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МЕЃУГЕНЕРАЦИСКА СОРАБОТКА И СОЖИВОТ

Живеење еден со друг, а не еден покрај друг

Комисијата за меѓугенерациска
соработка и соживот при СЗПМ на 31
март одржа отчетна седница за работата во 2016 година и донесе програма за работа во 2017 година. Расправата по извештајот за работата ја отвори претседателот на комисијата, Шабан Азизи, а претседателот на СЗПМ,
Драги Аргировски, во воведниот збор
ги елаборираше успесите од аспект на
меѓугенерациската соработка и придонесот кон развивањето и негувањето на соживотот во рамките на Сојузот.
Резултатите на СЗПМ токму во годината на јубилејното одбележување
на 70 години од пензионерското организирање во Македонија навистина
беа забележителни и за почит, во што
голем придонес имаше меѓугенерациската соработка и негувањето на духот на соживотот, што особено оваа генерација на Сојузот го прифати и го
развива како чувство и потреба за блискост и заедништво. Тоа се потврди и
на многу те средби и манифестации,
па и на меѓуетничките во Тетово, Пелинце, Липково и на другите, кога сите во еден глас заедно пееја, играа оро
и се дружеа Македонци, Албанци, Роми, Срби, Власи и сите други припадници на етникумите кои живеат на
овие простори - со особено чувство и
задоволство нагласи Аргировски.
Претседателот на собранието на
СЗПМ, Бесник Поцеста, извештајот за
работата на комисијата во 2016 година го оцени како мошне концизен, а
како најголем успех тој го посочи фактот што при реализацијата на програ-

мата и дејствувањето во сите области
не е регистриран ниту еден ексцес, ниту едно недоразбирање и спротивставување на меѓуетничка основа.
Потпретседателот на извршниот одбор на СЗПМ, Салтир Каровски, ги апострофира постигнувањата на СЗПМ
низ активностите на комисијата како
остварување на целите и задачите на
Сојузот на планот на меѓугенерациската, меѓуетничката и меѓурелигиската
соработка и соживот. Во тој контекст
диску тираше и Хуљуси Салиу од Кума-

ново, кој рече дека воведувањето на
оваа комисија е голема визија на раководството, а нејзиното значење се
потврди со постигнувањето успеси во
градењето и негувањето на мултиетничкото и мултикултурно живеење, чија интенција е живеење еден со друг,
а не еден покрај друг.
Од аспект на негувањето и развивањето на меѓугенерациската соработка и соживотот, како компонента
на мултикултурното живеење во нашата држава, диску тираше и секретар-

ката на ИО на СЗПМ, Станка Трајкова,
а мошне конструктивни дискусии и
предлози за унапредување на работата и зајакнување на соживотот во рамките на СЗПМ имаа и членовите на комисијата: Благоја Арсиќ, Лилјана Атанасовска, Лилјана Источка, Ариф Бекир и Петар Захарчев.
По едногласното усвојување на извештајот за работата во 2016 година
и програмата за 2017 година, во завршните согледувања беше нагласена потребата за уште поинтензивна

работа и иницијатива на комисијата
во реализацијата на содржините во
областа на соживотот и мултиетничката и меѓугенерациска соработка, првенствено низ програмските активности и другите манифестации кои се практикуваат во пензионерската организација. Во духот на 22 април, во Тетово, во организација на здружението
на пензионери и СЗПМ ќе се одржи
традиционалната мултиетничка средба на пензионерите од Република Македонија. Во текот на 2017 година
средби на соживот ќе се одржат и во
Гостивар и Липково, како и во Сарај,
Струга, Кичево, Ресен и во други места. Соживотот, мултиетничката и меѓугенерациската соработка ќе се остварува на сите дружења на зелено,
на фолклорните ревии, на спортските
натпревари и на други манифестации
кои ќе ги организира Сојузот и неговите членки, здруженијата на пензионери. Оваа соработка треба да се остварува и на полето на хуманитарните активности, во содејство со Црвениот крст на сите нивоа. Особено треба да се помагаат
пензионерите со ниски пензии,
осамените и болните, без оглед на вера и нација. Притоа беше истакнато и
значењето на информирањето преку
гласниците на СЗПМ: „Пензионер
плус“, додатокот „Пензионерски видици“ во „Нова Македонија“ и страницата на албански јазик во „Коха“, кои
се објавуваат и на интернет-страницата на СЗПМ.
Мендо Димовски
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ОТЧЕТНА СЕДНИЦА НА СЗПМ

