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Од година на година Регионалните пензионерски
спортски натпревари се поквалитетни и помасовни
На 22-те Регионални пензионерски спортски натпревари оваа 2017
година се натпреваруваа рекорден
број од 2.087 натпреварувачи во машка и во женска конкуренција од 52
здруженија, членки на СЗПМ, од кои
1.302 натпреварувачи во машка и
785 во женска конкуренција. Бројот
на натпреварувачите во споредба со
претходната година е зголемен за 77
натпреварувачи. Имајќи ја предвид
можноста за учество на максимален
број од 3.276 натпреварувачи, простор за активност во здруженијата има
уште многу, особено во повеќебројните здруженија кои не пројавуваат соодветна активност. За истакнување е
фактот што по подолг период на апстиненција, Здружението на пензионерите од Лабуништа учествуваше на овие
регионални натпревари.
Како што се гледа од бројките, оваа
година бројот на здруженија кои настапија на Регионалните спортски натпревари е идентичен како и во претходна-

та година, но истите се помасовни. И
оваа година натпреварувачите се натпреваруваа во 11 спортски дисциплини во 23 категории предвидени со правилникот за спортски игри на СЗПМ.
Заслужува внимание да се истакне и
податокот дека на Регионалните спортски натпревари многу мал број здруженија, само 7, учествуваат со над 63 натпреварувачи. Треба да се истакне дека и овој пат се манифестира појавата
во третиот, четвртиот и во шестиот регион, здруженијата на пензионерите од
Охрид, Прилеп и од Куманово поради
немање доволно конкуренција на регионално ниво директно да се пласираат на републичките натпревари.
На Републичките спортски натпревари оваа 2017 година ќе настапат
вкупно 500 натпреварувачи од кои
264 во машка и 236 натпреварувачки во женска конкуренција. Инаку, на
овие натпревари покрај спортистите
присуствуваа уште 500 пензионери и
пензионерки, или по сите основи на

Регионалните натпревари присуствуваа 2.511 пензионери. Ако се има
предвид фактот дека на регионалните
натпревари им претходат подолготрајни подготовки по разграноци и здруженија, во кои се вклучени голем број
пензионери кои подоцна по пат на селекција во меѓусебни натпреварувања внатре во рамките на здруженијата се натпреваруваат за да настапат
најдобрите, оцената на комисијата за
спорт и рекреација на СЗПМ е дека на
подготовките активно учествуваат или
се раздвижени на спортски план мошне голем број пензионери чија активност придонесува во голема мера за
нивното физичко и психичко одржување. Овој податок во целост го оправдува скромното финансиско зафаќање на дел од средствата на здруженијата и на СЗПМ, кои оваа година со одлука на извршниот одбор здруженијата-домаќини на регионите финансиски ги помогнаа наместо со 30 како
досега, со 40 илјади денари.

Анализирајќи ги сите активности
што им претходат на регионалните натпревари како и содржините на самите натпревари, може да се каже дека
натпреварите во сите нивоа од година во година добиваат на квалитет,
особено таму каде што на истите им
претходат пошироки и посеопфатни
подготовки. И оваа година на сосема
мал број регионални натпревари се
чувствуваа тешкотии во нивното реализирање поради неизвршени добри
и темелни подготовки од страна на организациските одбори формирани на
ниво на региони. Меѓутоа, таквото потфрлување не се одрази многу на квалитетот на спортските натпревари, заради тоа што сите пропусти беа решавани во од и со сигурност може да се
каже дека сите натпревари протекоа
и завршија успешно.
Особено заслужува да се истакне
проблемот со изборот на квалитетни
судии од страна на одговорните по
здруженијата. Треба да се внимава и

