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ТРИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Согледувања на реализираното
На 18.7.2017 година се одржа 13та седница на извршниот одбор на
СЗПМ на која присуствуваше и претседателот на собранието на СЗПМ,
Бесник Поцеста. На почетокот на седницата со која раководеше, претседателот Драги Аргировски ги акцентира
активностите кои успешно се реализирани од усвоената програма на
СЗПМ за 2017 година. Во своето конкретно и концизно излагање тој констатираше дека зацртаното успешно
е реализирано благодарение на раководството на СЗПМ и на раководствата на сите здруженија-членки, како и
на секој поединец, член на СЗПМ.
Се разбира дека постојат уште работи кои треба да бидат реализирани.
Треба да се продолжи со натамошните активности во врска со Законот за
пензионерско организирање. Треба
да се направат анализи и согледувања во која мера здруженијата ги усогласиле своите стату ти со новиот статут на СЗПМ, потоа дали здруженијата
се придржуваат и ги почитуваат препораките што ги даде СЗПМ за финансиската проблематика и хуманитарните активности, како и за начинот на
работа на клубовите на пензионери -

елаборираше Аргировски.
Членовите на ИО беа информирани и за спроведените 8 регионални
спортски натпревари, како и за подго-

товките за 22-те Републички пензионерски спортски натпревари, што ќе
се одржат на 2 септември во Кочани,
со присуство на околу 1.200 пензио-

нери, од кои 500 натпреварувачи од
40 здруженија. Се истакна дека од година во година расте интересот за учество на овие најстари пензионерски

активности и дека натпреварите се сe
помасовни и подобро организирани,
како и со забележителни резултати.
Потоа присутните беа информира ни за не ос но ва ни те на па ди врз
СЗПМ и врз раководствата на здруженијата од страна на Партијата на
обединети пензионери и граѓани на
Македонија и чекорите кои се преземени во таа насока. Раководството на СЗПМ даде два деманта. На едниот демант, порталот Исток-прес од
Штип одговори дека обвинувањата
и текстот се од ПОП ГМ и дека вината е кај нив. Даден е и втор демант
за наводна мега афера во врска со
Домот на пензионери во Охрид, за
која се утврди дека е само мега лага, бидејќи деновиве и Општинскиот суд донесе пресуда дека ЗП-Охрид
и Де бр ца има стек на то пра во на
сопственост на Домот. За неоснованите и непримерни клевети СЗПМ ќе
поднесе и тужби. Присутните едногласно дадоа поддршка на преземени те актив но сти во вр ска со со оп штенијата и со демантите кои им беа
дадени на увид и ги отфрлија сите напади како тенденциозни, измислени
и невистинити.
К.С.А.

Пензионерите ја отворија туристичката сезона во Дојран

ЗП-Дојран и оваа година беше добар организатор и домаќин на пријатната пензионерска средба „Пикник
на зелено“ во Стар Дојран. Средбата
се одржа на 22 јуни 2017 година, на
крајбрежјето на убавото Дојранско
Езеро, под сенките на „Трите јавори“.

Убавиот и сончев јунски ден придонесе околу 6.000 члена од триесет здруженија на пензионери, членки на
СЗПМ, да дојдат на оваа традиционална средба, да се дружат и да уживаат
во прекрасното туристичко место и во
богатата културно-уметничка програ-

ма, по повод отворањето на туристичката сезона во Дојран. И оваа година,
пензионерите од ЗП-Радовиш и Конче беа најмногубројни, бидејќи во Дојран дојдоа 600 пензионери.
На собирот, гостите најпрво ги поздрави и им посака срдечно и топло до-

бредојде Боривој Бојаџиев, претседател на ЗП-Дојран, кој изрази голема благодарност за огромното присуство на
пензионерите, посакувајќи им добар
помин, добра забава и многу здравје.
Добро здравје и сe најдобро на присутните им посака и претседателот на
СЗПМ, Драги Аргировски, кој зборуваше за значењето на пикник-средбите,
кои претставуваат мост за градење пријателства, релаксација и забава.
- Можеме да кажеме дека туристичката сезона веќе е отворена со ова
наше масовно присуство на пензионери од сите градови од Македонија.
Вашето присуство во толку голем број
е доказ дека само вака здружени мо-

