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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

СЕДМА РЕПУБЛИЧКА ПЕНЗИОНЕРСКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Песните и ората будеа спомени и гордост
и жолтата како боја на сонцето кое
дава живот. И звукот на кемането
е сличен на лелекот на мајките по
изгубените синови, по најмилите,
а писокот на зурлите и кавалите е
повик да се истрае. Во ората не случајно многупати на почетокот чекорот е бавен, тежок, за потоа да
стане разигран и брз.
Дел од историјата на сите народи, а особено на оние кои живеат
во нашата земја, испишан е во песните, во обичаите во нашето богато културно богатство во коe се
вткаени идентитетот и традицијата на нашето мултикултурно општество. Затоа, на овој простор успеал да се одржи соживотот, бидејќи соседот и пријателот биле повеќе од брат, без разлика на вера, јазик или нација. Почитта на еден
кон друг е наша водилка и во минатото и денес.

Пред 15 години, на 12 ноември 2003 година, во Пробиштип, градот на рударите и
на веселите пензионери, се
одржа првата ревија на
фолклорни ансамбли, пејачки групи и инструменталисти,
на која учествуваа девет
здруженија на пензионери:
Прилеп, Куманово, Гази Баба
- Скопје, Кочани, Кавадарци,
Гевгелија, Берово, Лозово и
градот-домаќин Пробиштип
На 6 јуни 2017 година, салата
во Домот на АРМ во Скопје беше
пре пол на. На мо мен ти пе е ја и
учесниците и публиката. Во ритамот на музиката чукаа срцата. Нави раа спо ме ни од дет ство то и
младоста. Се преплетуваа чувства
на гордост на своите корени, гордост што све тот нѐ пре поз на ва
токму по нашиот фолклор, по нашите песни и ора. Гордост што иако сме мала земја, имаме огромно кул тур но бо гат ство со ка кво
ретко кој може да се пофали.
Убаво беше да се биде присутен
на оваа најмасовна пензионерска
културна манифестација, која е завршен дел на регионалните фолклорни ревии кои оваа година одбележуваат 15-годишен јубилеј. На
ревијата најсилен и најдолг аплауз доби песната „Еден е господ,
еден е Алах, една е Македонија“,
која ја испеаја Македонка во придружба на инструменти на кои свиреа Албанци, а со која се претстави ЗП од Гостивар.
И како што е редот, на почетокот на републичката ревија која е
седма по ред, на присутните во салата им се обрати и ги поздрави
претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери на Македо-

нија, Драги Аргировски.
Почитувани присутни,
Имам чест и задоволство да Ве
поздравам во името на Сојузот на
здруженијата на пензионерите на
Македонија, кој 15 години ја организира оваа многу значајна пензионерска културна манифестација.
Јубилејот е повод да се потсетиме дека на 12 ноември 2003 година, во Пробиштип, градот на рударите и на веселите пензионери, се
одржа првата ревија на фолклорни ансамбли, пејачки групи и инструменталисти, на која учествуваа девет здруженија на пензионери. На таа прва фолклорна ревија
се претставија пензионери од: Прилеп, Куманово, Гази Баба - Скопје,
Кочани, Кавадарци, Гевгелија, Берово, Лозово и од градот-домаќин
Пробиштип.
Уште на првата ревија акцент
беше даден на изворните народни
и староградски песни и ора, придружувани од музички групи со на-

родни и изворни инструменти. Во
годините кои следуваа пензионерските ревии вратија од заборав
многу убави песни и ора, многу наши обичаи и придонесоа со брзи
играорни чекори оваа културна манифестација да напредува и да стане традиционална. Денес, по 15 години, наместо една имаме 8 регионални ревии со учество на околу
50 здруженија, што е за над пет пати повеќе од првата. Напредокот е
очигледен и е за поздравување.
Почитувани, во изминатите години нашите пензионерки и пензионери како верни чувари на
фолклорното богатство, низ песната и чекорот на орото ја искажуваа вербата во опстанокот, во напредокот, надежта за поубава иднина, за просперитет и за денови
исполнети со радост. Не случајно
во колоритните носии се најзастапени црната, црвената, белата и
жолтата боја: црната како одраз на
болката и тагата, црвената како боја на непокор, белата на новиот ден

