PENZIONERSKI
vidici
Broj 64,
Четврток,
11.5.2017

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

Насоки за идните и монографија за реализираните активности
На 20 април 2017 година се одржа
седница на која присуствуваа претседателите на здруженијата-членки на Сојузот на здруженија на пензионери на
Македонија, која се состоеше од два
дела: првиот дел беше посветен на договор за понатамошното дејствување
на Сојузот, за што насоки и препораки
даде претседателот на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски, а во вториот дел
беше промовирана монографијата
„Пензионерски активности за почит“
која СЗПМ ја издаде по повод 70 години од пензионерското организирање
во Македонија.
На почетокот од првиот дел, претседателот Аргировски ги поздрави присутните и во своето обраќање ги образложи програмските задачи на Сојузот
и на неговите членки во тековната година, со осврт на позначајните остварени активности во јубилејната 2016
година.
Дозволете ми најпрвин срдечно да
ве поздравам и да го искажам моето
задоволство од оваа средба, но и од секоја поединечна со вас, бидејќи средбите секогаш се заемно драгоцени поради размена на мислења и информации, создавање и зацврстување на нашата меѓусебна доверба и реализирање на нашите заеднички договори за
поставените програмски задачи - истакна, меѓу другото, Аргировски.
Со поголем број од вас годишно
имаме и по десетина средби на седници и на разни културни, спортски и други манифестации кои вие ги организирате сами или заедно со Сојузот. Незаборавно наше дружење беше на свечената академија по повод нашиот голем јубилеј кога не случајно на сите
здруженија на пензионери и на истакнати активисти свечено им беа врачени признанија и плакети за особен придонес во развојот на пензионерското
организирање во Македонија. Контактите со вас на раководството на СЗПМ
и мене лично ни ја даваат потребната
енергија и поткрепа успешно да се
справуваме со сите проблеми и предизвици за што сме ви особено благодарни.
Денес сме тука да се договориме
како ќе дејствуваме во оваа 2017 година.
Според најновите податоци, во Република Македонија има околу
300.000 пензионери, од кои 188.600
се корисници на старосна пензија или
62 отсто, 76.200 на семејна или 25 отсто, и 12 отсто односно 37.600 се инвалидски пензионери. Во СЗПМ членуваат околу 253.000 члена, а околу
36.000 се во трите сојузи на инвалидски пензии. Над 12.000 корисници на
пензија не се членови на ниеден сојуз,
а меѓу нив се и неколку илјади деца на
починати родители. Според најновото
усогласување на пензиите јануарската пензија е зголемена за 0,8 отсто, така што на минималниот износ на пензија до 8.473 денари пензијата е зголемена за само 67 денари, а на оние
со максимален износ од 36.337 денари, 290 денари. Во Република Македонија просечната пензија достигна

13.811 денари или 224 евра, што го нема во ниту една земја од нашето опкружување. Како што ви е познато, македонскиот пензиски систем се темели
на генерациска солидарност, односно
вработените плаќаат придонеси за исплата на пензии. Во просек, 1,9 вработен покриваат еден пензионер, а за да
се одржи целиот систем се цени дека
овој сооднос треба да изнесува 3:1. За
нас пензионерите секако загрижува и
податокот за зголемената смртност во
минатата година, а особено во првите
три месеци од годинава, поради што се
јавува недостиг од средства во солидарниот фонд и исплатата на посмртната помош доцни по два-три месеци.
Поради тоа, одборот на регистрираната организација според својата законска надлежност направи опстојна анализа во соработка со Министерството
за труд и социјална политика и со Фондот на ПИОМ и донесе заклучок да се
преземат привремени мерки за наредните 6 месеци. За таа цел се предлага
средствата за солидарниот фонд да се
зголемат од 120 на 130 денари. Со тоа
овој голем актуелен проблем ќе биде
решен без да бидат попречени или намалени нашите програмски задачи. Годинава домаќини на регионалните ревии се здруженијата на пензионерите
ОВР на РМ, Кавадарци, Струга, Прилеп, Кратово, Тетово, Кочани и Пробиштип, а оваа година ја одбележуваме
и 15- годишнината од првата ревија на
песни, музика и игри. Во тек се и подготовките за Републичката ревија на
песни, музика и игри што ќе се одржи
на 6 јуни во концертната сала на Домот
на АРМ, која министерот за одбрана
одобри да се користи без надомест.
Успешно се одвиваат и подготовките за регионалните спортски натпревари на кои домаќини се здруженијата на
Воените пензионери, Пехчево, Пробиштип, Сарај, Велес, Штип, Охрид и Ресен. На 22. републички пензионерски
спортски натпревари на 2 септември,
за првпат домаќин ќе биде ЗП-Кочани.
Според новата одлука на ИО на СЗПМ,
на здруженијата-домаќини на регионалните ревии и на спортските натпревари, до 3.000 члена, ќе им се додели
помош од 40.000 денари. Вкупно од
буџетот на СЗПМ за овие две значајни
манифестации, за нивниот квалитет и
масовност се планирани да се вложат
1.550.000 денари, односно рекордни
25.200 евра. СЗПМ одвои средства и
за одржување на традиционалната мултиетничка средба во Тетово, за одржување на пикник-средбите во Дојран,

