Настанот - манифестацијата „Етножена“ ја поддржа и локалната самоуправа, а градоначалникот Марјан Ристески
ги пофали умешните домаќинки за приготвените „ремек дела“, кои претставуваа кулинарска атракција и зачувување на традицијата. Манифестацијата
имаше хуманитарен карактер, а собраните средства се наменети за децата со
посебни потреби.
К.Р.

Со изведба на оркестарот на народни инструменти при КУД „7 Септември“, во кој членуваат и пензионери, на 18 ноември 2016 година, на
платото на плоштадот во Македонски
Брод започна девет тата „Костенијада
2016“. За личната карта на општината говореше градоначалникот Милосим Војнески, кој рече дека Поречието располага со многу квалитетен костен кој наоѓа пласман во прехранбената индустрија во Република Македонија и во опкружувањето. Исто така, зборуваше и за странските инвестиции во овој регион кои ќе го подобрат животниот стандард на населението, вклучително и на најстарите жители во градот. На крајот од своето излагање тој ја прогласи манифестацијата за отворена.
Во културно-забавниот дел учествуваа: ЗП-Прилеп со женската вокална
група „Преродба“, која ја исполни песната „Не шетај моме крај брегот“, КУД
„Кавалџии“ од селото Штука, од општината Босилово, потоа КУД „Ацо Караманов“ од Радовиш, КУД „Мирка Гинова“ од Демир Капија“, КУД од општината Чучер Сандево, КУД „Буљбуљ“ од
Сараево, естрадната пејачка Ани Малинкова и домаќините КУД „7 Септември“, тинејџерката Ленора Натали Костадиноска и групата „Кале“. Милина
беше да се слуша ѕвекотењето на ѓер-

даните на младите игроорки и да се гледаат колоритните народни носии, како
и потскокнувањето во ритамот на орото на пензионерките и пензионерите
во публиката, дојдени во голем број и
од соседните градови. На штандовите
можеше да се вкусат специјалитети од
костен изработени од вредните раце
на учениците во СОУ „Св. Наум Охрид-

ски“ од Македонски Брод.
Милена Стојческа, директорка на
Домот на културата во Македонски
Брод, на учесниците и на помагателите им додели благодарници, а програмата успешно ја водеше Ирена Спироска, новинарка од ТВ-Алфа, нарекувајќи ја манифестацијата фестивал на
костенот.
Милчо Тренкоски
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СЕДМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ЗП-ЦЕНТАР

Во 2017 година 30 проценти од
средствата за социјалните случаи

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

На 26 декември 2016 год. се одржа седмата седница на собранието на
ЗП-Центар на која е донесен финансискиот план за 2017 година на ЗПЦентар - Скопје. Во неможност да присуствува на седницата претседателот
на собранието, Крсте Ангеловски, седницата ја водеше претседателот на ИО
на здружението, Павле Спасев.
Предлог-финансискиот план на седницата го образложи претседателот
Павле Спасев, кој нагласи дека и со
овој финансиски план се предвидени
доволно средства за остварување на
целите на здружението, а како главна
цел и натаму останува подобрувањето на стандардот на пензионерите од
општината Центар.
Расправајќи за овој важен доку-

мент, членовите на собранието се согласија дека ЗП-Центар е пример за тоа
како треба да се работи со пензионерскиот денар. Дека здружението домаќински работи со средствата говори
податокот дека во изминатата година
има над еден милион заштедени
средства и заедно со приходите од камати, приходите од членарина и приходите од закупнина се формираат
вкупните приходи кои ќе овозможат
непречено спроведување на програмските активности на здружението во
насока на збогатување на пензионерскиот живот, подобрување на стандардот на пензионерите и особено на социјалните случаи. Сите диску танти се
согласија и во 2017 година да се издвојат 30 проценти од вкупните средс-