Почитувани присутни,
Де неш на ва сед ма по ред Ре публичка фолклорна ревија е финале на 15-тите јубилејни регионал ни фолк лор ни ре вии на кои
ус пеш ни до ма ќи ни беа здру же нијата на пензионерите на ОВРСкопје, Кавадарци, Струга, Прилеп, Пробиштип, Кратово, Тетово и Кочани. За нивниот квалитет
најдобра илустрација се насловите во „Пензионер плус“: „Милозвучни мултиетнички призвуци“,
„Со пес на и му зи ка за поз дра во
ста ре е ње“, „Ма ни фе ста ци ја на
кул тур ни от иден ти тет“, „Збо га тување на културниот живот“, „Во
ритамот на традицијата“, „Традиционални староградски и изворни песни и обичаи“. И оваа година, пензионерите преку песна пока жаа де ка на исто ри ја та и на
традицијата не треба да се заборави. На корените треба да се биде горд. На предците треба да се
би де до сто ен. Та ка е се ка де, во
сите земји, на сите меридијани,
на сите континенти.
Републичката ревија на песни,

музика и игри се одржува под покровителство на Министерството
за култура, Министерството за одбрана и на Град Скопје, со што ја
покажаа почитта кон нас - припадниците на третата доба, за што сме
им благодарни.
И годинашнава ревија на која
учествуваат културно-уметничките друштва на 33 здруженија на
пензионерите ќе докаже дека оваа
најмасовна пензионерска културна манифестација има една и
единствена карактеристика: дружење и чување на традицијата и соживотот. Изборот на програмата
го направија двајца познати пензионери како стручно жири: музикологот, проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев и
режисерот Томче Стојков, со поддршка на комисијата за култура на
СЗПМ. Гледаме оти салата е претесна да ги прими сите кои сакаат
да го видат ѓерданот нанижан од
фолклорни бисери, кој од кој поубав, посветол, создаден од песни,
ора, музика и бои, но тоа ќе го видат и многумина други преку медиумите и ќе се уверат во единството и соживотот на пензионерите
како пример и поука.
На оваа сцена околу 750 изведувачи ќе свират и ќе пеат со особена креативност и квалитет изворни народни и староградски песни
на македонски, албански, влашки,
ромски и на други јазици, како белег на мултиетничкото заедништво што со векови се негува во нашата татковина како трајна вредност.
Пред да се чујат звуците на песната и музиката им посакувам успешен настап на сите фолклорни
ансамбли и поединци. Нека го презентираат богатото фолклорно наследство од средините од кои потекнуваат и во кои живеат. Очекувам
ревијата да даде нов, уште поубав
и побогат придонес во културното
творење на припадниците на третата животна доба.
Благодарам.
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СЕДМА РЕПУБЛИЧКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ 2017

Манифестација на идентитетот и заедништвото

Во знак на одбележувањето на 15годишниот јубилеј на регионалните
ревии на песни, музика и игри во организација на СЗПМ, на 6 јуни 2017
година, во Домот на АРМ, се одржа и
седмата пензионерска Републичка
фолклорна ревија со над 700 претставници од 33 здруженија на пензионери од Македонија. Уште еднаш
пред многубројната публика учесниците покажаа дека песната, музиката и орото како значајни обележја и
израз на нашиот идентитет се длабоко вткаени и вградени во нашата традиција и нашето заедничко мултиетничко и мултикултурно живеење. Со
особена посветеност и презентација на традиционалниот фолклор, низ
песната, низ орото и музика, тие испратија порака и потсетија дека пензионерите и натаму вдахновено ќе ја
продолжат оваа мисија.
Тапаните од Делчево го најавија
почетокот на оваа најмасовна уникатна културно-забавна приредба на
пензионерите. Потоа на сцената се