жеме да одиме напред во нови постигнувања. Минатата година СЗПМ ја одбележа 70-годишнината од пензионерското организирање во Македонија, што е уште една потврда за нашето постоење и дејствување - истакна Аргировски, прогласувајќи ја средбата за отворена и заигра на орото
што се играше под сенките на столетните дрвја. Пензионерите уживаа во
убавините на градската плажа, во убавата програма која започна со пејачката група од ЗП-Солидарност-Аеродром, а продолжи со музичката група
„Ќеиф“ и познатиот естраден уметник
Круме Спасовски, сe до вечерните часови.
Васил Пачемски
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Делегација од СЗПМ
кај претседателот Иванов
Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, на 21 јуни
2017 година прими претставници од
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, во состав Драги
Аргировски, претседател на СЗПМ, Бесник Поцеста, претседател на собранието на СЗПМ, Салтир Каровски, потпретседател на ИО на СЗПМ и Станка Трајкова, секретарка на ИО на СЗПМ, кои
го информираа претседателот Иванов
за предизвиците со коишто се соочуваат, како и за постигнатите резултати во
однос на подобрување на животниот
стандард на пензионерите во Република Македонија.
Македонскиот претседател изрази
поддршка за активностите на пензио-

нерите како во рамките на домот и семејството, така и во пошироката заедница, и нагласи дека преку нивното
учество во голем број иницијативи, со
своето знаење, искуство и интелектуален капацитет даваат значаен придонес во општествените текови.
На средбата, претседателот на Сојузот, Драги Аргировски, му додели
плакета на претседателот Иванов, во
знак на благодарност за поддршката
во активностите и афирмирањето на
статусот на пензионерите во Република Македонија, како и монографија „Пензионерски активности за почит“, подготвена по повод 70 години
од пензионерското организирање во
Македонија. К.С.А

ЗП-КОЧАНИ

Спомен-обележје на Карев
кај Свиланово, Кочанско
Центарот за развој на источниот
плански регион, во соработка со општините Кочани, Пробиштип и Чешиново Облешево, ќе гради спомен-обележје
на Никола Карев, првиот претседател
на Крушевската република, кај месноста Свиланово, недалеку од селото Рајчани, Кочанско, каде што на 27 април
1905 година, на пат за родното Крушево загинал со својата чета борци. Комплетната реализација на спомен-обележјето ќе чини 4 милиони и 800 илјади денари, средства добиени од Бирото за
рамномерен регионален развој. Во реализацијата на проектот се вклучени и
општините Пробиштип и Чешиново - Облешево, а носител на активностите е општината Кочани.
За изградбата на спомен-обележјето на Никола Карев кај Свиланово, во
општината Кочани, се обезбедија финансиски средства во износ од 250 илјади денари од буџетот на општината.
Локацијата се простира на површина
од 1.600 метри и на истата ќе биде лоцирано спомен-обележјето со преоста-

натите придружни елементи. Објектот
ќе биде во вид на амфитеатар со места
за седење и со клупи, а осветлувањето
ќе биде со лед-светилки кои ќе се напојуваат со енергија од сончеви колектори - ни изјави градоначалникот Ратко
Димитровски.
Целокупната реализација на спомен-обележјето се очекува да биде
реализирана за три месеци,односно
до октомври оваа година. Инаку, и денес споменикот на Никола Карев кај
Свиланово редовно е посетуван од
страна на многубројни посетители од
повеќе градови на државата. На чествувањето на херојското загинување
на Карев кај Свиланово, секоја година учествува и делегација од ЗП-Кочани. Изградбата на спомен-обележје на Карев е прифатена и од страна
на пензионерите од Кочани, Чешиново - Облешево и од Пробиштип, кои
планираат секоја година за Илинден
посета на местото со одржување пикник и историски час.
К. Герасимов
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ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Одбележана 67-годишнината од постоењето
на здружението