тва за социјалните потреби. Во богатата дискусија во која учествуваа: Вељан Стојковски, Салтир Каровски, Љубинка Крстева, Ристо Камчевски, Перо Андреевски и други, беше истакнато дека за сите важни прашања пред
седниците на собранието треба се разговара во базата, односно во разграноците на здружението, особено кога
на дневен ред ќе дојдат завршните и
периодичните пресметки. И на оваа
седница беше нагласена потребата да
се интензивираат активностите, да се
работи на надминување на пречките
за изградба на пензионерскиот дом
во општината Центар, на местото каде што сега се наоѓа здружението, како и за други прашања од пензионерскиот живот во ЗП-Центар. Ц. Илиева

ЗП-БОГДАНЦИ

Импресивна незаборавна екскурзија

Усвоени програмските
насоки за 2017 година
На крајот од декември, собранието на ЗП-Охрид и Дебрца ја одржа четвртата редовна седница. Воведно излагање по предлог-програмата за 2017
година имаше претседателот на извршниот одбор, Ѓорѓи Трпчески, кој ги
посочи позначајните активности планирани за 2017 година.
Приоритет, рече Трпчески, ќе имаат зафатите кои не успеавме да ги реализираме во 2016, а тоа се изградбата на Домот за стари лица и Геронтолошкото одделение при Општата болница во Охрид, кои во соработка со
Владата и со локалната самоуправа
не успеаја да бидат реализирани во
2016 година. Покрај овие зафати, со
програмата за 2017 година се предвидува и подобрување на стандардот
на пензионерите, едукација и здравствена заштита, снабдување со лекарства, особено за пензионерите во
руралните средини со отворање здравствени ординации и аптеки, и волонтерството за помош на старите лица
во спомнатите средини. Во 2017 година ќе продолжат активностите во областа на културата и спортот, еднодневните излети и снабдувањето со прехранбени продукти и огревно дрво, а
ќе продолжиме и со поактивно информирање преку издавање на „Пензионерски информатор“, кој поради финансиски тешкотии неколку години не
излегуваше од печат – рече, меѓу другото, Трпчески.
Собранието на истата седница го
донесе и финансискиот план за 2017

година. Претседателот на собранието,
д-р Димитар Спасески, рече дека во
2017 година приходите мора да бидат
изедначени со расходите. Средствата
ќе бидат наменети за основните потреби на здружението, за тековно работење, за учество на ревиите, спортските
натпревари, еднодневните излети, за
хуманитарна помош, за помош на старите и изнемоштени пензионери, за
соработка со здруженијата и друго.
И во 2017 година соработката со
збратимените здруженија од Врање,
Србија, Подградец, Албанија и Солидарност-Аеродром од Скопје ќе продолжи во повеќе области, а пред с
на културен и спортски план за уште
поблиски и братски односи, истакна
секретарот на здружението, Стефан
Владимиров. Според него, во тек е иницијатива за збратимување со Костур
од Грција и со ново здружение од Бугарија, бидејќи досегашната соработка со Стара Загора од Бугарија не е
на посакуваното ниво и треба да биде уште подобро.
Собранието на ЗП-Охрид и Дебрца, на декемвриската седница ги прифати препораките на СЗПМ, меѓу кои
е и таа претседателот на извршниот
одбор истовремено да се именува и
да ја врши функцијата претседател на
здружението. Во расправата по точките од дневниот ред учествуваа и Зоре
Мицкоски, Крсте Жилески, Слободан
Пупиноски, Наум Наумоски, Ристо Климоски, Јонче Петрески, Наум Евтимоски и други.
К. Спасески

ЗП-КОЧАНИ

Околу 50 пензионери од Богданци
и од Стојаково тргнаа кон Битола. Утрото беше убаво и атмосферата во автобусот пријатна, зад нас остануваа убавите плантажи на лозја, праски, Марковите кули, Пелагонија, со сета убавина на пејзажот. Хераклеја беше првата дестинација. Локалитетот и денес
се испитува и се откриваат нови сознанија од постоењето на населбата изградена во 4 век пр.н.е. Од објаснувањето на службеното лице пензионерите се здобија со многу податоци за животот во Хераклеја, кој бил центар на
култура многу векови. По посетата на
Хераклеја, пензионерите се упатија кон
НУ Завод и музеј-Битола, каде што ја
посетија собата на Кемал Ататурк, кој
во 1896 година завршува воено училиште во градот на конзулите.
Во попладневните часови патува-