да бидат делегирани стручни лица кои
добро ги познаваат дисциплините и
правилникот за да не се доведува во
прашање трудот вложен во подготовките на секој спортист.
За истакнување е и фактот што скоро на сите регионални натпревари со
исклучок на натпреварот во првиот регион, на натпреварите беа присутни
претставници на локалната самоуправа, а на натпреварите иако учествуваат натпреварувачи во поодминати години во спортските дисциплини во кои
се натпреваруваат постигнуваат забележителни резултати на кои можат да
им позавидат и помлади спортисти.
На крајот за истакнување е и фактот што од вкупно 52 здруженија кои
учествуваа на регионалните натпревари, право на настап на републичките натпревари обезбедија 40 здруженија-членки на СЗПМ.
Претседател на комисијата за
спорт и рекреација на СЗПМ
Здравко Петковски

ЗП-КОЧАНИ

Подготвени за 22-те пензионерски спортски натпревари
Кочани и Здружението на пензионери од
овој град на 2 септември ќе бидат домаќини
на 22-те Републички пензионерски спортски
натпревари кои за првпат ќе се одржат во овој
град. Претставници од Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, предводени од претседателот Драги Аргировски, кој
е и претседател на организацискиот одбор на
игрите, деновиве заедно со потпретседателот
на ИО, Салтир Каровски и со претседателот
на комисијата за спорт, Здравко Петковски,
престојуваа во Кочани во обиколка на терените и запознавање со условите каде што ќе
се одржи оваа нај ма сов на пен зи о нер ска
спортска манифестација во нашата држава.
- Задоволни сме од условите во кои ќе се
одр жат нат пре ва ри те од пен зи о нер ски те
спортски нат пре ва ри. Град ски от ста ди он и
преостанатите придружни терени во неговата околина се идеално место за одржување
на предвидените спортски натпревари, според про гра ма та на СЗПМ и ко ми си ја та за
спорт - ни изјави Драги Аргировски, претседател на СЗПМ.

На годинашните спортски натпревари се
оче ку ва да при сус тву ва ат 1.200 учес ни ци,
од кои 500 директни натпреварувачи кои ќе
на ста пат во 11 спортски дис цип ли ни во ма шка и во женска конкуренција.На игрите во
Ко ча ни ќе на ста пат нај до бри те еки пи и по е дин ци прет став ни ци од че ти ри е сет Здру же ни ја на пен зи о не ри кои се по бед ни ци од
осум те ре ги о нал ни спорт ски нат пре ва ри
што се одржаа во мај и во ју ни во осум ре ги о ни во Ма ке до ни ја.
- Ка ко Здру же ние на пен зи о не ри за прв пат ја има ме че ста да би де ме до ма ќи ни на
Ре пуб лич ки те спортски нат пре ва ри. Ќе на пра ви ме сe ор га ни за ци јата да би де ус пеш на, а учес ни ци те на сред бата за до вол ни да
си за ми нат од Ко ча ни - ни из ја ви Ѓор ги Се ра фи мов, пре тсе дател на ЗП од овој град.
На гра ди те и приз на ни ја та ќе би дат до де ле ни на прогла су ва ње то на нај ус пеш ни те во ре сто ра нот „Амор“, ка де што ќе би де и за ед нич кото дру же ње на пен зи о не ри те-спор ти сти и нив ни те го сти од це ла Ма ке до ни ја.
К. Ге ра си мов

ЗП ВЕЛЕС

Свечено пуштен во употреба Дом на пензионери во Градско
На 2 август – Илинден, свечено беше
пуштен во употреба Дом на пензионери
во Градско. Со пригодни обраќања домот
во употреба го пуштија претседателот на
СЗПМ, Драги Аргировски и претседателот
на ЗП Велес, Веле Алексоски. Гостите ги
поздрави и градоначалничката на
Градско, Жанета Чаушевска.
Во Градско пензионерите досега
користеа мала сала од 25 м2. Под истиот

покрив имаше напуштена помошна
просторија од 140 м2 целосно руинирана чиј еден дел беше и опожарен. ЗП
Велес со сопствени средства ја
реновираше со што се доби современ
објект со нова сала од околу 70м2, нови
додатни простории и натстрешница од
70м2. Сега пензионерите од Градско ќе
има каде да се дружат и да се подготвуваат за своите активности.