Денот на ЗП-Охрид и Дебрца и 67годишнината од постоењето на здружението беа свечено одбележани на
1 јули 2017 година. На прославата присуствуваа претседателот на СЗПМ,
Драги Аргировски, заменик-градоначалникот на Охрид, Ангел Јанев, претседателката на советот на општината, Гордана Коњаноска, претседателката на ЗП-Врање, Мирослава Трајковиќ, претседателот на Конфедерацијата на синдикатот на пензионерите
на Подградец, Албанија, Назив Далјани, претседателот на ЗП-СолидарностАеродром, Димитрија Богатиноски и
делегации предводени од претседателите на ЗП-Прилеп - Кирил Ѓорѓиески, Битола - Томе Илиоски, Гази Баба
- Ѓорге Андонов, Кочани - Ѓорги Серафимов и други гости.
Свеченоста започна со исполнување и промовирање на свечената песна на ЗП-Охрид и Дебрца „Јас сум пензионер“, што ја исполни пејачката група на КУД „Далги“, на текст од Ристо Трајкоски, музика на Менде Баракоски и
аранжман на Димитар Китрозоски.
Потоа, пред присутните пензионери и гости, за успесите и развојот на ЗПОхрид и Дебрца пригодно обраќање
имаше претседателот на ИО, Ѓорѓи Трпчески, кој уште еднаш ги посочи успесите и активностите на здружението и
истакна дека сите тие се резултат на големата и сесрдна поддршка на здружението од СЗПМ.
На гостите и на присутните во полната сала им се обрати и поздравни
зборови упати претседателот на СЗПМ,
Драги Аргировски, кој искажа многу
пофални зборови, поткрепени со фа-

кти, за успесите на ЗП-Охрид и Дебрца. Тој, меѓу другото, ја пофали соработката на охридското здружение со ЗП
од соседните држави, збратименото
здружение Солидарност -Аеродром од
Скопје, како и најавата за соработка
со пензионерите од Костур, Грција. Притоа Аргировски потсети дека минатата година СЗПМ славеше голем јубилеј, 70 години од своето постоење, за
што доби и Повелба на Република Македонија од страна на претседателот
на државата, д-р Ѓорге Иванов, истакнувајќи дека Повелбата не е само резултат на успесите на СЗПМ, туку и на
сите ЗП во републикава, бидејќи едни
без други не би можеле заемно и интерактивно да функционираат.
ЗП-Охрид и Дебрца предводи во својата активност и спаѓа меѓу најактивните, во повеќе сфери кои многупати сум
ги спомнувал, а тоа се спортот, културата, меѓугенерациската и мултиетничка
соработка - истакна Аргировски.
Присутните на свеченоста ги поздравија и заменик-градоначалникот на
Охрид, Ангел Јанев, претседателот на
ЗП-Врање, Мирослава Трајковиќ и претседателот на ЗП-Солидарност-Аеродром, Димитрија Богатиноски.
Потоа беше промовиран документарниот филм со работен наслов „Тоа
сме ние – ЗП-Охрид и Дебрца“, на авторката Ристана Меруџеска-Мојсоска.
Пред присутните со своја лична творба со наслов „Пензионерска“ се претстави познатиот документарист од
Охрид, Димитар Смилески, член на ИО
на ЗП-Охрид и Дебрца.
Потоа следуваше врачување на награди и признанија на истакнати лич-

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Посета на локалитетот Куклица

Пензионерките од клубот „Достоинствен живот“ при ОО
на Црвен крст од Крива Паланка неодамна реализираа еднодневна екскурзија до Кратово, при што го посетија и локалитетот Куклица. Оваа планска активност ја организираше
координаторката Рушка Митовска, која ја предводеше групата. Најпрво посетителите го обиколија локалитетот Куклица со едночасовно разгледување и фотографирање. Потоа
пензионерките се упатија кон Кратово, каде што имаше панорамска прошетка низ градот на кој, воодушевени од неговата архитектура и старата градба, сите му се восхитуваа.
По двочасовното разгледување на градот посетителите
се упатија кон следната дестинација, соседната рурална општина Ранковци. Таму, во ресторанот „Ранч“, во месноста
Радибуш, следуваше заслужена починка и средување на
впечатоците.
Воодушевени од природниот пејзаж и тука не изостана
фотографирањето за спомен и сеќавање на оваа незаборавна заедничка екскурзија. Сите задоволни, со премногу
импресии, се вратија во родниот град да им раскажуваат
за доживувањата на оние кои тој ден не беа со нив на екскурзијата.
Б. Стојчевска