појавија фолклористите од ова здружение, кои со гордост го заорија машкото оро „Кoпaчкa“, кое го носи заштитниот знак на УНЕСКО, како реткост од светски размери. Во продолжение, во колоритни носии настапија игроорците од ЗП-Ѓорче Петров со
сплетот „Егејско оро“. Со воодушевување и бурен аплауз публиката го поздрави настапот на гостиварци со песните „Еден е господ, еден е Алах“ и
„Му дадов беса“. Беше тоа уште еден
доказ дека песната и музиката не знаат за граници и за јазици.
ЗП-Битола го потврди својот
квалитет за хорски изведби со песната „На срце ми лежи мамо“, а ЗППробиштип за презентирање на
традиционални обичаи и адети со
обичајот „Чист понеделник“. ЗПСтрумица настапи со песната „Се
скина фустанче мамо“ во изведба
на пејачка група, а настапи и пејачка група од ЗП-Свети Николе со песната „Катинке“.
ЗП-Охрид и Дебрца најавтентич-

но се претстави со препознатливата песна – легенда „Билјана платно
белеше“, додека ЗП-Прилеп со КУД
„Пензионер“ и песната „Излези моме Русане“. Исто така, со пејачка група настапи и ЗП-Центар со исполнение на песната „Мајка роди машко
дете“. Потоа, ЗП-Куманово со „Жетварка“ внесе поинаков ритам на изведбите, а особено внимание предизвика фолклорната група од ЗПКрушево со женското влашко оро
„Кавала“. Кичевчани повторно ѝ се
вратија на песната со изведбата на
„Излегла Јана по поле“, како и ЗПГази Баба со песната „Умреја батко
Ѓорѓија“.
Здружението на полициските
пензионери, со својата фолклорна
група и сплетот на машко оро и женска петорка најави живост и добра
разиграност кај учесниците. Со такво темпо настапија и игроорците
од ЗП-Шуто Оризари со „Ромско машко оро“, а кратовци се претставија со песната „Каква мома видов ма-

мо“. Мошне интересни музичко-визуелни настапи имаа ЗП-Велес со
музичко-сценската изведба „Ленка“ и ЗП-Тетово со изведбата „Мајка на Марика думаше“ и презентирањето на албански обичај - ронење пченка. Воените пензионери излегоа на сцена како „на сред село“
и со песна и оро ја доловија атмосферата што најчесто се создавала
во празнични пригоди. Во тоа се
вклучија и фолклористите од ЗП-Бутел со песната „Зурли трештат на
сред село“. ЗП-Карпош го привлече
вниманието со изворната песна „Невен Пејо“, а претставниците на ЗПДемир Хисар машки го заиграа орото „Пајдушко“. Учесниците од ЗПСолидарност-Аеродром со орото
„Црногорка“ презентираа добра
подготвеност и издржливост. ЗПСтруга настапи со пејачка група и со

песната „Пукнало мајко треснало“,
ЗП-Чаир настапи со песната „Хипа
Пампурит“, а ЗП-Кисела Вода со
„Печалбарска сага“.
ЗП-Штип оваа година настапи со
новоформирана пејачка група, што
ја исполни песната „Саноќ Стојне седела“. ЗП-Кавадарци се претстави со
песната „Може ли цвеќе без вода“ во
изведба на дует, а ЗП-Радовиш и Конче го прикажа обичајот „Замес“. Потоа кочанчани го заиграа „Осоговско
оро“, а ревијата заврши со обичаите
на ЗП-Виница - истерување чума и на
ЗП-Крива Паланка - испраќање невеста.
Тој ден, во Домот на АРМ ечеше
музиката, се виеше орото и се пееше
на македонски, на албански, на влашки, на ромски и на други мултиетнички јазици. Секој настап имаше
свој фолклорен израз и приказ на дел
од традицијата и културата, на обичаите и адетите што се негуваат и што
се искажуваат низ песната, музиката и низ орото. Сето тоа стана симбол
на единството и заедништвото, симбол на соживотот и сплотеноста на
пензионерите во здруженијата и во
Сојузот.
Тоа е патоказот на развојот и движењето кон успесите во животот, кон
изградувањето и напредокот на општеството. Тоа е изворот на мудроста и искуствата што ги поседуваат
припадниците на третата животна
доба и што ги пренесуваат на своите
деца, на своите внуци и правнуци, на
сите млади генерации кои учат и ги
присвојуваат.
И уште едно потсетување: учесниците на Ревијата настапуваа пред
стручното жири и комисијата за
ККЗЖ, следени од будното око на селекторите, ТВ-режисерот Томче Стојков и професорот д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев.
Свој придонес кон успешноста имаше и водителката, познатата ТВ-новинарка Цветанка Илиева.
Дружењето на пензионерите продолжи во хотелот „Њу стар“, каде што
на учесниците за успешниот настап
им честитаа и признанијата им ги
врачија претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски и претседателот на
СЗП на град Скопје, Методија Новковски.
М. Димовски
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ЗП-РЕСЕН