њето продолжи кон Охрид. По кратко
патување пензионерите пристигнаа
во Музејот на коските - населба која
постои од 12 век до 7 век пр.н.е. За прв
пат пензионерите видоа како луѓето
живееле во колиби изградени над површината на водата, а со копното биле поврзани со подвижен мост. На пат
кон хотелот пензионерите ги посетија
Билјанините извори и уживаа во нивната раскошна убавина. Вториот ден
ги посетија Вевчанските извори и куќата-музеј на Михајло Пупин, која не
врати во годините на неговото детство
со сите белези на тогашното опстанување. Во краткото патување кон Струга пензионерите гласно ги коментираа
импресиите. Куќата на Миладиновци
кај сите разбуди гордост што Македонија дала такви синови - пионери на
македонската преродба. Особено до-

живување е истекот на реката Дрим
од езерото, каде што пензионерите
имаа мал одмор. Попладнето, по ручекот, тие ги посетија Самоиловите кули
и се запознаа со историјата на нивното опстанување. Плаошник беше особено доживување, со црквата изградена на темелите од времето на Св.
Климент. Пензионерите беа информирани за првиот словенски универзитет во кој се образувале 3.600 ученици, кои потоа биле испраќани во внатрешноста на тогашната област Кутмичевица како апологети на словенското писмо и култура. Црквата „Св. Софија“ и Куќата на Робевци беа попатно
видени. По прекрасната прошетка покрај езерото, пензионерите се упатија
во Богданци, понесувајќи незаборавни импресии од дводневното дружење
и од она што го видоа. Д. Чавдаров

Социјални пакети за ранливите
групи пензионери
Во согласност со програмата за
работа на Здружението на пензионери од Кочани, успешно е реализирана акцијата за помош на социјално
ранливите групи пензионери,односно за оние со ниски пензиски примања и за болните и осамени лица. Преку комисијата за здравство и стандард на пензионерите се доделени
42 пакети со прехранбени артикли
во вредност од по 1.200 денари, а
средствата ги обезбеди Здружението на пензионери на Кочани од сопствениот буџет.
Социјалните пакети ги добија пензионери од територијата на општините Кочани, Зрновци и Чешиново-Об-

лешево по однапред сондирани мислења и посети на активисти од пензионерската организација.
И комисијата за активност на жените деновиве реализираше своја
активност во која беа посетени 13 пензионери со нарушено здравје. Во нивните домови им беа донирани скромни подароци, а беа извршени и лекарски прегледи и проверка на шеќерот
во крвта.
Сите пензионери кај кои активисти на кочанската пензионерска организација беа во посета беа изненадени од грижата и вниманието кое им
се дава, задоволни дека не се заборавени.
К. Герасимов