Рамна Река - Пехчево, Ораовица, Пелинце, кочански Пантелеј, виничко Драгобраште, Лесново, како и за мултиетничките дружења во Сарај, Гостивар,
Кичево, Струга и во Ресен.
Со оглед на тоа што ние сме една целина, здруженијата кои досега не ги усогласиле статутите тоа треба да го направат поскоро, а се чувствува потреба и
од зајакнување на интерактивното информирање со возвратни информации.
Во ова време-невреме, забележително е зголемување на грабежи и напади врз осамени стари лица и семејни
насилства, поради што се планира СЗПМ
и здруженијата да подготват заедничка
стратегија за соработка со полицијата,
за едукација на членството, но и за зајакнување на будноста на припадниците на ОВР и на други релевантни структури. Нема да изостане и прашањето на
сопственоста на домовите на пензионерите, натамошно намалување на цените на лековите, ослободување од партиципација за болничко лекување од сегашната висина на пензија до 12.600
да се помести до висина на пензија од
15.000 денари. Време е да се размислува за реформи во пензискиот систем
во нашата земја и друго.
И досега, а и во иднина, СЗПМ секогаш работи во согласност со законите на Република Македонија и со својата мисија придонесува за остварување подобар живот на сите корисници
на пензија, а со тоа и за нивните семејства. Сегашната актуелност и политичката криза не треба да дозволиме
негативно да влијаат во остварувањето на нашите активности и зацртаните
задачи. Ние со своето искуство и мудрост со голема одговорност во работата треба заеднички да придонесеме
програмските задачи да ги реализираме со нов квалитет, масовност и воведување новитети во дејствувањето, со
поттикнување на позитивната енергија и поголеми заложби за создавање

натамошни достоинствени услови за
живот во третата доба, за активно и
здраво стареење.
СЗПМ како најмасовна и најактивна невладина, неполитичка, мултиетничка граѓанска асоцијација постојано се ангажира за збогатување на соживотот на пензионерите. Соживотот и
мултиетничката и меѓугенерациската
соработка успешно треба да се остваруваат на сите пикник-средби, фолклорни ревии, спортски натпревари, поетски ракувања и други манифестации
кои заедно ги организира СЗПМ со своите членки - здруженијата на пензионери. Оваа соработка треба да се остварува и на полето на хуманитарните
активности, во содејство со Црвениот
крст и со нашите волонтери на сите нивоа. Особено треба да се помагаат ранливите групи пензионери без оглед на
вера и нација и пензионерите со ниски
пензии, истакна Аргировски.
Овие пораки на претседателот беа
поздравени со аплауз, како и заклучокот во врска со решавање на проблемот со солидарниот фонд.
Во вториот дел, пред присутните беше промовирана монографијата „Пензионерски активности за почит“, за која во куси црти претседателот Аргировски го објасни патот по кој беше создадена истата. На свечената промоција
на монографијата „Пензионерски
активности за почит“, во големата сала на ССМ за значењето на ова историско-публицистичко дело говореше
рецензентот Александар Димковски,
главен и одговорен уредник на весникот „Нова Македонија“.
Со особено задоволство и одговорност ја прифатив понудата да бидам рецензент на монографијата „Пензионерски активности за почит“, што излегува по повод 70 години од пензионерското организирање во Македонија.
Предизвикот е до толку поголем што станува збор за оцена на дело на најголе-