ЗП-КИСЕЛА ВОДА

Во Ресен, во присуство на над 300
пензионери од Битола, Струга, Неготино, Гази Баба, Карпош, Охрид и од градот-домаќин, во организација на здружението на пензионерите се одржа празнично чествување по повод патронот на
градот „Св. Кирил и Методиј“ и Денот на
словенската писменост - 24 мај.
Средбата се одржа во штотуку отворениот ресторан „Милениум“ во Ресен. По срдечниот пречек, на почетокот од веселбата присутните пензионери и другите гости со одбрани збо-

Членките од Активот на пензионерки при ЗП-Кисела Вода, разгранок 11
Октомври - згради, во склопот на своите активности посетија две членки на нашето здружение кои поради лошата
здравствена состојба ретко ги напуштаат своите домови. Кратката посета, разговорот, добриот збор и дека сепак некој се сетил на нив и дека не се заборавени предизвика насмевка, задоволство и среќа на нивните лица, барем некоја минута да можат да ги кажат своите проблеми и потреби во секојдневниот живот. За оваа пригода нашите пензионерки приготвија скромни подароци во рамките на своите можности.
На овие две наши
пензионерки, поради
неможност сами да ги
извршуваат своите
секојдневни потреби
како пазарување, посета на лекар, набавка на лекови за секојдневна терапија,
потребна им е помош, но не само на
нив туку и на многу
други постари и болни
лица кои немаат свои

Чествување на „Св. Кирил и Методиј“

рови ги поздрави претседателката на
ЗП-Ресен, Костадина Барандовска, која во своето обраќање укажа на значењето на овој празник, како за републиката така и за градот Ресен, и
притоа се заблагодари на присуството и на големиот одзив на пензионерите, истовремено поздравувајќи ги
градоначалникот на општината Ресен,
д-р Ѓоко Стрезовски и претседателот
на СЗПМ, Драги Аргировски, со кои
ЗП-Ресен има добра соработка. За соработката на локалната самоуправа

Посета на болни лица
блиски или поради оддалеченост и поради работните обврски не се во состојба да им помагаат на своите родители.
Добро би било кога вакви посети би
се правеле почесто од страна на помладите и здрави пензионерки не само
во нашето здружение и нашиот разгранок туку во целата наша земја, бидејќи
можеби еден ден и ние ќе имаме потреба и помош од други лица. Убаво е да се
доживее длабока старост, но треба да
се живее достоинствено и да не бидеме заборавени од нашите најблиски, од
нашите соседи, пријатели и од општеството кое најмногу треба да се грижи за
граѓаните.
З.Ташева