vidici
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ЗП КУМАНОВО

Посетата на дневниот центар „Порака наша“
Веќе десет години во Куманово постои и работи дневниот центар „Порака наша“, а корисници на услугите се младинци со посебни потреби. На почетокот, со малку средства и голем ентузијазам на родителите на штитениците, скромно проработи овој центар за да од година во година прерасне во едукативно – развојна установа со четири вработени стручни лица кои секојдневно со голема посветеност совесно ги извршуваат работните обврските. Комисијата за културно-уметнички самодејности во ЗП Куманово, во рамките на својата
прогрма, на 26 декември 2016 година го посети дневниот
центар „Порака наша“ со желба да им ги разубават престојните празници на штитениците. Така, десетина членови на
здружението, меѓу кои дел од оркестарот и пеачката група на
КУД „Ѓоко Симоновски“ беа срдечно дочекани од персоналот
и младинците во простории на центарот, каде гостите како стари познаници беа пречекани и почестени со сок и колачиња
од добрите домаќини. На почетокот претседателката на Комисијата Славица Ламбаша ги поздрави присутните и им го
честита десет годишниот јубилеј на постоење на центарот како и престојните празници, посакувајќи им успешна работа
и многу здравје. Претседателот на родителскиот совет Милорад, забалагодарувајќи се за честитките по повод десет годишниот јубилеј и добрата соработка, на претседателката Славица Ламбаша и врачи благодарница. Во новогодишно украсената просторија, веднаш штом се слушнаа првите звуци,
кај штитениците како да се ослободија скриени емоции. Со
мил и благ израз на лицето, со радост во срцето, се испреплетоа рацете во едно големо оро. Се пееја песни, а по секоја испеана песна се ракоплескаше со силна возбуда и голем емотивен набој. Желбата на гостите да им го разубават денот на
штитениците и да ги отргнат од секојдневните проблеми беше исполнета. Во многу пријатна и релаксирачка атмосвера
времето бргу помина. Останаа впечатоците и заедничките
фотографии и чувството дека не се заборавени.
С. Л.

Злетовските пензионери имаат
со што да се пофалат
Сите наши минати и сегашни доживувања и настојувања неразделно
се сврзани со Злетово, со неговото име
што за нас сигурност зрачи. Злетово
лежи скриено, но гордо и исправено
меѓу Силна и Белџар, покрај бистрата
и забрзана Злетовица, чувајќи ги во
себе недореченостите и пркосите на
времињата и настаните со разузданите налети од сите правци и со најразлични цели и настојувања што не успеале да ја расколебаат цврстината и
решителноста на трнливиот пат кон сегашноста и иднината. Пазувите на питомото Осогово, од чии утроби рударските вредни раце го одделуваат рудното благо, оловото и цинкот, љубопитно во себе ги чува настаните во историјата мрачна, но и сјајна…
Авторот на ова кажување за Злетово сака да го пробуди интересот и да
ја долови привлечноста на родното место за да ги сврти очите и љубопитноста на пензионерите кои сакаат одблизу да ја запознаат татковината, посетувајќи ги нејзините историски и културни знаменитости, природни богат-

Никола Манасиев
ства и убавини.
Сега селото е единица на месната
самоуправа. Во непосредна близина

на Злетово постојат голем број цркви
и манастири: Лесновски манастир, Успение на света Богородица, црквата
„Свети Спиридон“, црквата „Света Богородица Бајраклија“ и други уништени помали духовни храмови и просветителски места што изобилуваат со голем број фрески и икони. Сето ова им
го препорачува Злетово на пензионерите од другите здруженија, членки на
СЗПМ, да го посетат и да уживаат во
природното зеленило и бучавата на
Злетовска Река.
Покрај со убавините и ЗП-Злетово
има со што да се пофали. Меѓу активностите и резултатите не може, а да не
се спомене успехот што го постигнале
претставниците на здружението кои
обезбедија учество на Пензионерската спортска олимпијада во две дисциплини и натпреварувачот Никола Манасиев во домино мажи, кој се пласира
на второто место. Ова беше пример и
поттик за помасовно учество и во другите активности на регионално и на републичко ниво што се планираат во наредниот период.
В. Павловски

Екскурзиите на пензионерите од Пехчево
Здружението на пензионери од Пехчево, кое има околу 1.000 члена, во текот на 2016 година реализира богата
програма. Сето тоа беше постигнато со
несебичното ангажирање на домаќинот
на пензионерскиот клуб и претседател
на комисијата за културно-забавен живот и рекреација, Борис Јовевски-Муза.
Инаку, дружељубивите пехчевци не
испуштаат ниту една можност и секогаш