Јубилејната 2016 година достоинствено одбележана со резултати
Постигнатите резултати треба да бидат пот тик за уште
поголеми залагања и активности во работата на сите во
Сојузот, треба да доведат до
уште поголема сплотеност и
единство, затоа што само тој
пат води кон напредок
На петтата седница на собранието
на СЗПМ, која се одржа на 21 март
2017 година, беа сумирани резултатите од активностите кои ги имаше Сојузот во годината на големиот јубилеј, седумдесет години постоење на пензионерското организирање во нашата земја. Со седницата раководеше претседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста, кој на почетокот ги поздрави присутните и го истакна значењето на седницата.
Воведно излагање по извештајот
за работата на Сојузот во минатата година имаше потпретседателот на извршниот одбор, Салтир Каровски, кој
во своето излагање истакна дека 2016
година изобилуваше со голем број
активности и беше достоинствено одбележана со голем број резултати. Потоа, тој ги изнесе главните акценти на
кои се фокусирал СЗПМ, при што истакна дека во 2016 година покрај одбележувањето на јубилејот, примарната
активност била насочена кон подобрување на стандардот на пензионерите
и континуираната заштита на правата
стекнати со закон, која била реализирана низ разни форми и проекти во со-

работка со соодветните министерства
поврзани со оваа проблематика, со
Фондот на ПИОМ, ФЗОМ и локалната
самоуправа. Потпретседателот Каровски ги истакна остварувањата на органите и телата на Сојузот во сите области, истакнувајќи дека резултатите се
одраз на ангажираноста на раководствата на СЗПМ и на здруженијата-членки на Сојузот, како и на секој поединец.
Во елаборирањето на извештајот,
меѓу другото тој истакна дека СЗПМ во
своите активности постојано бил посветен на продлабочување на соработката со локалната самоуправа и ЗЕЛС, со
градоначалниците и другите владини и
невладини институции поврзани со пензионерската популација, како што се
отворање на клубови на пензионери,
домови за стари лица, дневни центри
и друго. Притоа нагласи дека Сојузот секогаш настојувал во работењето да бидат присутни транспарентноста и отчет-

носта, во што значајна улога имало информирањето на членството и пошироката јавност преку весниците „Пензионер плус“, „Пензионерски видици“
во „Нова Македонија“ и страницата на
албански јазик во весникот „Коха“.
Секретарката на ИО на СЗПМ, Станка Трајкова, во својата дискусија го оцени извештајот за работата како сеопфатен и рече дека не само што се констатирани активностите за сработеното, туку во него има и критички осврт
на проблемите и потребите на членството, за изградба на пензионерски домови, за поефикасна работа на одборот на регистрираната организација и
слично. Во својата дискусија таа се фокусираше на проблемите во делот на
здравствената заштита и поведувањето иницијативи и проекти за подобрување на здравствените услуги за пензионерите по разни основи. Во контекст
на тоа го истакна и проектот за волон-

ЗП-СТРУГА

Континуиран успех на пејачката група

Мешаната пејачка група при ЗП-Струга повеќе од седум години успешно функционира и
внесува расположение кај стружани и струшките пензионери. Според претседателот на здружението, Милорад Трпоски, пејачката група се
формирала по негова и по иницијатива на претседателката на Активот на пензионерките, Елисавета Лазареска и активистката Надежда Чоторошкоска. Песните што низ времето се создавале денес се сметаат за традиционални, а
на репертоарот на групата, со кои стружани се
гордеат, се и песните: „На Струга дуќан да имам“,
„Среде Струга Дрим тече“, „Си заљубив, си заљубив“, „Девојченце, девојченце“ итн. Тие се само дел од песните што ги пеат и свират струшките пензионери, а се запишани и снимени на плочи, касети, цедиња и се емитуваат на многу телевизии и радиостаници.
- Песните ги учев од многумина, а некои од ба-