Инаку, ЗП Велес последните години
особено води грижа за условите за
престој на своите членови –
пензионери. Од таа причина се изгради
Рекреативниот дом во Богомила, Домот
за млади и пензионери во Отовица, се
поправи Домот на пензионери во
Чашка, клубовите на Здружението во
ограноците, станбените простории во
Домот во Велес и друго.
Н.А.
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ЗП-КАРПОШ

ЗП-КИЧЕВО

Активности во континуитет

Отворен нов клуб
Деновиве над 4.500 пензионери
од Здружението на пензионери во Кичево добија свое катче, нов пензионерски клуб. Клубот е сместен во Домот на пензионери во Кичево, во реновирани простории сопственост на
здружението. За реновирање и за
опрема се вложени над 270.000 денари сопствени средства. Претседателот
на ИО на здружението Лубомир Лукароски, видно задоволен, вели дека конечно им се исполни желбата на пензионерите, кои долго време го чекаа
овој момент да добијат свој клуб, каде
што ќе можат да го поминат слободното време во разни активности. Во клубот постојат десет маси, со по четири
стола, на кои може да се игра шах, домино, табла и карти, да се читаат весници и да се одморат и освежат со повеќе безалкохолни пијалаци, кафе, чај...
На една од масите разговаравме
со пензионерот што е редовен посетител на клубот, Злате Настески, кој ве-

И покрај големите горештини, Здружението на пензионери Карпош Скопје продолжува со реализација на
својата програма за работа, па високите температури не претставуваат
пречка за извршување на планираните активности.
- Во минатиот период раководството беше насочено кон подготовките за
учество на наши претставници во најмасовните активности во организација на СЗПМ - Регионалната ревија на
песни, музика и игри во Тетово, како
и Републичката ревија во Скопје, каде што нашите учесници постигнаа задоволителни резултати и достојно го

претставија здружението. Исто така,
задоволни сме и со резултатите од
учеството на регионалните пензионерски спортски натпревари, на кои освојувачите на првите места обезбедија
учество на Републичката олимпијада,
која ќе се одржи на 2 септември во Кочани. Здружението организираше и
повеќе рекреативно-забавни активности, а најголем интерес пензионерите искажуваат за екскурзиите - вели претседателот на ИО на ЗП-Карпош,
Трајко Савески.
Љубителите на рекреативните прошетки и посети на туристички места,
природни убавини и реткости во на-

ЗП-ГОСТИВАР

Успеси едноподруго

ЗП-Гостивар со свои претставници
на 8 и 9 јули 2017 година учествуваше на 43-от фестивал на народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“
во Долнени, кај Прилеп. На оваа меѓународна културна манифестација,
на која учествуваа 40 КУД со над 600
уметници, гостиварската група пензионери „Беса“ настапи со своја програма и мошне успешно се претстави.
Со Езгија со кавали настапија Сала Шабани и Шефкет Исмани, прикажувајќи дел од богатата албанска култура и традиција, за што беа наградени со диплома. Придружувана со
звуците на овие кавалџии, со својот
специфичен и привлечен глас најсилен и најдолг аплауз изнуди Елена Јакимоска, со песната „Ај дворје мете

млада Анѓелина“. Групата гостиварци освоија пет дипломи, од кои една
специјална за изведби на повеќе дувачки и жичени инструменти. Признанието „Скулптура на фестивалот“
им беше доделено за откривање и
изработка на нови народни фолклорни инструменти, а „Беса“ беше прогласена и за најдобра мултиетничка
фолклорна група.
Ова успешно претставување на фестивалот во Долнени беше уште еден
значаен успех и потврда на квалитетот на фолклорната групата, која во најдобро светло се претстави и на Републичката ревија на песни, музика и игри
2017 во Скопје, а особено силен впечаток остави со песната „Еден е Господ, еден е Алах“. Вадије Зендељи