мата по бројност организација во државата и веројатно највлијателната непартиска, невладина и мултиетничка
организација која во 2016 година го
одбележа својот голем 7-децениски јубилеј. Како главен и одговорен уредник на првиот македонски дневен весник „Нова Македонија“, повеќе од една деценија директно соработувам со
Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија преку издавање на
месечниот прилог „Пензионерски видици“, но и професионално ги следам
сите нивни активности - истакна Димковски.
Автори на монографијата се: Драги Аргировски, Станка Трајкова, Калина С. Андонова, Илија Глигоров и Мендо Димовски. Монографијата има 200
страници и над 470 фотографии, многу документи, факсимили и друго. Би сакал да истакнам дека станува збор за
стручна монографија во која се остварени сите параметри за едно вакво дело. Тука мислам на користење релевантни, непристрасни извори на податоци и информации при обработка на
содржините, а секоја тема се карактеризира со оригиналност, содржајност,
исцрпност и вистинитост, додека, пак,
квалитетот на насловите, рубриките, подрубриките, како и на фотографиите и
илустрациите е на високо професионално ниво. Со полно право може да
се констатира дека со ова дело нејзините творци ја испишуваат не само својата животна историја, туку и генезата
и историјата на пензионерското организирање во државата. На овој начин
им се остава на идните генерации едно непроценливо дело со богатство на
податоци и непобитни факти, собрани
и систематизирани на едно место. Структурално монографијата „Пензионерски активности за почит“ е поделена во
10 поглавја во кои е испишана историјата на СЗПМ во своето постоење. Во
осмиот дел е обработен сегментот за
информирањето на пензионерите, како една од приоритетните активности
на СЗПМ. Сојузот има и широко развиена дописничка мрежа каква што посакуваат многу медиуми. Кога станува
збор за информирањето би го издвоил
клучното мото на СЗПМ кое гласи: Само информиран пензионер е добар за
себе, за општеството и за Сојузот. На
ова нема што да се додаде или одземе.
Деветтиот дел на монографијата е посветен на доделените награди и признанија по повод јубилејот 70 години од
пензионерското организирање, а во
последното, десетто поглавје се претставени 53-те здруженија, членки на
Сојузот, кои пулсираат во ритамот на
напредокот, успехот и многубројните
активности на СЗПМ во целата држава. Истовремено, во актуелните општествено-политички услови на постоење се покажува дека токму концептот
и моделот на разбирање и дејствување на СЗПМ има смисла и дава резултати. Монографијата е само уште еден
показател за тоа, истакна Димковски.
Потоа на сите присутни им беше поделен по еден примерок од ова значајно дело.
Калина С. Андонова

vidici

2

Четврток, 11.5.2017

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЗПМ

Петнаесетти јубилејни регионални ревии
на песни, музика и игри
На 15-годишниот јубилеј, на
4 мај во Пробиштип, градот
каде што се одржала првата
пензионерска фолклорна ревија, претседателот Аргировски ги потсети присутните на
Гоцевата силна мисла со познатата безвремена порака:
„Светот единствено треба
да се разбере како поле за
културно натпреварување
меѓу народите“
Ревиите на песни, музика и игри во
организација на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија оваа
година се одржуваат во знакот на одбележувањето на 15-годишниот јубилеј на оваа најмасовна пензионерска
културна манифестација. Од 9 здруженија, учесници на првата ревија што се
одржала во Пробиштип во 2003 година, по 15 години бројот на учесниците
се зголеми повеќе од петпати и во осумте региони на фолклорните средби оваа
година ќе настапат 50 здруженија, а
најдобрите ќе имаат можност да се
претстават и на Републичката ревија
на песни, музика и игри, која ќе се одржи на 6 јуни 2017 година, во Домот на
АРМ во Скопје. Петнаесет тите ревии
на песни, музика и игри започнаа на
25 април во Домот на АРМ во Скопје,
со одржувањето на регионалната фолклорна средба на здруженијата на пензионери: Илинден, Воените пензионери, Кисела Вода, Сарај, Гази Баба и
здружението на пензионери од Органите за внатрешни работи на РМ од
Скопје. Добредојде на учесниците и на
гостите прв им посака домаќинот на
оваа манифестација, претседателот на
ЗП-ОВР, Спирко Николовски, при што
особено го поздрави присуството на
претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.
Во името на организаторот, СЗПМ,
учесниците и присутните ги поздрави
секретарката на ИО на Сојузот, Станка
Трајкова, која го истакна значењето и
придонесот на оваа културна манифестација во зачувувањето и негувањето на фолклорните традиции и културното богатство на Р. Македонија и ја
прогласи ревијата за отворена.
Најпрво, со пригодни изведби и нумери на присутните им се претставија
гостите од подмладокот на ансамблот
за ора и песни АКУД „Мирче Ацев“, етнокласичниот хор „Серенада“ и пејачката група „Влашка гордост“ од Скопје. Потоа, со изворен фолклор, со староградски песни и игри, со кореографии и хорски изведби и со мултиетнички призвуци настапија учесниците на
ревијата секој со желба што подобро
да се претстави. За успешниот настап,
во името на организаторот - СЗПМ, благодарници на учесниците им врачи претседателот на комисијата за културнозабавен живот, Мендо Димовски.
ЗП-Кавадарци, од градот на виното и на грозјето, на 26 април 2017 г. беше домаќин на јубилејната 15-та по ред
регионална ревија на песни, музика и
игри, на која околу 170 пензионериучесници од 7 здруженија: Кавадарци,
Неготино, Велес, Демир Капија, Бог-