ности кои дале свој придонес во развојот на ЗП-Охрид и Дебрца. За особен
придонес во развојот на СЗПМ и соработката со ЗП-Охрид и Дебрца, на претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, му беа врачени Повелба и икона
на светецот Свети Климент Охридски,
изработена во бакрорез. ЗП-Охрид и
Дебрца за прв пат доделува вакво високо признание.
За несебично залагање и завидни
резултати во спортот и во културата им
беа врачени плакети на уметничкиот
раководител на КУД „Далги“, Ристо
Трајкоски, спортистката со освоени
седум златни медали, Благица Маркулеска, а посебно признание доби и Лолита Ѓонеска, вработена во стручната
служба во здружението. Признанија
им беа врачени и на Ружа Балеска, Ристана Мојсоска и Миланка Панделеска, а благодарници добија здруженијата од Врање - Србија, Подградец - Албанија, Солидарност-Аеродром и ЗПГази Баба од Скопје, Битола, Прилеп,
Кочани и од Струга.
На свечената пригода, спогодба за
соработка меѓу ЗП-Охрид и Дебрца и
ЗП-Врање од Србија потпишаа претседателите Мирослава Трајковиќ на ЗПВрање и Ѓорѓи Трпчески на ЗП-Охрид
и Дебрца.
Во културно-забавниот дел од програмата следуваше настап на КУД „Далги“ со постановката „Билјана платно
белеше“, Лакочереското оро, фолклорните групи на ЗП-Солидарност-Аеродром и на ЗП-Врање со сплет песни и
ора од околината на Врање, кое годинава одбележува 10 години од своето
постоење.
К. Спасески
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АКТИВНОСТИ НА СЗПМ

Завршија пензионерските
спортски регионални натпревари

Во организација на СЗПМ, во текот
на мај и јуни се одржаа регионалните
пензионерски спортски натпревари. Успешни домаќини беа здруженијата на
пензионерите: ЗВП, Пехчево, Пробиштип, Сарај, Велес, Штип, Охрид и Дебрца и Ресен.
Спортистите од третиот регион се натпреваруваа на 19 мај 2017 година на
Спортскиот рекреативен центар на АРМ
во Скопје. Околу 305 натпреварувачи си
ги одмерија силите и покажаа дека се
добро физички подготвени. Најдобри резултати постигнаа учесниците од здруженијата на пензионери од Гази Баба, Илинден и од Бутел.
На 20 мај, на спортските терени во
Пехчево се натпреваруваа ЗП од: Кочани, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Берово и Пехчево. Во овој регион
екипно најмногу први места освоија
спортистите од ЗП-Кочани, на второто
место се најдоа спортистите од ЗП-Виница, а на третото учесниците од ЗП-Македонска Каменица.
На 23 мај, во Пробиштип, околу 200
спортисти од 6-от регион се натпреваруваа во 11 спортски дисциплини во машка и во женска конкуренција. Најдобри резултати постигнаа кумановци со
освоени 12 први места, пред Пробиштип
и Кратово со по пет први места.
На 25 мај, во РСЦ кај езерото Треска

во Сарај, Скопје, се натпреваруваа спортистите од вториот регион, на кои учествуваа околу 500 пензионери од 7 здруженија: Ѓорче Петров, Тафталиџе, Карпош, ОВР, Тетово, Гостивар и Сарај - здружението-домаќин. Најдобри беа тетовските пензионери со 12 освоени први
места, пред спортистите од ЗП-ОВР Скопје со 5 и натпреварувачите од ЗП-Ѓорче
Петров со 2 први места.
На 31 мај, во Велес се натпреваруваа околу 350 спортисти-пензионери од
ЗП: Велес, Кавадарци, Неготино, Демир
Капија, Валандово, Гевгелија, Богданци
и Дојран. Најдобри резултати постигнаа
домаќините од ЗП-Велес, пред спортистите од ЗП-Кавадарци и од ЗП-Неготино.
Натпреварите на здруженијата од 7от регион се одржаа на 10 јуни 2017 година во Штип, а домаќините од ЗП-Штип
беа победници на оваа средба. Втори
беа спортистите од ЗП-Радовиш и Конче, а трети учесниците од Струмица.
На 17 јуни 2017 година, во Охрид