ба ми и од мајка ми. Ги знам речиси сите стари струшки песни. Веќе 50 години сум со музиката и таа
ни е во душата на целата фамилија - вели Здравко
Стефаноски, кој со својата сопруга Роза се во составот на групата од основањето.
На времето во Струга, во шеесеттите години
имаше и друг состав „Распеани стружани“, но сега сме само ние, ни рекоа пејачите Луба и Крсте
Јованоски.
- Активот на пензионерки под раководство на
Елисавета Лазареска има придонес и во успехот
на пејачката група. Низ неговото дејствување доаѓаат до израз масовноста на пензионерките, разновидноста на активностите, проширувањето на
соработката со други здруженија. Затоа Активот
има целосна поддршка од здружението, и материјална и финансиска - истакнаа претседателот
на здружението, Милорад Трпоски и секретарот
Изеир Мустафаи.
Стојан Кукунешоски

терство, кој бележи успешна примена
во здруженијата, но ја нагласи и потребата за негово доградување и развивање.
По извештајот за работата на СЗПМ
и неговите органи и тела, дискутираа
повеќе членови меѓу кои: Ристо Анѓушев, Мирко Макрешански, Димитрија Богатиноски, Хиљуси Салиу, Ирфан
Уштеленца, Грујица Манасиев, Кирил
Ѓорѓиоски, Веле Алексоски и други. Сите учесници во расправата му дадоа
целосна поддршка на извештајот за работата на СЗПМ, а и поставуваа прашања поврзани со одредени проблеми.
При своето обраќање претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, даде
конкретни одговори и објаснувања на
поставените прашања, а во врска со
постигнатите резултати и успеси.
Постигнатите резултати треба да бидат поттик за уште поголеми залагања

и активности во работата на сите во Сојузот, треба да доведат до уште поголема сплотеност и единство, затоа што само тој пат води кон напредок кој треба
да ја одбележи и оваа 2017 година истакна меѓу другото Аргировски.
Извештајот на надзорниот орган на
СЗПМ и годишниот финансиски извештај за остварувањата на приходите и
расходите во 2016 година ги образложи претседателот на НО, Митре Стојановски, кој даде детална и концизна
анализа на приходите и расходите и им
го пренесе на присутните заклучокот
на НО дека финансиското работење во
СЗПМ се одвивало во рамките на планираното, економично и домаќински,
а годишната сметка е со позитивен резултат. Сите документи и одлуки собранието на СЗПМ едногласно ги донесе,
што е уште еден доказ за сплотеноста
во Сојузот.
Калина С. Андонова

ЗП-ПРИЛЕП

Пензионерски распеани „амбасадори“
Сите се над шеесет години, некои се и над седумдесет, а има неколкумина што се една или две
години под или над осумдесеттата. Секој петок, а
по потреба кога се подготвуваат за значаен настап
вежбаат и во понеделник и во среда, пеат заедно
со оркестарот. Нивното друштво, КУД „Пензионер“
постои веќе 40 години, а оваа година навлегоа во
41-та. Настапуваат на повеќе културно-забавни
средби и приредби во Македонија и надвор од неа
и ги викаат прилепски пензионерски „амбасадори“ затоа што со нивната исполнителност го негуваат староградскиот, пред се прилепски и македонски мелос, а во последно време пеат и новосоздадени македонски мелодии. Овие „амбасадори“ ги подготвува, предводи и диригира, музичкиот педагог Васил Најдоски. Ги има 25 на број, а
порано беа триесет, но годините и здравјето си го
прават своето.
На овие распеани пензионери пеењето им е
задоволство, а преку песната и музиката си го прават животот поинтересен, подинамичен, подобар...
Додека пеат не мислат на проблемите што им ги
наметнуваат годините.