ЗП ОВР

ЗП Прилеп
данци, Гевгелија и Валандово се претставија со традиционални староградски и изворни песни и музика карактеристична за повардарското поднебје.
На почетокот, пред присутните се обрати претседателот на ИО на кавадаречкото здружение, Ристо Анѓушев, кој ги
поздрави гостите и присутните, а на
учесниците им посака успешен настап.
Присутните ги поздрави и претседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста, кој истакна дека му е особено
драго што е првпат во овој град како
гостин и во ваква улога. Затоа, како што
рече, му причинува огромно задоволство да ги поздрави учесниците и на сите да им посака многу здравје и среќа
во животот. Со таква желба тој ја отвори и оваа јубилејна ревија на песни,
музика и игри. Први „мразот го скршија“ домаќините со пејачката група КУД
„Лоза“, која исполни три родови песни,
а во пријатна и весела атмосфера се
претставија и пејачките групи и солисти на сите учесници. На крајот, членот
на комисијата за КЗЖ при СЗПМ, Леонид Манчев, во името на организаторот им врачи благодарници на учесниците на ревијата.
Фолклорната ревија во Струга се
одржа на 29 април, во Домот на културата, а започна со свечено дефиле на
учесниците околу реката Дрим. Добредојде и пријатен престој во убавата Струга на гостите и на учесниците од ЗП: Гостивар, Дебар и Центар Жупа, Охрид и
Дебрца, Македонски Брод и Кичево
прв им посака претседателот на ЗПСтруга, Милорад Трпоски. Пригодно
обраќање имаше претседателот на
СЗПМ, Драги Аргировски, кој го истакна значењето на оваа најмасовна пензионерска културна манифестација, која во овој регион има голем придонес
во негувањето на културниот идентитет
и соживотот помеѓу припадниците на

сите етнички заедници. Притоа тој го
нагласи и поширокото значење и придонес на ревијата во зачувувањето и
пренесувањето на културните традиции во Република Македонија, за што
Министерството за култура ревијата ја
прогласи за манифестација од особен
државен интерес. Потоа сцената ја
освоија учесниците и во градот на поезијата силно одекнаа песната и музиката. Се свиреше и се пееја изворни
народни и староградски песни на македонски и на албански јазик, а во разнобојните традиционални носии се препознаваа мултиетничноста и заедничкото живеење што со години се негуваат на овие простори. Благодарници за
успешниот настап на учесниците им
врачи претседателот на комисијата за
КЗЖ при СЗПМ, Мендо Димовски. Мултиетничкиот карактер на средбата беше искажан и со двојазичното водење
на ревијата.
На 2 мај 2017 година во Прилеп,
пензионерите од Битола, Ресен, Демир
Хисар, Крушево, како и од градот-домаќин, ги покажаа умешноста и талентот во пеење и во играње. На овој пензионерски културен настан присутни-

те ги поздравија: Кирил Ѓорѓиоски, претседател на ЗП-Прилеп, градоначалникот Марјан Ристески и претставникот
на СЗПМ, потпретседателот на ИО, Салтир Каровски, кој по своето поздравно
обраќање ја прогласи регионалната
ревијата на песни, музика и игри на
здруженијата од седмиот регион за
отворена.
Пред присутните прво настапи КУД
„Пенка Котевска“ од градот-домаќин,
кој единствен има две културно-уметнички друштва, а потоа се заредија преостанатите, при што секое здружение
настапи со по три изведби. На крајот
сите учесници добија благодарници за
учество и за својот придонес во зачувување и негување на фолклорот во нашата земја. Благодарници на здруженијата-учесници им врачи Цветанка Ангелеска, членка на комисијата за КЗЖ
на СЗПМ.
На 4 мај 2017 година, во Пробиштип,
каде што била одржана и првата фолклорна ревија, се одржа 15-та регионална ревија на песни, музика и игри.
Уште на првата ревија организирана од СЗПМ акцент е даден на изворните народни и староградски песни и

ора, придружувани од музички групи
со народни и изворни инструменти. На
првата фолклорна пензионерска ревија учествуваа пејачки групи и ансамбли на девет здруженија на пензионери
и тоа од: Прилеп, Куманово, Гази Баба,
Кочани, Кавадарци, Гевгелија, Берово, Лозово и од градот-домаќин Пробиштип. Затоа, по повод 15-годишниот јубилеј, организацискиот одбор на ревиите на песни, музика и игри на СЗПМ
одлучи овие здруженија како втемелувачи на манифестацијата да добијат
признанија како благодарност за нивната визија и придонес во развивањето и збогатувањето на културно-уметничкиот живот на пензионерите во рамките на Сојузот и пошироко. Пред да го
споделиме доживувањето со настапот
на учесниците на ревијата да му оддадеме и достојна почит на големиот македонски син Гоце Делчев, кој на денешен ден во 1903 година, во селото Баница - Серско загинал за својата сакана татковина, за Македонија. Во оваа
пригода да се потсетиме на Гоцевата
силна мисла со познатата безвремена
порака дека „светот единствено треба
да се разбере како поле за културно
натпреварување меѓу народите“ - со
овие зборови од своето обраќање претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски
ја прогласи ревијата за отворена.
На ревијата во Пробиштип настапија културно-уметничките друштва на
здруженијата на пензионерите од Струмица, Штип, Радовиш и Конче, Пробиштип, Свети Николе, Злетово, Ново Село и од Лозово, а пред тоа на присутните добредојде им посакаа Груица Манасиев, претседателката на ЗП-Пробиштип, домаќинот на ревијата, и Тони
Тоневски, градоначалникот на Пробиштип. Благодарници на учесниците им
врачи Станка Трајкова, секретарката
на ИО на СЗПМ.
М.Д. - К.С.
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СЕДМА ПЕНЗИОНЕРСКА МУЛТИЕТНИЧКА СРЕДБА ВО ТЕТОВО