се сретнаа спортистите од четвртиот
регион, каде што повторно, како по традиција, најподготвени со најмногу освоени први места беа натпреварувачите од ЗП-Охрид и Дебрца, пред ЗП-Струга и ЗП-Кичево.
Регионалните спортски натпревари
помеѓу здруженијата на пензионери,
членки на СЗПМ, завршија на 27 јуни
2017 година со средбата на учесниците
од третиот регион во Ресен. Пензионерите од Прилеп беа најподготвени и освоија најмногу - 13 први места. Второто место им припадна на крушевчани со 5 први места, а третото на учесниците од ЗПБитола со 4 први места.
Во сите региони игрите минаа во најдобра организација и во фер спортски
натпревар, а освојувачите на првите места се квалификуваа за учество на 22та јубилејна Републичка пензионерска
спортска олимпијада, којашто за прв пат
ќе се одржи во Кочани, градот на оризот, на 2 септември 2017 година. Р.П.П.
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ЗП-ШТИП

Богата библиографија на
професор д-р Душко Цацков
Активната работа го одржува творецот и во пензионерските денови да дарува плодови, зашто материјалното заминува, а духовното останува. Затоа, на
21.6. 2017 година во НУ-УБ „Гоце Делчев“ во Штип беше промовирана богатата персонална библиографија на професорот д-р Душко Цацков, подготвена
од м-р Вилма Јованова, Охридија Лазарова, Сашо Неделков и редакторката
Блага Спиридонова.
Директорката на библиотеката, м-р
Милена Ристова-Михајловска, изрази
задоволство што се изработени четири
богати библиографии на четворица заслужни штипјани, Михаил Ренџов, Коста
Балабанов, Методи Чепреганов и Душко Цацков, сокласници кои го прославија осумдесеттиот роденден. Таа истакна дека плодната работа треба да се забележи за да остане на идните поколенија. Професорот Цацков има објавено
оригинални дела, периодични публикации, студии, есеи, критики, белешки, кои
може да им служат на идните студенти
и колеги, а кои беа присутни во голем
број. Со своите трудови е застапен во
повеќе весници, списанија и е добитник на повеќе признанија за својата
плодна работа.
Рецензентот на овој труд, писателот
и професор Венко Андоновски, рече де-

ка Цацков е човек - благајна на културната меморија. Тоа и старите мајстори
го знаат, дека тие се незаменливи камења соѕидани во градбата, кои не се
атрактивни во целината на зградата,
нивната задача е да ја крепат градбата.
На промоцијата присуствуваа роднини, пријатели, пензионери, соработници, следбеници на неговото дело. Со
големо задоволство Цацков се заблагодари на присуството и додаде дека сe
уште има добрина во луѓето за добри дела, а особено за финансиската помош
од општината Штип. Цвета Спасикова

ЗП-ПРОБИШТИП

На „Етнофест Злетово 2017“
успешен настап на пензионерите

ЗП-КУМАНОВО

Гостување на КУД „Ѓоко Симоновски“ во Крагуевац
ЗП-Куманово, на 16 јуни 2017 година гостуваше во Крагуевац на покана
на истоименото здружение. Домаќините срдечно и традиционално со погача
ги пречекаа кумановските пензионери, а првото добредојде им го посакаа
претседателот Ратко Томашевиќ и секретарката Даница Љуиќ. Благодарност
до домаќините за топлиот пречек и можноста за претставување на здружението, односно на КУД „Ѓоко Симоновски“,
искажа претседателката на комисијата за култура при ЗП-Куманово, Славица Ламбаша.
Претставувањето на кумановци започна со оркестарска изведба на македонско оро, што беше бурно поздравено од присутните пензионери. Прекрасните македонски песни „Јовано,
Јованке“ и „Ја излези стара мајко“ ги
пееја Слободанка Димковска, Калина
Бошковска и Стана Кипријановска. Особено задоволство и голем аплауз следуваше по исполнувањето на песните

„Јутрос ми е ружа процветала“ и „Ове
ноќи моје злато лумпује“. Членовите на
драмската работилница извонредно ги
одиграа своите ролји од инсертите на
„Ленче Кумановче“ и „У кафанче карши Станче“, низ кои беше претставен
животот од поранешното старо Куманово. Мешаната фолклорна група во
придружба на оркестарот со песни и
оро ја импровизираа жетвата во истоимениот сплет, а соло-настап имаше и
Никола Мишевски со изворниот инстру-

мент ќемане. Програмата заврши со
сплет на фолклористите „Игроорна, песнопојна плетенка“, што беше проследен со бурни овации „Браво, браво кумановци“. На крајот, од името на „Градско удружење пензионера - Крагујевац“,
топли зборови за прекрасната програма искажа претседателот Ратко Томашевиќ, кој истакна дека ќе им биде чест
ваквата соработка да продолжи и да ја
возвратат посетата на кумановци во некоја наредна можност.
С.Л.