Нема место каде што не сме настапувале во Македонија. Се дружиме со други исполнувачи и пејачки групи од други здруженија. Настапивме и на фестивалот за третата доба во Љубљана, Словенија, како и на Балканскиот фестивал во Куманово, каде
што учествуваа и културно-уметнички друштва од
Србија и од Бугарија - вели раководителот Најдоски.
На прашањето дали го слушаат „учениците“ вели дека сите го слушаат.
- Заедно работиме веќе 37 години. Ги водам и
подготвувам волонтерски, без денар надоместок.
Не им се плаќа ниту ним, ниту мене. Шестмина се
музичари, од кои петмина аматери. Само виолинистот е професионалец, а во оркестарот имаме
две хармоники, два кларинета, еден пензионер
свири на гитара. И да ги споменам само по име
некои од нив, верувам дека нема да ми се налутат
другите што нема да ги споменам: пејачките Иванка, Горица, Трајанка, Вера, Мира, пејачите Кире,
Даре, Блаже и Александар, кој има над 82 години.
Со нив досега имаме преку 200 настапи низ Македонија и надвор од неа - вели секогаш расположениот и весел диригент Најдоски. К. Ристески

vidici

3

Четврток, 13.4.2017

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

И покрај многубројните активности, позитивна завршна сметка
Голем придонес за успешните
резултати на ЗП-Охрид и Дебрца и во 2016 година има претседателот на СЗПМ, Драги
Аргировски, па затоа членовите на собранието и целото
здружение му се благодарни
и му даваат поддршка за неговите насоки и визии со кои
успешно го води Сојузот
Собранието на ЗП-Охрид и Дебрца
во проширен состав неодамна ја одржа пет тата редовна седница во овој
мандат. На седницата беа присутни и
упатија поздравни зборови претседателот на збратименото здружение Солидарност-Аеродром од Скопје, Димитрија Богатиноски и секретарот Милорад Ристоски. Отсуството на претседателот на СЗПМ, Драги Аргироски, го
оправда претседателот на ЗП-Охрид и
Дебрца, Ѓорѓи Трпчески, кој рече дека
Аргироски има голем придонес за успешните резултати на здружението и
во 2016 година, и затоа членовите на
собранието и целото здружение му се

благодарни и му даваат поддршка за
неговите насоки и визии со кои успешно го води Сојузот.
Петтата седница на собранието на
ЗП-Охрид и Дебрца беше отчетна и на
истата беа сумирани резултатите на
севкупното работење во изминатата
2016 година. Во извештајот кој го из-

ложи претседателот на извршниот одбор, Ѓорѓи Трпчески, беше изнесено
дека минатата година е една од најуспешните години во досегашното постоење на ЗП-Охрид и Дебрца, а истото беше поткрепено и во дискусиите
на членовите на собранието. Годишната сметка на ЗП-Охрид и Дебрца и

на Клубот на пензионерите е позитивна. Материјално-финансиското работење во 2016 година во сите месни
разграноци е домаќинско и рационално. Средствата се користени за еднодневни излети, спортски натпревари,
за подготовка на КУД „Далги“ кое се
закити со големо признание за успеш-

но негување на староградскиот мелос
на 46-от републички фестивал „Илинденски денови“ во Битола, за отворање на првата рурална амбуланта во
Пештани и друго. Соработката со здруженијата од соседните држави е успешна и продолжува и во 2017, а на
повидок е воспоставување на соработка со Костур од соседна Грција.
Соработката со СЗПМ од членовите на собранието беше оценета како
доста успешна и таа ќе продолжи со
уште поголем интензитет, како и соработката со други здруженија, невладини организации и со локалната самоуправа на Охрид. На седницата стана
збор и за учеството на ревиите и спортските натпревари во 2017 г., а Охрид
годинава ќе биде домаќин на Регионалните спортски натпревари од четвртиот регион.
По извештаите за работата на здружението и на Клубот на пензионерите
во минатата година дискутираа: Наум
Ефтимоски, Александар Иваноски,
Владо Милошески, Крсте Спасески,
Слободан Пупиноски, Зоре Мицкоски,
д-р Димитар Спасески, Крсте Жилески, Поликсена Тунтева, Пиринка Рупева, Ристо Трајкоски, Стефан Владимиров и Добре Паункоски. Извештаите и завршната годишна сметка беа
прифатени од сите присутни.
К. Спасески