Четврток, 10.8.2017

ли дека многу се задоволни што сега
има каде да се дружат.
Новиот клуб,го посети и претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, Драги Аргироски. Тој го пофали начинот на издвојување сопствени средства за подобрување на условите за живеење и
дружење на пензионерите и притоа
вети дека Сојузот секогаш ќе помага
за вакви и слични активности. Подарувајќи им ѕиден часовник, им посака добро здравје и долго другарување.
Во домот на пензионери во Кичево
живеат 10 пензионерки и пензионери, како постојани жители, кои исто така во клубот можат да поминат дел од
своето слободно време. Исто така, во
клубот можат да се подготвуваат и организирани активности и натпревари,
а во него работи и Активот на пензионерки. Неговите членки секој последен четврток во месецот одржуваат
средби и состаноци.
А. Ристоска

шата земја, со задоволство се сеќаваат и раскажуваат за посетата на Дојран при отворањето на летната сезона, каде што присуствуваа пет-шест
илјади пензионери од Република Македонија. Незаборавни впечатоци носат и од неодамнешната еднодневна
екскурзија во Берово и неговата околина, а особено од посетата на туристичкиот центар Бела Вода и од Пехчевските Водопади. Ова дружење на
пензионерите им овозможи целосна
релаксација и оддалечување од градската врева и горештина. Кај сите задоволството беше големо и за паметење. Мирјана Гушевска

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

Околу 10.000 пензионери во Ораовица
На 23.7.2017 год., околу 10.000
пензионери се дружеа во манастирскиот комплекс „Св. Ѓорѓија“ кај селото Ораовица.
Уште во раните утрински часови, караванот од стотина автобуси и уште толку минибуси и комбиња ги донесе љубителите на природата на дружба со песни, ора и музика во кругот на манастирскиот комплекс. На почетокот гостите ги
поздрави претседателката на Активот на
пензионерки, Павлина Чабукова, потоа
претседателот на ЗП-Радовиш и Конче,
Јордан Костадинов, на сите присутни им
посака срдечно и топло добредојде. И
оваа година најмногу по број беа штипјани и струмичани.
Во името на градот-домаќин гостите ги поздрави градоначалникот на општината Радовиш, Сашко Николов, кој
на сите присутни им посака убав ден
и пријатно дружење, во кое ќе се воспостават нови пријателства, ќе се разменат искуства и идеи со што и пона-

таму ќе се унапредува пензионерското организирање.
На пензионерите им се обрати и ктиторот Николајчо Николов, кој со сопствени средства ја изгради убавата манастирска црква „Св. Ѓорѓија“. Средбата
официјално ја отвори потпретседателот
на ИО на СЗПМ, Салтир Каровски, кој
откако ги поздрави присутните, зборуваше за значењето на пикник-средбите, за стандардот на пензионерите и за

заложбите на Сојузот и на Министерството за труд и социјална политика во врска со донесувањето на законот за пензионерско организирање.
Покрај богатата целодневна програмска содржина, собирот беше
искористен и за одржување работен
состанок, кој имаше за цел подобро
запознавање и размена на искуства
од претставниците на Здруженијата и
на Сојузот.
Љилјана Младеновска
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НАЈНОВОТО ДЕЛО НА НОВИНАРОТ И ПУБЛИЦИСТ ИВАН ГЛИГОРОВСКИ