ЗП-ШТИП

ЗП-ГАЗИ БАБА

Прием кај градоначалникот
по повод Денот на Власите

Интересна екскузија во Србија
Весели и расположени, педесет и пет
пензионери од ЗП-Гази Баба, на 12 мај
заминаа на дводневна екскурзија на Златибор во Србија. Пејзажите како од бајка, свежиот чист воздух, прекрасната вегетација, идеалните услови за рекреација и одмор се само некои од убавините
кои ги привлекуваат пензионерите, а кои
се корисни за нивното здравје. Покрај
прошетките низ убавите предели на Златибор, тие ги посетија најблискиот град
Ужице и познатото етносело Сирогојно.
Во Ужице, особеен интерес беше пројавен за разгледувањето на градот, и беа
посетени некои историски и културни знаменитости, меѓу кои и познатата соборна црква „Свети велики маченик Ѓеоргија“, која е споменик на културата од големо значење. Во Сирогојно, пак, учесниците на екскурзијата го посетија музејот
на отворено „Старо село“, каде што се

со пензионерското здружение од градот зборуваше градоначалникот д-р Ѓоко Стрезовски, а средбата за отворена ја прогласи претседателот на СЗПМ,
Драги Аргировски.
- Целта на оваа веселба е пред с;
да се дружиме, да размениме мислења, да се видиме со старите пријатели и да стекнеме нови. Убаво е што
овој собир прераснува во традиција истакна Аргировски.
Потоа се играше и пееше во убава другарска атмосфера.
Г.Б.

Четврток, 15.6.2017

презентира традиционалното, материјалното и духовното наследство на српското
село. На последниот ден од екскурзијата,
на враќање, тие најпрво стигнаа во Чачак и тука одмораа на шеталиштето на
брегот на Западна Морава, која тече низ
градот. Во Краљево имаа панорамско
разгледување на градот и прошетка по
личен избор. Особен впечаток кај пензионерите остави прошетката и разгледувањето на Матарушка Бања, која е во непосредна близина на Краљево. Подолг
одмор и ручек имаа во Нишка Бања, каде што им остана доволно време да се
прошетаат и да ја разгледаат бањата, позната по своите термоминерални води, каде што се задржаа во разгледување на
природно минералната кал.
Со убави впечатоци и доживувања
двата дена брзо им поминаа.
Васил Пачемски

На 23 мај, по повод Денот на Власите имаше прием кај градоначалникот на општината Штип, примариусмагистер Илчо Захариев. Делегацијата од ЗП-Штип ја сочинуваа пензионерите со претседателот Александар
Захариев и заменик-претседателот
на извршниот одбор, Коста Штериев.
Присуствуваа и ученици од ОУ „Гоце
Делчев“, подрачно училиште во населбата Три чешми, со наставникот
Васил Николов, кој се осврна на историскиот момент кога во 1905 година, влашкото население е признае-

но за народ од турскиот султан Абдула Амид, а учениците настапија со влашката химна и со рецитал на влашки
јазик.
Гра до начал ни кот на оп шти ната
Штип, примариус-магистер Илчо Захариев, ги поздрави присутните и притоа ја нагласи мудроста на влашкиот
народ кој во минатото, но и денес е
претежно сточарско население по селата, па затоа локалната самоуправа
помогнала да се асфалтираат патиштата околу Штип, за да можат младите да ги посетуваат родителите, да

им помагаат, а во план е да се отвори спомен-соба на влашката култура,
бидејќи влашкото население е лојално кон својата земја Македонија и се
вклопува во живејачката на ова тло.
Коста Штериев, во името на здружението се заблагодари на приемот
и изрази задоволство од одличната соработка во проектите со пензионерите, за обновата на влашките села, и
притоа на градоначалникот му подари икона во резба „Св. Кирил и Методиј“ на сесловенските просветители.
Цвета Спасикова

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Седма меѓугенерациска средба
Меѓугенерациската средба ја организираа месниот разгранок на пензионерите на Велгошти со училиштето од селото, а носител беше ЗП-Охрид
и Дебрца. Вакви средби меѓу учениците и пензионерите започна да се организираат во 2010 година. Првите
пет се одржаа во основното училиште
„Христо Узунов“, шестата во основното училиште „Братство-единство“, а
оваа седма во Велгошти и е прва организирана во рурално училиште.
Средбата започна со заедничко дружење на учениците и раководството