СЕДНИЦА НА ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА МОНОГРАФИЈАТА
ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ПЕНЗИОНЕРСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Зборовите летаат, само напишаното останува

На 3 април 2017 година се одржа
седница на издавачкиот совет на монографијата по повод 70 години од пензионерското организирање во Македонија „Пензионерски активности за
почит“ од авторите: Драги Аргировски,
Станка Трајкова, Калина С. Андонова,
Илија Глигоров и Мендо Димовски. Со
седницата раководеше претседателот
на издавачкиот совет, Бесник Поцеста.

Главниот уредник и еден од авторите на монографијата, Драги Аргировски, во кратки црти го образложи патот
по кој се дојде до создавање на овој значаен документ, дело кое ќе остави трајна трага во историјата на Сојузот за пензионерските активности и постигнувања во изминатите години.
Создавањето на ова дело е резултат
на желбата и одлуката на сите органи на

СЗПМ, од организацискиот одбор за одбележување на големиот јубилеј, 70 години пензионерско организирање во
Македонија, преку извршниот одбор и
собранието на Сојузот. За реализација
на монографијата е вложен голем труд.
Монографијата има 200 страници, над
470 фотографии, многу документи, факсимили и друго. Користени се службени весници, 21 билтен за спорт, 14 билтени за фолклорни ревии, 103 весници
„Пензионер плус“, шеесетина „Пензионерски видици“, други весници, документи и разни архивски материјали. Работата беше макотрпна, истражувачка
и комплексна - истакна Аргировски.
Потоа, на седницата во електронска
форма беше презентирана компјутерската подготовка на целата монографија со коментар на сите 10 дела. По завршување на презентацијата имаше
дискусија во која се вклучија сите присутни членови на издавачкиот совет:
Бесник Поцеста, Салтир Каровски, Илија Адамоски, Душан Ристоски, Спирко
Николовски, Ѓорге Андонов, Веле Алексоски и Баки Бакиу.
Од дискусиите општ заклучок беше
дека монографијата одлично е сработена и изобилува со многу податоци. Текстовите обмислено се илустрирани со фотографии и документи. Сите дискутанти
имаа само пофални зборови за содржината, за ликовното обликување и за дизајнот. Дискусијата заврши со изреката:
„зборовите летаат, само напишаното останува“, што е голема и точна вистина!
Позитивно мислење и високи оцени за монографијата „Пензионерски
активности за почит“ има и од рецензентот Александар Димковски, главен
и одговорен уредник на весникот „Нова Македонија“ и на додатокот „Пензионерски видици“, новинар кој долго време соработува со СЗПМ и добро ги познава случувањата во Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија.
Калина С. Андонова

ЗП-ШТИП

Носталгија по младоста и по шахот
Пролетното априлско сонце ги измамило пензионерите Елица и Мирче Манаскови, со своите осумдесет лета да излезат на клупата, да ги почувствуваат зраците на сонцето и да сретнат некој познаник за да евоцираат спомени. Кога нe
видоа се израдуваа, солзи радосници
им навреа.
Ние дојдовме во посета - рече претседателката на разгранокот Автокоманда,
Убавка Јанкова, каде што припаѓаат овие
пензионери, членови на ЗП-Штип. Тие
бликнаа од среќа и нe поканија дома.
Очите ни ги привлекоа многуте дипломи и медали, добиени од Регионалните и Републичките спортски натпревари
во шах. Читам, злато на спортските пензионерски игри во организација на СЗПМ
во: Радовиш, во Кавадарци, Ресен, Охрид
и така насекаде низ Македонија, а особено драга, вели Елица, ие наградата за
најдобра шахистка на десеттите републички спортски натпревари во 2005 години, одржани на Велешко Езеро. Со носталгија зборува за дружењата, за резултатите, за младоста што пролета, за својата голема љубов и хоби - шахот.
- Родена сум во Мркоњич град во Босна. Во војната ги загубив родителите. Како сираче пораснав во дом за сираци,
таму научив да играм шах. Како девојче,
со групата од домот не пратија во Штип
да учиме за текстилни работници, а потоа ме вработија во ПИМ „Прстенче“, каде што бев мајсторица за предено и за
платно за ткаење. Работевме вредно, се