Мултиетничноста е богатство
на животот и разумот

Во големата сала „Арена“ во Тетово,
над 350 пензионери од дваесетина здруженија се дружеа, ги обновуваа пријателствата, создаваа нови познанства, докажувајќи дека и во вакви времиња можат и знаат да бидат еден со друг, да ги
остават настрана националните и сите
други бариери и заедно и сложно да играат ора на „Девојче бело црвено“, на штипскиот „Чочек“, на албанската песна „Пролетта доаѓа“, да ги пеат заедно „Јовано,
Јованке“, „Болна е легнала“, „Рока мандолина“, „Шота“ и уште многу други. Оваа
мултиетничка средба беше вистинска забава која ги оттргна луѓе од третата доба
од нивните грижи, враќајќи им ги еланот
и здравјето, радоста заради виденото и
доживеаното, за да се разделат со „до гледање до наредната осма по ред мултиетничка средба“, што веќе традиционално
се одржува во мултиетничкото Тетово.
Нашиот Сојуз е најмасовна невладина организација во Македонија, која дејствува како непартиска и непрофитна.
Продолжуваме да ги шириме меѓусебното пријателство, соживотот и се друго
што е одлика на нашата хомогеност и меѓусебно разбирање. Во тој дух, на домаќинот - ЗП-Тетово му подарувам примерок од тукушто излезената монографија
за 70-годишниот јубилеј на Сојузот на
здруженијата на пензионери на Македо-

нија - со овие зборови им се обрати Драги Аргировски, претседателот на СЗПМ,
на присутните, прогласувајќи ја средбата за отворена.
На оваа другарска средба со пензионерите се дружеше и Теута Арифи, градоначалничката на општината Тетово.
Драги мои родители, ние имаме целосно разбирање за вашите активности,
соработуваме со ЗП-Тетово и секогаш
даваме поддршка во границите на нашите можности. Со ваквиот начин на дру-

жење вие им ја пренесувате традицијата на младите, на вашите внуци, што претставува вистинска драгоцена работа истакна Арифи, и притоа како поддршка
на ЗП-Тетово му вети од буџетот на општината 30.000 денари.
На почетокот на средбата, Стојан Соколовски и Шабан Азизи, во својство на
домаќини, ги поздравија присутните на
македонски и на албански јазик, истакнувајќи дека „поради карактерот и важноста, организатор на оваа средба е и
СЗПМ“, посакувајќи традицијата на заедничкото дружење да продолжи и во наредните години.
Љубомир Божиновски од ЗП-Тафталиџе, веќе 15 години пензионер, не го
криеше задоволството што бил присутен
на сите досегашни средби.
Ваквото дружење ни го продолжува
животот, а дружењето го потврдуваме и
на разните екскурзии и други собирања
на пензионерите - истакна Божиновски.
А гостиварката Вадие Зендели искрено ја манифестираше својата радост за
присуството, порачувајќи им на присутните „да го чуваат заедништвото, зашто
мултиетничноста е богатство на животот
и разумот“. На оваа средба пензионерите од Македонија на вистински начин покажаа убав пример за мултиетничко дружење.
Гојко Ефтоски
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ЗП-ЛОЗОВО

Празнична посета
на болни пензионери
По повод некој празник, членовите од ИО на ЗП-Лозово ги посетуваат
болните и немоќни пензионери во нивните домови и им го честитаат празникот. Така беше и оваа година за Велигден. Со кошница јајца, што сами ги
подготвија, им подарија и по едно
скромно пакетче, донација од продавачите на пазарчето во Лозово, кои од
се срце донираа од она што продаваат за овие луѓе „врзани“ за креветот и
кои не можат да излезат од својата соба, а бидејќи здружението е едно од
помалите и не располага со многу финансиски средства.
Посетителите од секој болен пензионер беа дочекани со солзи радосници. Низ разговорот раскажуваа за болестите што ги измачуваат, за староста, но и за своите внучиња и правнучиња. На заминување, бараа од посетителите да им ветат дека пак ќе им дојдат во посета. Така, на баба Стефка од
с. Каратманово, која наполнила 97 години, но за жал го изгубила видот, вторпат и беа на гости, а и ветија дека ќе и
дојдат и на стотиот роденден. Ја посетија и баба Стојка од с. Сарамзалино,
која живее сама, бидејќи нејзините деца живеат во Србија. Таа со нескриена љубов им ги покажуваше фотографиите од нејзините внучиња, закаче-