„Последниот илинденец“
Книгата „Последниот илинденец“
од Иван Глигоровски е посветена на
животот и делото на Ламбе Мојсовски
од селото Присовјани, Струшко, кој според податоците, статистиката, или, поточно, архивските материјали, е последниот носител на илинденска пензија, како учесник во борбите на Илинденското востание од 1903 година.
Авторот на книгата, Иван Глигоровски, во ТВ-емисија на Македонската
телевизија, го разоткрил пред јавноста револуционерното дело на Ламбе
Мојсовски уште во 1984 год. Во таа
емисија, 99-годишниот илинденец течно и со јасна мисла ги пренел настаните од крвавата илинденска епопеја, за неговото учество во борбите, во
рамките на четата на војводата Тасе
Ристов Тодоров, за тоа како на 17-годишна возраст станал комита.
Уште како млад, Ламбе Мојсовски
бил многу посветен на слободата и иднината на својата родна земја Македонија. Кога престанува неговиот револуционерен пат, тој својот живот го
посветува на помошта на своите Македонци и на својата земја. Од книгата на Глигоровски дознаваме дека последниот илинденец, Ламбе Мојсовски,
во туѓина (Србија, Хрватска, АвстроУнгарија, Чехословачка) ги помагал
своите сиромашни роднокрајци. За
родното село Присовјани испраќал помош, градел чешми и споменици на
паднати борци. Во книгата што авторот му ја посветил на овој комита успешно е регистриран големиот придонес на последниот жив учесник во
славната илинденска епопеја.
Како што ќе забележи и рецензен-

тот на книгата, академик Драги Ѓоргиев, книгата на Глигоровски, „Последниот илинденец“ ни носи мноштво нови и непознати историски податоци и
случувања од времето на илинденскиот период. Тоа е особено важно за македонската историографија, бидејќи
по напливот на теми и содржини во
периодот до осумдесет тите и деведесеттите години на минатиот век, во нашата историја и литература се поретки се примерите за пишување и објавување на публицистички и литера-

турни дела со таква
тематика. Од тие причини појавата на едно вакво ново видување на настаните
од бурните илинденски денови е добредојдено, бидејќи обелоденува и за историчарите некои нови
моменти од револуционерните дејствувања во периодот
пред и по Илинден.
Авторот Иван Глигоровски е роден во
1948 год. во струмичкото село Зубово. Основно образование
завршува во родното место, гимназија
во Струмица, а Филозофски факултет во
Скопје. Од 1973 до
1976 год. работи како новинар во неделниот весник за село
и земјоделство „Трибина“. Во 1977 год. Глигоровски поминува во Телевизија Скопје во емисијата „Од планината до полето“. Со логото на Македонската телевизија се
емитувани 458 емисии, во коишто е
запишано неговото име како сценарист, уредник и водител. За успешните емисии и ТВ-серии, што оставаат
трајни белези во македонското ТВ-новинарство, Глигоровски е добитник на
десетина награди и признанија.
Книгата е поддржана од СЗПМ.
Цветанка Илиева

ЗП-СВЕТИ НИКОЛЕ

на песна, музика и игри во организација на СЗПМ наредната година. Кирил Трајчев, кој со преубави зборови
зборува за значењето, негувањето и
убавината на изворната народна македонска музика, што значи љубов кон
песната и обичаите, како искусен педагог ги пот тикнува членовите од групата да вежбаат, бидејќи тоа е рецептот за успех.
На 15-та Регионална ревија на песна, музика и игри во Пробиштип, со
беспрекорната изведба на сплет народни македонски изворни песни, светиниколци ги одушевија и публиката и
жирито. Така беше и на 7-та Републичка ревија во Скопје, каде што настапија со старата македонска изворна
песна „Катинке“, за која не се знае
авторот, а во изведба на ансамблот
„Пензионери“ звучеше прекрасно, за
што публиката ги награди со бурен аплауз. Ансамблот навистина достојно го
претстави своето здружение.
Сите членови на „Пензионери“ жи-