натпреварувавме едни со други во квалитет и квантитет - ни раскажува Елица
за тоа време, за младоста. И Мирче го
раскажа својот дел од приказната и како се оженил со сопругата Елче, која и денес се уште така ја нарекува.
- Мене мајка ми ми ја посочи Елче.
Може да се рече дека таа си ја одбра снаата. Ми рече дека девојката е лична и
вредна. И мене ми се бендиса Елче, која тогаш беше со вита става и со долга коса до појас. Не чекав уште еднаш да ми
каже, си ја зедов за невеста. Ете остаревме заедно, минавме златна, чекаме платинеста свадба. Имаме син и ќерка, тие
ни дарија внуци, сега и тие се големи. Навраќаат децата, помагаат, неносат на лекар, набавуваат лекови, ама и тие си имаат свој дом, свои обврски, одат на работа. Сега со лекови живееме, ама се поткренавме, излегуваме - полни со разбирање за децата, се потпираат еден на
друг, иако на Мирче ударот му оставил
последици, а Елица е со кревко здравје.
На крајот од посетата, Убавка ја покани Елица пак да дојде во клубот, каде
што жените се дружат со чај и кафе, разменуваат мислења, рецепти, има денови кога нарачуваат тиганици, празнуваат празници, а оние поздравите одат и
на екскурзии и дружења со други здруженија. И Мирче и Елица ни се заблагодарија за посетата. Ги оставивме со нивните спомени и многуте признанија и
медали кои им го красат домот.
Цвета Спасикова
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ЗП-ЛАБУНИШТА

Со скромни чекори кон подобри резултати
ЗП-Лабуништа брои околу 600 члена.
Од пред неколку години полека, но сигурно почна да пројавува сепоголем интерес
и да се наметнува како активно здружение
во рамките на здруженијата од четвртиот
регион. За почеток овој скромен успех се
должи на претседателот Лутви Ќазимоски,
кој успешно почна да раководи и да ја организира активноста на здружението. Со
неговото доаѓање од пред две години, за
50 пензионери се организираше петдневен одмор во Драч, Албанија, а оваа година се планира во некое од познатите туристички летувалишта во Турција, бидејќи постои голем интерес од пензионерите. Покрај одморот, по околу 20 пензионери користат климатско-бањска рекреација во
бањите„Цапа“воДебар,прекуМинистерс-

твото за труд и социјала, благодарение на
добрата соработка со СЗПМ.
Според Ќазимоски, годинава најавуваат посериозно да се вклучат во регионалните спортски натпревари, што ќе се
одржат во Охрид, а потоа и на републичките натпревари, се разбира ако постигнат
добри резултати. Годинава за прв пат најавуваат учество и на регионалната фолклорна ревија која ќе се одржи во Кичево.
Во областа на здравствената заштита ќе организираат посета на болни, изнемоштени и осамени пензионери, а преку проектот за волонтерство ќе им помагаат на пензионерите за какви било потреби од снабдување со прехранбени артикли и друго. Во оваа насока здружението издвојува и парични средства за пен-

зионери кои се социјално незгрижени. За
вакви случаи се доделени околу 50.000
денари. Инаку, ЗП-Лабуништа од поодамна има сопствена здравствена амбуланта која работи 24 часа, со лекари од општа практика, и аптека за снабдување со
лекарства, и во тој однос немаат проблеми како во некои други рурални средини.
Што се однесува до соработката, ЗПЛабуништа има добра соработка со ЗП од
четвртиот регион, Струга, Охрид, Кичево,
Македонски Брод, Дебар и Вевчани. Секако најдобра соработка има со СЗПМ,
како матична организација по чиј терк ја
носи и својата програма за работа.
Претседателот Ќазимоски не го крие
задоволството за добиеното признание
од СЗПМ по повод јубилејот 70 години од