на ЗП-Охрид и Дебрца, каде што во непосреден и интерактивен разговор
учениците се информираа за тоа како се станува пензионер, кои се придобивките на пензионерите и каков
треба да биде односот на младите кон
пензионерите во семејството и надвор од него. На овие теми зборуваа
пред учениците претседателот на собранието, д-р Димитар Спасески, претседателот на извршниот одбор, Ѓорѓи
Трпчески, секретарот Стефан Владимиров, на кои претходно добредојде
им посака директорот на училиштето

„Живко Чинго“, Ѓоко Чингоски.
Средбата потоа продолжи во спортската сала ,,Тодор Александров“, во
присуство на голем број ученици и пензионери на месниот разгранок на Велгошти, каде што беше организирана
културно-забавна програма. Во заедничката програма учениците исполнија неколку соло народни песни, а потоа со музичко-сценската изведба на
постановката ,,Билјана платно белеше“ настапи КУД ,,Далги“ од ЗП-Охрид
и Дебрца, по што следуваше и сплет
на песни и ора.
К.Спасески
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ЗП-НЕГОТИНО

Меморандум за соработка
Неодамна, претседателот на ЗП-Неготино, Петар Захарчев и претседателот
на Здружението на дијабетичари од Неготино, Давитко Јанков, потпишаа меморандум за соработка помеѓу двата субјекта. Целта на овој меморандум е да се регулира обврската на Здружението на дијабетичари да организира мерење шеќер во крвта кај заинтересираните пензионери од ЗП-Неготино два-три пати во
текот на календарската година, како и да
врши едукативни предавања за превенција и лечење од ова заболување. Едукацијата ќе се изведува од стручни лица дијабетолози од Здравствениот дом - Неготино, како и одф професори од Медицинскиот факултет во Скопје. Распоредот
и термините на ваквите активности ќе се
планираат и договараат помеѓу двете здруженија.
По потпишувањето на меморандумот
беше организирана акција за мерење
шеќер во крвта на деведесетина пензионери кои сакаа да извршат проверка на
сопственото здравје.
На оние кај кои беше покачено нивото на шеќер над дозволеното, им беа дадени совети за натамошно однесување

и беа упатени до матичните лекари. Оваа
акција на раководството на Здружението многумина пензионери ја поздравија
и посакаа вакви активности во иднина
да има повеќе.
ЗП-Неготино исто така посветува
големо внимание и на меѓугенерациската соработка со помладите генерации на кои им се пренесуваат искуството и мудроста на највозрасната популација граѓани. Пример за таква соработка е и неодамнешната манифе-

стација „Ликовно-музички етноперформанс“ во организација на центарот за
култура „Ацо Ѓорчев“, на чело со директорката Мирјана Јованова, во која
учествуваа пензионерки, членки на
друштвото „Распеани пензионери“. На
оваа традиционална манифестација
пензионерките облечени во народни
носии предизвикаа воодушевување
со своите вештини во подготовка и презентирање на традиционални пити и
баници.
Илија Емшов

СРЕДБА СО БРАНКО КОЦЕСКИ, АВТОР НА КНИГАТА „ОБЈАСНУВАЊЕ, ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ“

Како поубаво да го живееме животот
Осумдесет и едногодишниот пензионер Бранко Коцески од Скопје сериозно
се зафатил со разработка на процесите
содржани во насловот на неговата книга „Објаснување, знаење и разбирање“
за да ни го долови минатото, да го разбереме мигот во кој живееме и да можеме
да ја планираме иднината. Затоа тој го
препорачува мотото што го практикува и
што го чини успешен во животот: „Правете го она што можете и што го сакате со
љубов и задоволство, успехот нема да изостане“. Авторот на ова интересно и за секого препорачливо дело е роден во далечната 1936 година во селото Зрзе - Прилепско. Детството го поминал во своето
родно место во „воени окупации“, зани-