ЗП-КРУШЕВО

Шеста самостојна изложба
на пензионерот Петар Начески
Извршниот одбор на ЗП-Крушево,
заедно со Комисијата за култура, реализирајќи ја програмата за работа
за 2017 година, покрај другите многубројни активности, ја реализира и
изложбата на пензионерот-сликар Петар Начески.
Изложбата на 25.7.2017 година,
во просториите на Домот на културата во Крушево, ја отвори претседателот на ЗП-Крушево, Глигор Ангелески,
кој притоа ги поздрави присутните,
кои беа во доста голем број, не само
од Крушево туку и од другите градови
во државата. Меѓу почитувачите на
авторот имаше многу пензионери, кои
искажаа голем интерес за оваа изложба. Претседателот Ангелески, поздравувајќи ги присутните, го изрази своето задоволство, бидејќи првпат од постоењето на здружението се реализира една ваква активности и притоа посебно му се заблагодари на СЗПМ за

дадената финансиска помош, без што
оваа активност немаше да може успешно да се реализира.
Промотор на изложбата беше професорот Никол Jованоски, кој истакна
дека на оваа изложба сликарот Начески се претставува со 26 негови дела
изработени во различни техники, но најдоминантни се сликите изработени во
акварел-техниката, што може да се спореди со врвно мајсторство.
- Авторот на овие слики мајсторски ја совладал оваа техника и ја применил на само нему својствен начин
во различни тематски преокупации:
пејзажи, цвеќе, стара крушевска архи те кту ра и слич но, но мо ра да се
признае дека особено е успешен во
сликањето портрети.
Впечатокот за изложбата беше доста позитивен, со барање на посетителите вакви и слични активности да се
реализираат и во иднина. Д. Трајкоски

За нашите пензионерски
успеси дознава и светот

Музиката и песната
им носат задоволство и среќа

Музиката е неделива од пензионерското секојдневие. На пензионерите од ЗП-Свети Николе им се исполни желбата да формираат пејачка група и така да го збогатат културно-забавниот живот и да го подобрат квалитет на дружењето. Претседателот на
здружението, Никола Атанасов, со својата активност и ангажирање на 10
март 2017 година, заедно со Кирил
Трајчев, наставник по музичко воспитание, сега во пензија, формираа ансамбл наречен „Пензионери“, со по
шест машки и женски вокални изведувачи и шест инструменталисти. Ниту еден од изведувачите не е професионален музичар. Тие се вљубеници
во песната и музиката, живеат за неа,
имаат музички талент, искуство и знаење. Некои членувале во разни културно-уметнички друштва, некои се
родени песнопојци, некои првпат настапуваат, но сите имаат голема желба што подобро да го претстават своето здружение на претстојните ревии
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веат со и за музиката. Пензионерката
Рахилка во основно училиште и во гимназија пеела во хор, а и соло. Сите овие
изминати години потпевнува дома и
во посебни пригоди. Музиката и песната во животот ја придружуваа и во
добро и во лошо, тие и беа лек. Како
членка на ансамблот и се оствари сонот вистински да настапи. Никогаш не
е доцна да се остварат скриените желби - тоа го овозможуваат пензионерските денови. Методи е вистински вљубеник во музиката и во својата гитара,
членува и во Културниот дом во Свети
Николе. Таму се дружи и со младите.
Тука е со своите врсници, а шегите,
смеата, песните и музиката го исполнуваат и со радост доаѓа на пробите во
ЗП-Свети Николе. Мирче е и рибар, ама
музиката му тече низ вените. Додека
рибари некогаш и несвесно ќе запее
и ги брка рибите, но сепак продолжува со песната. Милка, пак, пее од основно училиште. Членува и во црковниот хор. Пробите, дружењето и настапите со ансамблот ја прават среќна.
Македонската народна музика ја презентира и во Франција, кога оди кај
својата сестра, а и во Америка кога оди
кај синот, снаа и внучето. Миле пее прекрасно, но е и најголемиот шегобиец,
кажува весели досетки и со него никогаш не е здодевно.
Како и да е, на сите членови на ансамблот заедничка им е љубовта кон
музиката и песната, и искреното другарување кое ги исполнува со задоволство и ги прави среќни.
Вукица Петрушева