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

За песна и оро годините не се важни
Здружението на пензионери Демир Хисар,
со машката и женската игроорна група имаше
свој настап и воедно ја збогати програмата на
годишниот концерт на едно од најактивните културно-уметнички друштва во државава, КУД
„Илинден“. На покана од претседателот на здружението, Љупчо Србиновски, демирхисарските
игроорци и игроорки прикажаа само мал дел од
нивниот богат репертоар на изворни ора, песни и сплетови од демирхисарскиот крај. Големата концертна сала во Домот на културата во Демир Хисар беше претесна да ги прими сите љубители на македонскиот фолклор кои таа вечер
имаа можност да уживаат во прекрасните кореографии на пензионерите игроорци и игроорки,
кои со своите ора покажаа и докажаа дека желбата за презентирање на пребогатото македонско фолклорно наследство ги нема одминато ни
во третата животна доба. На барање на програмскиот раководител на годишниот концерт, пен-

зионерите одиграа две кореографии на познати македонски ора со кои демирхисарските пензионери се претставија и на 8-от Меѓународен
фестивал на трета животна доба во Љубљана, Р.
Словенија.
Свое деби-претставување на овој концерт
имаа и новите членови на машката игроорна
група кои по долги години првпат повторно заиграа пред домашната публика како пензионери. На овој настан присуствуваше и поранешниот директор на државниот ансамбл на песни,
игри и ора „Танец“, Бошко Треневски, кој не ги
криеше импресиите од настапот на разиграните пензионери и не штедеше пофални зборови
за своите некогашни колеги, а сегашни игроорци на ЗП-Демир Хисар. По одличниот настап,
игроорната група на Здружението на пензионери Демир Хисар присуствуваше на коктел што
во нивна чест го организираше Домот на културата во Демир Хисар.
Зоран Стевановски

пензионерското организирање во Македонија, како и плакетата на првиот претседател на ЗП-Лабуништа, Рамиз Ќазимоски, кој има големи заслуги за формирањето на здружението. Ќазимоски е
актуелен член на собранието на СЗПМ.
Треба да се истакне и дека ова мало
здружение има добри просторни услови
за работа во свој Пензионерски дом, изграден со сопствени средства на пензионерите и со финансиска помош на СЗПМ.
Годишните програми секогаш успешно ги реализираме и истите финансиски
ги покриваме. Таков беше случајот и во
минатата година. На финансиски план успешно ја завршивме, и како резултат на
економичноста во работењето остваривме доход од 300.000 денари. Позитивно-

то работење е пофалено од сите органи
на ЗП, и се надеваме дека и годинава ќе
забележиме позитивни резултати како и
во изминатите години - вели претседателот на ЗП-Лабуништа, Лутви Ќазимоски.
К. Спасески

ЗП-СВЕТИ НИКОЛЕ

Заедничка изложба на
двесликарки-пензионерки

Луѓето низ годините постојано се усовршуваат, тежнеејќи кон своите цели. Голем број соништа
се остваруваат, но секогаш постои нешто што останува недосонувано, или да се оствари подоцна во
некои подобри времиња.
Светлана Иванова и Татјана Ефтимова се ликовни педагози во пензија кои како наставнички
во основното училиште „Кирил и Методиј“ во Свети Николе, со години и со љубов ги пренесувале
вештините на ликовното изразување на своите
ученици. Тие двете творат од рана младост. Четките, боите и платната им биле и се уште им се нивни сопатници и денес во златното зрело животно
доба, кога со творечка зрелост и се уште со голема енергија создаваат прекрасни слики. Доказ за
тоа беше нивната неодамнешна заедничка изложба по повод Меѓународниот ден на жената.
Како што е вообичаено во Свети Николе, Домот на културата и овој пат беше носител и организатор на оваа ликовна изложба која беше отворена на 7 март. Програмата започна со звуците
на прекрасните изворни македонски песни и со
читање стихови посветени на жената. Со убави и
одбрани зборови на добредојде присутните ги поз-