На 27 јуни 2017 година, на големиот православен празник Спасовден, во
најголемата месна заедница во општината, во Злетово, се одржа 6-от по ред
„Етнофест Злетово 2017“, кој ги собра
љубителите на староградски и изворни
песни и инструменти на едно место. На
фестивалот можеа да се забележат учесници од повеќе генерации, но со своите изведби доминираа пензионерите од
ЗП-Куманово, членовите на КУД „Весели пензионери“ при ЗП-Пробиштип и пејачката група на ЗП-Злетово.
Од името на организаторот, домот на
културата „Злетовски рудар“ и општината Пробиштип, на присутните им се обрати директорката Марија Трајчева, која
најнапред им посака топло добредојде
на гостите во Злетово, каде што со векови се слушаат жуборењето на бистрата
Злетовица и легендите за некогашните
многубројни занаетчиски дуќани. Во своето излагање таа се наврати на целта на

фестивалот и желбата на организаторите да ги сочуваат убавиот фолклор, незаборавните музички рефрени и изворните носии и инструменти за да им се остават во аманет на помладите генерации.
На фестивалот, покрај пензионерите, впечатлив настап имаа и дечињата
од ансамблот „Тоска“ од Злетово, во кој
членуваат и настапуваат игроорци од 8
до 18 години. Со нивното учество фестивалот доби и меѓугенерациско дружење.
Да се надеваме дека тие ќе бидат продолжувачи и чувари на македонскиот
фолклор и на македонските традиции.
На крајот од официјалниот дел настапи естрадната пејачка Ани Малинкова,
чии песни направија општонародна веселба и во оро се фатија сите присутни.
Дружењето продолжи во ресторанот
„Златица“ во Злетово, каде што директорката на Домот на културата на учесниците на фестивалот им ги врачи благодарниците за учество. М. Здравковска
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МАКЕДОНСКИОТ ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“ ПО 52. ПАТ

Награда за животно дело за Митко Маџунков
Со доделувањето на наградата за
животно дело и со првата претстава
во официјалната конкуренција за награди „Венецијанскиот трговец“ на
Драмскиот театар од Скопје, на 9 јуни годинава беше отворен македонскиот театарски фестивал „Војдан Чернодрински“ по 52. пат.
Во своето обраќање на почетокот
на фестивалот, градоначалникот на
Прилеп, Марјан Ристески, нагласи дека фестивалот „Војдан Чернодрински“
е препознатлив бренд не само за Прилеп, туку и за Република Македонија.
Цели 52 години Прилеп е домаќин на
оваа врвна културна манифестација
и така ќе остане во иднина.
По половина век и стотици одиграни претстави и доделени награди, на
фестивалот му претстои освојување
на новите театарски хоризонти, како
и важната задача да биде, на некој начин, „рецензент“ на состојбата, кондицијата и творечкиот потенцијал на
театарската уметност во Македонија,
рече министерот за култура Роберт
Алаѓозоски, прогласувајќи го фестивалот за отворен.
Го ди на шен до бит ник на на гра да та за жи вот но де ло е ака де мик
Ми тко Ма џун ков. На гра да та му ја
врачи при леп ски от гра до начал ник

Мар јан Ри сте ски.
Мило ми е што сум тука. Прв пат
бев овде точно пред 30 години, кога
се играше мојата прва претстава „Големиот смок“, од трилогијата „Вечна
игра“. Заради добивањето на ова високо признание се чувствувам одлично, градот е разубавен, местото е прекрасно - рече Маџунков, примајќи ја
наградата.
Академик Митко Маџунков е роден на 19 март 1943 година во Струмица. Со гимназиско образование се
стекнал во Струмица, а дипломирал
на Филолошкиот факултет во Белград,
светска книжевност. Но како што е
познато, за новинарите, за артистите
и за писателите нема пензионирање.
Тие играат, пишуваат, сe додека ги служи здравјето и можат да се движат. Така е и со Маџунков, кој е добитник на
повеќе книжевни награди и признанија, меѓу кои и „Исидора Секулиќ“,
„Рациново признание“, „Војдан Чернодрински“ за најдобар текст (2 пати), награда за роман на годината (2
пати), награда за книга на годината
(2 пати), „Годишна награда на град
Струмица“, државната награда „11
Октомври“ и други. Прилепскиот театарски фестивал го памети Маџунков по трилогијата „Вечна игра“, ко-