ни на ѕидот до нејзиниот кревет каде
што најчесто ги поминува ноќите и деновите. Дедо Ванѓел од с. Дорфулија не
можеше да зборува од солзите кои му
течеа, а тој ги голташе. Тажеше за својот изгубен син и за своето изгубено
здравје, но кога го прашаа за внучињата лицето му се разведри. Се разбира дека во с. Милино, село со мултиетничко население, не беше одминат и
Амет, иако не е од христијанска вероисповед. Велигденските јајца со радост
ги зеде во здравата рака, бидејќи другата му е парализирана. И тој со солзи
во очите ги испрати гостите, кои му ветија дека ќе дојдат кај него за Бајрам,
но и кај неговите соседи Македонци.
Петар Губански од Лозово, кој неодамна го прославил 82-от роденден, во неговиот дом го најдоа во кругот на семејството. До скоро бил витален и подвижен, но болеста со која се справува
дваесетина години сега го навасала и
не може да се движи без туѓа помош.
Како и другите, и тој со солзи радосници ги пречека гостите. Последен го посетија Борис Ѓорѓиев од с. Каратманово, кој сакаше со посетителите да се
напие кафе, иако поради болеста не
смее, а потоа замоли да се фотографира заедно со гостите за да се сеќава
на овој убав ден. Марија Моневска

РАЗГОВОР СО ВЕНЧЕ КУЗМАНОСКИ, СЕКРЕТАР НА ЗП-МАКЕДОНСКИ БРОД

Планираното – реализирано
Вие како секретар на ЗП-Македонски Брод
ја знаете историјата на пензионерското организирање на ова подрачје, кажете ни нешто за тоа.
Како било некогаш и како е сега?

преостанатите 52 здруженија во СЗПМ. Како такво се залага за заштита и унапредување на заедничките цели и интереси на корисниците на
пензија и за остварување на нивните права.

Во книгата за евиденција при ЗП-Македонски Брод, првите членови на здружението се евидентирани во јануари 1952 година. Бројот на
пензионери, членови на подружницата во Македонски Брод, во декември 1959 година изнесувал 54 члена. Поранешни претседатели на
здружението од 1982 година биле: Милан Миткоски, Музафер Зеќироски, Венче Станкоски,
Милован Маркоски, а секретари биле Стојан Гиноски, Костадин Иваноски и Станојле Станоески. Денес ЗП-Македонски Брод брои околу
1.300 члена (старосни, инвалидски и семејни
пензионери) организирани во седум разграноци во општината Македонски Брод и во општината Пласница. ЗП-Македонски Брод е самостојно, невладино, непартиско, непрофитно и мултиетничко здружение, доброволно здружено со

Неодамна ги усвоивте извештајот за работа за 2016 година, извештајот на надзорниот
одбор, завршната сметка за 2016 година, финансискиот план за 2017 година и програмата
за работа за 2017 година, како и измените и
дополнувањата на вашиот статут. Кажете ни нешто за овие важни документи.
- По плодната дискусија се констатира дека
планираното е реализирано и дека домаќински
се работело. Извештаите едногласно беа усвоени. Програмата за работа на здружението ја
образложи претседателот Илија Лазески. Во тековната 2017 година ќе се работи врз основа на
донесената програма за периодот од 2015 до
2018 година. Ќе се следи уплатата во солидарниот фонд за брачните другари. Ќе се настојува

да се подобри снабдувањето со лекови во разграноците Растеш, Самоков, Модриште и Пласница. И оваа година ќе се следи состојбата со
бесплатната бањско-климатска рекреација и со
бесплатниот туристички викенд за пензионери
со пониски пензии. Се планира да се изврши реконструкција во Клубот на пензионери во М.
Брод. Ќе се организира еднодневна екскурзија
во Република Македонија кон крајот на мај, со
партиципација од 100 денари за превозот. Ќе
учествуваме на регионалната ревија на песни,
музика и игри и на регионалните спортски натпревари. Ќе се посетат разграноците за подобро информирање и поблиско запознавање со
нивните проблеми. Продолжува добрата соработка со здруженијата на пензионери во земјата, преку организирање средби за размена на
искуства, со ЗЕЛС, Црвениот крст, меѓуопштинскиот центар за социјални работи, ФЗО, Фондот
за ПИО и со СЗПМ. По дискусијата програмата
за работа едногласно беше усвоена.
Д-р Милчо Тренкоски
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ЗП-ПРИЛЕП