во голем број одат да прошетаат низ живописните македонски предели и културно-историски знаменитости. Ќе ги споменеме еднодневните екскурзии на Цера, Драгобраште, Ораовица, Куманово
и други.
Близината на бугарската граница е
особено привлечна за пензионерите од
Пехчево и Берово, кои преку еднодневни и дводневни екскурзии ги посетија

vidici

Рилскиот манастир, Рупите и гробот на
јасновитката баба Ванѓа, гробот на Јане Сандански на Рожден, познатиот зимски центар Боровец и климатската бања Велинград.
Сите тие екскурзии се убава и секогаш незаборавна можност за меѓусебна дружба, воспоставување нови пријателства, а сето тоа проткаено со песна,
оро и веселба. Стојан Хаџи-Иванов

Среда, 18.1.2016

ИВАН ХАЏИЕВ, АКТИВИСТ ОД ЗП-СТРУГА

Легенда на струшкиот фудбал
Во севкупните активности на пензионерите од ЗП-Струга, спортот има
значајно место. Само за потсетување,
на регионалните спортски игри, струшките пензионери речиси секогаш се
по охриѓани како севкупни победници, а од поскоро време во две-три дисциплини учествуваат и на Републичките спортски натпревари. Во 2016 година, женската екипа во шах го освои
второто место.
Инаку, успехот на стружани во спортот се должи, пред се, на претседателот на комисијата за спорт, Иван Хаџиев. Тој речиси секојдневно во Клубот на пензионерите ги тренира и подготвува спортските екипи во сите дисциплини, освен во зимските месеци
кога се практикуваат само салонските спортски игри. Со сето свое знаење
и умеење, Хаџиев како пензионер ентузијаст е посветен на спортот и тоа му
прави вистинско задоволство. За неговиот ангажман пофални зборови
има претседателот на ЗП-Струга, Милорад Трпоски, кој секогаш му излегува в пресрет за барањата што се однесуваат на спортот.
Иван Хаџиев и е добро познат на
спортската јавност во Струга, особено во фудбалот. Тој од 1961 до 1967
година бил активен и врвен фудбалер.

Настапувал за ФК Караорман кога клубот бил во неговата најголема експанзија и кога постигнувал најдобри резултати во македонската фудбалска лига. Хаџиев тогаш играл во најсилната
генерација заедно со Тутенкоски, Чалди, Матоски, Дуноски, Попоски, Петрит
Баута и многу други. Фудбалот за Иван
бил и ќе остане негова најголема љубов.
К. Спасески

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Манифестација „Кривопаланечка еко-храна“

Неодамна во Крива Паланка се одржа манифестацијата „Кривопаланечка
еко-храна“, на која се обрати и ја отвори
градоначалникот Арсенчо Алексовски,
кој истакна дека оваа активност се одржува под покровителство на Министерството за земјоделство, водостопанство и
шумарство на РМ. Забележително беше
учеството на Активот на пензионерки, на
приватни фирми, угостителската паралелка од СОУ „Ѓорче Петров“, како и на
детската градинка „Детелинка“, за што
се погрижија родителите на учениците.
Учениците од основните училишта твореа на темата „Еко-храна“, при што најдобрите цртежи беа наградени со парични награди. Манифестацијата беше дополнета со штандови на еко-храна произведена во Кривопаланечко.
Пензионерките со своите специја-

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

литети од здрава храна се погрижија да
ја збогатат манифестацијата, а за тоа
сведочат и добиените награди што ги
освоија трите нивни маси. Жири-комисијата не можејќи да се одлучи кој специјалитет е подобар, одлучи сите три маси да ги награди со по 1.500 денари.
И општинската организација на Црвен крст - Крива Паланка учествуваше
со своја маса, на која специјалитетите
се продаваа по симболична цена за хуманитарни цели. Така, населението и
гостите во градот имаа можност да ги
дегустираат вкусните јадења и воедно
да ја покажат својата хуманост.
На учесничките-пензионерки во манифестацијата од страна на градоначалникот им беше овозможена бесплатна
посета на театарската претстава „Име“
во Театар-Комедија.
Б. Стојчевска

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

Aleksandar Dimkovski
i Nenad Andonov
od „Nova Makedonija“