ја е сочинета од пиесите „Големиот
смок“, „Сенката“ и „Пуста земја“, изведени во прилепскиот народен театар во 1986, 1988 и 1989 година.
Две од овие пиеси се носители на наградата „Војдан Чернодрински“ за
најдобар текст.
Освен што зазема врвно место во
литературата со своите раскази, романи и есеи, Маџунков припаѓа и на
театарот, а за тоа сведочат и неговите пиеси „Пат за Лихнидос“ и „Чудо големо“, со праизведби на сцената којашто е, како што вели самиот, блиска
до неговите детски игри. Пиесата
„Мелница“ е прикажана на сцената
на Македонскиот народен театар, а
„Портата на Леден“ веројатно ќе ја
отвори новата сцена во неговата родна Струмица.
- Иако некој се чуди од каде во моите драми толкава склоност кон епското и алегориското, кое е својствено за значителен дел од моето творештво, одговорот е во обидот да се создаде нов национален театар врз темелите на античката и старата европска традиција, збогатен со нови, препознатливи значења, традиција во којашто зборот и неговата мелодија и
јасниот однос кон митологизираната
стварност и паганското и христијан-

ското треба да дадат одговор на важните животни прашања - вели добитникот на годинашната награда за животно дело на МТФ, Маџунков.
„Митко Маџунков владее со јазикот и нарацијата, користи префинета
стилистика, прецизна дескрипција и
култивирана, на моменти брилијантно орнаментирана синтакса. Ширејќи ја сферата на стварноста до бесконечност, ширејќи ја сферата на фантастичното до крајните граници на
стварноста, тој создаде дела со антологиска вредност“, ќе напише познатиот режисер Бранко Ставрев.
Слично како неколкумина еминентни светски писатели, Маџунков
го доживува светот како сплет на не-

кохерентни случувања, како лавиринти кои не признаваат површински каузалности и последичности, како разбиена целина која се растурила во
безброј нееднакви делови, како одблесоци од распаднат универзум кои
најпрво треба да се пронајдат, па со
поместување и пресвртување да им
се одреди и протолкува местото. Таков однос кон инспирациите, таков
став кон неисцрпното богатство на
психолошките состојби и таква надмоќ над среќно воочените односи може да си дозволи само писател со вистинска доверба во својата надареност и во своето книжевно образование, како што е Митко Маџунков.
К. Ристески

ИНТЕРВЈУ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ИО НА ЗП-КРУШЕВО, ГЛИГОР АНГЕЛЕСКИ

Заложба за континуитет во активностите
Без оглед на националната,
верската и друга припадност,
нашите пензионери дејствуваат компактно во сите
активности и манифестации
кои ги изведува здружението
и можам слободно да кажам
дека од постоењето на здружението до денес немаме
никакви негативни појави на
меѓуетнички план
Почитуван претседател Ангелески,
Вие подолго време сте присутен во ЗПКрушево, најпрво како член, а потоа на
раководни функции. Кажете ни го патот
на Вашите пензионерски активности?
Се пензионирав во 2000 година со
неполни 58 години. Во 2002 година, на
редовните избори во здружението од
мојот разгранок бев предложен и избран за член на собранието и член на
извршниот одбор на собранието. При
крајот на 2006 година, како резултат на
моето дотогашно активно ангажирање
во реализацијата на позначајните активности во разгранокот и во здружението бев предложен и избран за секретар
на ИО. Оваа функција ја извршував до
крајот на 2015 година, а потоа бев избран за претседател на здружението,
функција која ја извршувам и денеска.
Мислам дека со моето ангажирање во
здружението навистина се најдов себеси и тоа што го работам ми причинува
особено задоволство. Континуирано се