драви директорката на Домот на културата, Валентина Алексова, нагласувајќи го значењето на
творештвото на уметниците во третата доба. Потоа, ликовниот уметник Димитар Лазов од Свети
Николе ги запозна посетителите со творечкиот пат,
со многубројните самостојни и заеднички изложби, со добиените награди и признанија на Светлана и Татјана, на што тие од срце му се заблагодарија, како и на присуството и укажаната доверба на присутните. Особена благодарност тие упатија и на ЗП-Свети Николе и на претседателот Никола Атанасов за дадената поддршка. Присутните со топли зборови ги поздрави и нивната пријателка и дописник на пензионерскиот весник „Пензионер плус“, Вукица Петрушева, посакувајќи им
и на двете успех во нивното творење. Изложбата
за отворена ја прогласи првиот човек на општината, градоначалникот Зоран Тасев.
минантни мотиви на сликите беа пејзажи, стари македонски куќи кои ги има се помалку, портрети и неизбежните преубави цвеќиња. Сликите
ги одушевија љубителите на ликовната уметност,
меѓу кои имаше голем број пензионери, но имаше и од помладите генерации. В. Петрушева

ХУМАНОСТ ЗА ПРИМЕР: СРЕДБА СО МИЛИЈАНА И МИХАЈЛО ДОЈЧИНОВСКИ

Изгубена торба полна со пари вратена на сопственикот
Хуманоста и чесноста се врвни одлики кои, за жал, понекогаш ни затајуваат.
Сепак, има луѓе со доблест и со големо срце кои се подготвени да дадат се од себе
за да им помогнат на другите. Во првиот
ред меѓу нив неодамна го зацврстија своето место и брачните другари Милијана и
Михајло Дојчиновски, двајцата пензионери, кога шетајќи се низ една скопска населба пронајдоа торба полна со пари и
без двоумење му ја вратија на сопственикот. Не можеше да се скрие возбудата
од средбата на главните „актери“ на оваа
вистинска приказна, која неколку дена
потоа се оствари токму во бурекчилницата на Драган - сопственикот на „изгубена-

та торба“.
- Ниту во еден миг не ни провеа друга
мисла освен дека мораме да го пронајдеме сопственикот на торбата со пари и
да му ја вратиме што побрзо - ја започна
приказната пронаоѓачот Михајло, ненаметливо и тивко, но со сериозен глас, на
кој веднаш се надоврза Драган, за уште
еднаш од срце и бескрајно да му се заблагодари за хуманиот гест.
- Денот како и другите претходно ми
беше многу динамичен. Пекарската работа е мачна и тешка. Со мојата сопруга
во бурекчилницава доаѓаме рано, а си
одиме доцна навечер. Така и тој ден, откако го затворивме дуќанот, се упативме кон

vidici

нашето возило и за да ги извадам клучевите од џебот, махинално ја ставив торбата на колата, ја отклучив вратата и со сопругата тргнавме кон дома. Дури кога стигнавме се сетивме на торбата и констатиравме дека по пат некаде сме ја изгубиле - кратко раскажа Драган.
И Милијана беше возбудена и среќна што помогнала во случајот.
- Излеговме на прошетка за да уживаме во пензионерското секојдневие. За среќа, патот не наведе на изгубената торба.
- Често меѓусебно си посакуваме добро здравје и да дочекаме уште радости.
Не можам да ви опишам колку бевме
среќни кога го пронајдовме сопствени-

кот на торбата, благодарение на визиткартата на Драган. За волја на вистината,
иако сме со скромни пензии, нам пари
не ни требаат туку здравје како и досега
да го живееме животот, полни со верба,
спокојство и љубов - вели Михајло, скромно поместувајќи се од столчето.

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

Видно задоволен од постапката на
брачната двојка-пензионери, Драган уште
еднаш им се заблагодари на Милијана и
Михајло, поканувајќи ги на бурек што специјално за нив ќе го направи, бидејќи ја
одбија паричната награда за хуманиот
гест. Севастија Цветковска Сотировска
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