Мишо Китаноски - пензионерот Со прилепскиот театар ме поврзуваат
што убаво раскажува
само убави нешта
Неодамна се одржа Дипломатски
ден во Вевчани, традиционална активност на Министерството за надворешни работи. На истата присуствуваа над
60 амбасадори, аташеи, конзули и
службеници од странски амбасади,
акредитирани во Република Македонија. Целта е многу благородна, тие
што е можно повеќе и поубаво да ја
запознаат нашата држава и нејзините луѓе и убавини. Домаќин на странските дипломати беше градоначалникот Цветомир Угриноски, додека хроничарот на Вевчани, истакнатиот македонски новинар и писател, пензионерот Мишо Китаноски, ја имаше таа
чест во Клубот на пензионерите, гостите да ги запознае со историјата и постоењето на населбата низ вековите
и животот на вевчанци.
Оваа средба за мене беше и одбележување на мал јубилеј, зашто во
овие 3-4 години имав можност да ја
заокружам бројката од 5 илјади посетители - гости и туристи на кои им бев
водич во Вевчани, со што им ја пренесов приказната со аргументи и вистината за населбата. Моите многудецениски истражувања им ги ставив на
увид со акцент што е легенда и мит, а
што научен факт за Вевчани. Искрено
речено, горд сум на оваа моја волонтерска активност, зашто се однесува
за нашето Вевчани и на Република Македонија, а јас на овој начин ја изразувам љубовта кон татковината –
истакна Китаноски.
От тука, не еднаш сме слушнале од
посетителите-гости на Вевчани како
велат дека „пензионерот-писател толку многу убаво раскажува што вистински пленува и возбудува, но и ти вдахнува љубов да го сакаш Вевчани, и да
се навраќаш во него“.
Од разговорот со Мишо Китаноски
дознаваме дека најбројни биле гости-

те-пензионери од десетина ЗП, потоа
учениците, младински групи, писатели, но и научници и уметници, странци
од Грција, Албанија, Бугарија,Турција,
Словенија, Србија, Германија, Белгија, Израел, Русија, САД и од други земји со кои пријателствувал додека шетале низ Вевчани и го слушале како им
раскажува. Признава дека сега има
стотина и повеќе нови пријатели не само од РМ, туку и од странство, кои му
се јавуваат и го прашуваат за неговото здравје и творештво. Некои од нив
бараат и нови податоци за Вевчани, а
тој секогаш ги услужува, зашто тоа е
најмногу во интерес на ширењето на
пријателството и развојот на туризмот.
Очекувам следниот мој јубилеј да
бидат 10 илјади посетители на Вевчани на кои ќе им бидам водич, за што
веќе интензивно ја подготвувам книгата за Вевчани, во која сосема јасно се означени нашите корени и нашето постоење - гордо истакнува Китаноски.
С. Кукунешоски

ЗП-КУМАНОВО

Посета на Врање
и на Врањска Бања
Имајќи го предвид интересот на своето членство, комисијата за спорт и рекреација при ЗП-Куманово, при планирањето и остварувањето на програмата
за работа за оваа година посебен акцент
стави на туристичко-рекреативните
активности. Во рамките на планираните
активности се предвидени 21 екскурзија во Македонија и во соседните земји:
Србија, Бугарија и Албанија, а првата со
успех беше реализирана на 9 април 2017
година во Врање и во Врањска Бања, за
која интересот беше над очекувањата.
На оваа екскурзија учествуваа над 200
пензионери од Куманово и Липково, како и од разграноците од неколку села.
Во раните утрински часови, со четири автобуси, пензионерите придружувани од медицинска екипа, тргнаа за соседна Србија. Прва дестинација им беше градот Врање, каде што пензионерите го разгледаа градот. Особено впечатлива им беше посетата на спомен-куќата на познатиот романсиер, раскажувач,
поет на љубовта и тагата, авторот на „Коштана“ и „Нечиста крв“ - Бора Станковиќ. Музеј-куќата „Бора Станковиќ“ е из-

градена во 1850 година, во стар градски
стил, а во неа се наоѓаат стари предмети карактеристични за тоа време. Повеќето пензионери за прв пат ја посетија
неговата куќа и беа воодушевени од несекојдневната глетка на еден свет скриен од минатото, а сочуван од заборав.
Во мошне весело расположение пензионерите своето патување го продолжија кон Врањска Бања, која се наоѓа на
380 метри надморска височина, опкружена со шума и во која има најтопла минерална вода во Европа, со температура на водата до 110 степени. Во бањата
работи Специјалната болница за рехабилитација, каде што за кумановските пензионери беше организирано и предавање за лековитоста на бањата. За време
на престојот пензионерите уживаа во
убавините и во чистиот воздух, а за пријатната и убава атмосфера се погрижија
и врањските трубачи, кои ги развеселија пензионерите, а некои од нив се фатија и на оро. Сена се, првото патување на
кумановските пензионери помина во
најдобар ред.
Јасмина Тодоровска