мавајќи се со земјоделство и сточарство,
затоа што во тоа време не било задолжително повисокото образование. Сепак,
Бранко имал среќа да го продолжи образованието, иако морал дневно да пешачи по 24 километри до најблиското училиште. Со особен ентузијазам и мотивација во Прилеп завршил гимназија, но не
ставил точка на образованието.
- Во годините на созревањето, понесен од творештвото на Крсте Петков Мисирков, кој ни остави аманет за чување
на јазикот како наше духовно богатство
и наследство, јас сакав да придонесам
кон ова заветување. Така, во соработка
со Војо Велјановски подготвивме и издадовме „Граматика на македонскиот ја-

зик“, која 40 години беше незаменлив
учебник за најмладите во основното образование - појаснува Бранко со невидена
љубов кон творештвото.
Во 2015 година го издава делото
„Kaрактеристики на знаењето и на разбирањето во наставните содржини“, во
кое, во еден дел ги истакнува доблестите: радоста, помагањето, мирот, трпението и добрината, кои секој треба да ги поседува.
- Плодовите на староста се љубов кон
другите, а со вашата дадена помош, било
материјална или духовна, ќе направите
многу други да бидат среќни, а и вие така
да се чувствувате - истакнува Коцески.
Севастија Цветковска Сотировска

ЗП-ДЕБАР И ЦЕНТАР ЖУПА

Незаборавна екскурзија во Корча
Во рамките на годишната програма
за работа на ЗП-Дебар и Центар Жупа,
околу 100 пензионери имаа еднодневна екскурзија во Албанија. Екскурзијата
беше реализирана во градовите Корча
и Подградец, каде што пензионерите
имаа можност да ги посетат, покрај другото, и познатите културно-историски споменици во двата албански града.
Претседателот на здружението на
пензионери Дебар и Центар Жупа, Џавит Карпузи, објаснувајќи ги целите на
оваа активност истакна дека во рамките на оваа екскурзија пензионерите добија можност да посетат многубројни
културно-историски споменици. По пристигнувањето во Корча тие го посетија
објектот на првото училиште на албански јазик, како и градската православна катедрала која е една од најубавите
во Албанија. Во Спомен-куќата на првото албанско училиште, која е музеј, пензионерите со задоволство ги разгледаа
просторите каде што е одржана првата
настава на албански јазик. Ветеранката на дебарското образование, Севдие
Војника, ни изјави дека со задоволство
го посетила овој музеј кој има големо
значење за албанската настава и дода-

де дека поголемиот дел од пензионерите за прв пат доаѓаат во Корча. Пензионерот Русе Миновски, кој повеќе години бил наставник во дебарските основни училишта, ни изјави дека е добро што
здружението организира вакви посети
на културно-историски споменици.
Пензионерите имаа можност да ја
видат и посетат големата убава православна катедрала која се наоѓа во центарот на Корча. И покрај тоа што најголемиот број пензионери D припаѓаат на
муслиманската вера, сепак тие со голем
интерес ја посетија и катедралата. Љубезните претставници на црквата ни раскажаа детали за изградбата и значење-
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то на катедралата, бидејќи голем дел од
населението во Корча се православни
христијани. Центарот на Корча го краси
токму оваа катедрала и неа ја посетуваат многу туристи.
По посетата на катедралата пензионерите имаа можност да ги вкусат традиционалните јадења на Корча, но и да
уживаат во убавата староградска музика. Пензионерите, по посетата на Корча, се упатија кон убавиот Подградец, кој
се наоѓа на брегот на Охридско Езеро.
Во Дебар се вратија многу задоволни,
со желба од страна на здружението да
бидат организирани вакви екскурзии
што почесто.
Вјолца Садику