залагав за квалитетна реализација на
планираните активности во годишните
планови за работа на здружението, а
скромните финансиски средства со кои
располагавме настојував да се трошат
плански, економично, рационално и домаќински, заради што мислам дека сум
избран три мандати на разни раководни функции во здружението.
Кои се Вашите приоритети како
претседател на ЗП-Крушево?
Потребите и желбите на пензионерите во општината секогаш беа и натаму ќе бидат во прв план во моето работење. Примарната активност во моето работно ангажирање и натаму ќе
биде насочена кон заштитата на стекнатите права на пензионерите во општината и тоа од пензиско-инвалидското и здравствено осигурување, подобрување на социјалната положба и
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квалитетот на живеење на пензионерите преку организирање и реализирање спортско-рекреативни, културни и хуманитарни активности и поголема заложба за создавање на подостоинствени услови за живот во третата доба за активно и здраво стареење. Вклучувањето на што поголем број
пензионери во спортските активности
на сите нивоа и учеството на регионалните и на републичките пензионерски натпревари, потоа културните
активности и учество на регионалните и на републичките културни ревии
на песна, музика и игри, како и еднодневните и дводневните екскурзии исто
така ќе бидат во фокусот на мојата посветеност. Особено внимание ќе посветам на создавањето на што подобри и подостоинствени услови во постојните клубови за дневен престој,
кои пензионерите ги чувствуваат како свое катче каде што можат да се
дружат, да разговараат, да гледаат телевизиска програма, да читаат весници, да играат повеќе забавни игри и
друго. И натаму ќе се негува формата
на солидарна помош преку доделување на неповратна парична помош на
ранливите категории на пензионери,
за што секоја година со годишниот финансиски план се издвојуваат околу
100.000 денари за оваа намена, како и финансиска помош и посета на
болни и неподвижни пензионери во
нивните домови и сл. Основна карактеристика во работењето на здружението и натаму ќе биде транспарентноста во работењето и можноста секој заинтересиран да биде информиран за организираноста, активностите и проблемите со кои се соочува здружението, а особено каде се трошат па-

рите на пензионерите, за што секои
три месеци подготвуваме финансиски
извештаи кои се доставуваат до сите
разграноци.
Со цел за што подобро живеење
на Вашите членови, со кого сe соработувате?
На соработката на здружението со
другите субјекти во општината и пошироко секогаш посветуваме посебно
внимание. Доста добра соработка
имаме со локалната самоуправа и со
општинската организација на Црвен
крст со кои имаме потпишано и договори за меѓусебна соработка. Добро
соработуваме и со подрачната единица за ПИОМ и со подрачната единица
за здравствено осигурување, со Здравствениот дом Крушево, со соседните
здруженија, со СЗПМ, а мошне добра
соработка имаме и со збратименото
здружение од Струга, којашто соработка ја имаме регулирано со посебна
спогодба за соработка.
ЗП-Крушево е едно од здруженијата со мултиетнички карактер. Тешко ли
е да се раководи со вакво здружение?
ЗП-Крушево е едно од помалите во
републиката со околу 1.600 члена, организирани во четири разграноци и
тоа два во Крушево и по еден со седиште во с. Житоше и во с. Св. Митрани
и с. Пуста Река. Во здружението членуваат пензионери од повеќе етнички заедници и тоа: Македонци, Власи,
Албанци, Турци, Бошњаци, Срби и Роми. Поради мултиетничкиот карактер
на нашето здружение посебно внимание посветуваме на градењето и негувањето на мултиетничкото и мултикултурното живеење на пензионери-
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те преку меѓусебно почитување и разбирање и сe друго што е квалитет на
мултиетничкото живеење. Без оглед
на националната, верската и друга
припадност, нашите пензионери дејствуваат компактно на сите активности
и манифестации кои ги изведува здружението и можам слободно да кажам
дека од постоењето на здружението
до денес немаме никакви негативни
појави на меѓуетнички план. Затоа можам слободно да истакнам дека не само што не е тешко, туку ми претставува особена чест и гордост да раководам со вакво здружение.
Покрај ангажирањето во здружението, со што друго се исполнети Вашите пензионерски денови? Имате ли
време и за други активности, имате ли
некое хоби?
Поголем дел од моето време го поминувам во здружението, а за време
на неработни денови и празници сум
во клубот за дневен престој, бидејќи
клубот работи сите денови. Тука се чувствувам најпријатно и најсреќно, бидејќи овде можам да се видам и да
разговарам со моите пријатели, да изиграм некоја партија шах, карти и други забавни игри и да се напијам кафе.
Сакам да пешачам во природа на чист
воздух и на пошумени места кои во
Крушево ги има насекаде. Го сакам
спортот и ги следам сите натпревари
на телевизиските програми, а се разбира, најголемиот дел од моето слободно време го поминувам со моето
семејство, во домашна атмосфера,
опкружен од најблиските.
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