vidici

Долгогодишната соработка меѓу
режисерот, актер, преведувач, сценарист, комедиограф Коле Ангеловски и
прилепскиот театар „Војдан Чернодрински“ досега има резултирано со
26 од него режирани претстави. Неговите претстави прилепската публика
ги има гледано, односно тие доживеале 912 изведби и постигнале импозантна бројка од над 200 илјади гледачи. Ангеловски е во пензија уште од
2008 година, но бидејќи за актерите
и режисерите не постои „време за мирување“, тој с уште режира и добро
соработува со ансамблот на прилепскиот народен театар. Последната од
него режирана претстава на театарот
во Прилеп, која деновиве доживеа
премиера е „Ништо без Трифолио“ од
Русомир Богдановски. Инаку, Ангеловски сега пензионер, својот работен почеток го имал во 1967 година во Драмскиот театар во Скопје. По завршувањето на Академијата за театар, филм,
радио и телевизија во Белград, во Париз завршил и постдипломски студии.
Тој, како театарски актер одиграл над
200 улоги на филм, четириесетина, повеќето главни, низ поранешна Југославија, а на ТВ во разни серии и ТВфилмови повеќе од 30 улоги. Како режисер, во театрите низ Македонија и
поранешна Југославија создал 120
претстави. Режирал два играни и еден
документарен филм, како и повеќе од
500 часа разновидна ТВ-програма (серии, ТВ-филмови, детски емисии и друго). Напишал пет театарски комедии и
еден текст за деца, како и напишал и
реализирал неколку филмски и телевизиски сценарија, а превел над 40
театарски текстови.
Неговите почетоци се токму во те-

атарот во Прилеп со претставата „Да
живее амамот“ од Ризаов и Брагуински, која имала 32 изведби, а ја гледале над 6.500 гледачи. Најмногу изведби доживеале претставите „Солунски
патрдии“ и „Од кол на кол“, над 100.
Можеби затоа Ангеловски секогаш
има позитивно мислење за прилепскиот театар, а особено за атмосферата со прилепската публика.
- Треба да се сними филм за атмосферата, за мирисот, за животот во
Прилеп. Овде секогаш уживав кога работев во старата зграда на прилепскиот театар. Можеби немаше којзнае какви услови за работа, но актерската
екипа и публиката правеа човек секогаш и секогаш да доаѓа и со задоволство да работи. Тука има многу театарска атмосфера со луѓето кои го сакаат театарот. Овде најдобро се чувствувам, иако театарот е стар, но во него
има многу театарско. Со екипата на

прилепскиот ансамбл бевме на повеќе фестивали и успеавме да освоиме
значајни награди. Актерската екипа е
фантастична. Прилепскиот можеби е
единствениот во кој не сум се скарал.
Сите проби ми оделе лесно, со дружење, со активен живот. Нема да ги споменувам по имиња, но ќе кажам дека сите беа и се добри, за да не се случи некого да заборавам - вели режисерот Коле Ангеловски.
Ангеловски за својата работа како актер и како режисер има добиено
повеќе награди во Македонија и надвор од неа. Особено е наградуван за
филмските улоги и режија во поранешна Југославија, на Пулскиот фестивал.
Но тој не крие дека е големо задоволство да се работи во Прилеп и со тамошната актерска екипа, бидејќи се одликува со квалитет, ентузијазам и желба
за работа, истакнува Коле Ангеловски.
К. Ристески

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Миле Христоски - добитник на признанието
„Пехар за животно дело“
Пензионираниот професор по фискултура од охридската гимназија „Свети Климент Охридски“, Миле Христоски, неодамна беше избран меѓу десет те најдобри
спортисти на Охрид за 2016 година. Од
заменик-градоначалникот на Охрид, Ангел Јанев, на Христоски му беше врачено признанието „Пехар за животно дело“.
Професорот Христоски наполни 80 години од својот живот и во Охрид за него знаат дека се уште е активен во ЗП-Охрид и
Дебрца и дека секојдневно спортува на
СРЦ „Билјанини извори“.
Христоски своевремено бил активен
и во ДТВ „Партизан“, каде што постигнувал добри резултати во тогашна Југославија. Тој е првиот иницијатор за формирање на Школата за кошарка, која подоцна во сениорска конкуренција постигнува одлични резултати во Првата македонска лига, а формирал и атлетски клуб во
Охрид, од каде што и денес атлетиката му
е голема љубов. За неговите успеси во
спортот во сите овие изминати 40 години
има многубројни награди и признанија.
За изборот меѓу десет те најдобри спортисти на Охрид за 2016 година беше пофален и од ЗП-Охрид и Дебрца.
К. Спасески
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