Четврток, 15.6.2017

ЗП-ВАЛАНДОВО

Во посета на најдобрата учителка
Неколку членки од Активот на пензионерки при ЗП-Валандово неодамна ја посетија нивната сограѓанка и
поранешна учителка Загорка Николова, која ја живее својата 94-та година.
Освен сознанието за многу те години
и староста што D натежнала, таа речиси ништо не се изменила. С; уште е
витална и во можност да ги извршува
своите секојдневни обврски.
Средбата беше мошне возбудлива. Учителката меѓу пензионерките ја
препозна својата некогашна ученичка Горица, а се сети и на другите ученици во
генерацијата од далечната
1961-1965 година. Почна
да ги набројува и да се интересира за Милорад, Илија, Драган, Ефтим, Благој, Анка, Танкица, Зорка, Слободанка, Ружа и за многу други припадници, нарекувајќи ги свои деца. Во пријатна атмосфера и со задоволство се спомнуваа настани
од времето на младоста и на
генерацијата, а учителката
бликаше од среќа и радост
што ги споделува токму со
некои од своите ученици.
Потоа, од школските сеќавања Загорка се префрли на сопствената биографија и почна да раскажува за нејзиното детство и за настаните од младоста.
Родената валандовчанка со особен
пиетет се присети и на својот татко, кој
по Првата светска војна, за да спаси
глава, ја напуштил сопствената грутка

и стигнал на Корзика, „островот на Наполеон Бонапарта“, како што го нарече таа. Таму се образувал и кога се
вратил во Валандово навистина бил
„голем“ човек, што потврдија и присутните пензионерки. Учителката кажуваше и за нејзиното школување во
Скопје и за работата во образованието, каде што полни 40 години воспитувала повеќе генерации ученици, кои
станале интелектуалци и корисни луѓе
за нашата земја.

Средбата можеше да продолжи со
часови, но членките од Активот на пензионерки имаа план да посетат и други постари и изнемоштени лица. Се
разделија со ветување дека повторно
ќе се вратат кај најдобрата учителка и
продолжија со својата хумана мисија.
Горица Михајлова

ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА
„СВЕТЛИ ЛИКОВИ НА ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ“

Ѓорѓи Лазаревски и како
пензионер неуморно твори
Неодамна, во амфитеатарот на Педагошкиот факултет во Битола се одржа
промоција на книгата „Светли ликови на
просветни работници“ од авторот Ѓорѓи
Лазаревски. Овој неуморен пензионер и
во својата 78 година постојано трага по
минатото за истото да го завешти во иднината. Последната негова книга зборува за првите повоени учители во Битола
и Битолско. Тоа е еден вид труд, монографија за првите наставници на македонски јазик.
- Оваа значајна книшка од осумдесетина страници претставува значајно дело каде што авторот се погрижи биографски да ги забележи и опише оние први
просветни работници кои нему му предавале. Нека биде повод за преостанатите кои се занимаваат со литература или
со историографија, па нека се издадат повеќе вакви книги, со што ќе се оттргне од
заборавот еден дел од имињата и презимињата на луѓето кои први се зафатиле
со просветувањето на населението - се
посочува во рецензијата за овој труд.
Топло и од срце кажано, каде што можат да се насетат емоциите во испишаните страници. Авторот направил, како
што вели Пушкин „Неракотворен споменик“, колкав е толкав е, но бележит е и ќе
остане.
Авторот Ѓорѓи Лазаревски е роден во
1939 година во селото Бач, Битолско. Педагошка академија завршил во 1968 г.
во Битола. Дипломирал во 1979 година
на Филозофскиот факултет, педагогија,
при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

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

во Скопје.
Во времето од 1963 до 1968 година
бил директор на основното училиште
„Мирче Ацев“ во селото Бач. По дипломирањето на Филозофскиот факултет во
Скопје се вработил како воспитувач во
ОУ „Коле Канински“- Битола. Во периодот од 1987 до 1995 година бил наставник за дополнителна настава по македонски јазик и култура во Сојузна Република
Германија. Пензионерските денови ги започнува во 2002 година. Претседател е
на Пелагониските културно-научни средби при општината Новаци. За својата неуморна научно-истражувачка и педагошка дејност има добиено многубројни
награди и признанија. Лазаревски е ценет научен истражувач и публицист кој објавил многубројни монографски трудови
за историјата, етнографијата и фолклорот
на битолскиот регион.
Добре Тодоровски
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