Во августовскиот број на канадскиот весник „Македонија“ излезе напис за монографијата „Пензионерски активности за почит“, во кој има
текст и фотографија од пензионерските активности за време на 70-годишното опстојување на пензионерското организирање во Македонија. Благодарение на овој напис, за македонските пензионери и за нивните резултати и постигнувања ќе дознаат нашинците во светот. Ќе дознаат кои
сме, какви сме, колку сме активни и
колку си ја сакаме Македонија, без

разлика колку години имаме и каде
сме. Објавувањето на написот е во
рамките на соработката на СЗПМ со
весникот „Македонија“ и неговата
главна и одговорна уредничка, почитуваната Соња Лозановска, која со
неколкуте досега објавени текста во
весникот им направи чест и почит на
250.000 пен зи о не ри што има ат
пријатели и врсници насекаде во
све тот и со за до волс тво ќе про чи та ат на пис по вр зан со нив ни от жи вот и актив но сти во тре та та до ба.
К.С.А.

vidici
СНЕЖАНА ИЛИЕВА, ПЕНЗИОНЕРКА
И ЛИКОВНА СЛИКАРКА-АМАТЕРКА
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СРЕДБА СО ПЕНЗИОНЕРКАТА ГОРДАНА ГЕОРГИАДИС ОД ТЕТОВО

Професионално професорка,
За творецот нема пензионирање волонтерски артистка
Поранешната професорка по математика и физика, Снежана Илиева (72),
родум од Валандово, речиси и не сака да
признае дека е пензионерка, бидејќи
откако тоа станала, не ја оставила својата љубов од младоста – сликањето. Паралелно со воспитно-образовната работа, таа посветено се занимавала и со сликарството и како ликовен творец-аматер
со своите дела успеала да учествува со
познати македонски сликари во над дваесетина заеднички изложби, од кои посебно ја издвојува и ја истакнува најдрагата, приредена во чест на познатиот сликар Љубомир Белогаски. Охрабрена од
заедничките настапи таа приредува и три
свои самостојни изложби, а во 2003 година е добитник на првата награда во
Македонија како сликар-аматер.
Сликарството е ген, вели професорката-пензионерка Снежана, на која времето оставило трага на нејзиното лице како енергична, помалку строга, но правична жена, која особено пред пензионирањето целата своја љубов и енергија ги посветува на сликарството. Во делата, освен
боите и четката, внесува многу емоции
на радост, љубов, надеж и среќа, кои како капки од најубавите сини мориња со
особена даровитост ги прелева врз нејзините платна, притоа откривајќи го својот голем сликарски афинитет. Во творештвото на Снежана доминантно место зазема акварелот, а се среќаваат и пејзажите на кои успева да ја долови убавината на природата, цвеќињата обоени во
безброј варијанти со убава разгаленост
на сиот спектар на можните нијанси на
боите од природата, како и архитектурата, која ја претпочита со особено задоволство, црквите, манастирите, враќајќи
се во минатото со желба да се прикаже
автентичното и традиционалното.

Годините минуваат, тоа е природна
законитост, но за возврат зрелите години мора да ни направат да имаме чувство на сигурност, рамнотежа и зрелост.
Својот живот им го посветив на младите
генерации, но иако се разделив од дневникот и од воспитно-образовните институции, се уште сум подготвена со голема
љубов да ја искажам својата хуманост,
како и своето долгогодишно искуство да
го споделам со младите - вели Снежана.
Творечкиот профил на Снежана Илиева е создаден од љубов, со упорно и љубопитно градење на нејзиниот сликарски потенцијал што ја отсликува нејзината природа и длабока душа на творец со
индивидуален естетски свет, ќе додаде
во својот критички осврт Дона АндоваФотева. Дека е тоа навистина така неодамна и ние се уверивме додека ги разгледувавме нејзините дела на заедничката изложба на творците од сликарската
работилница при домот „Даре Џамбаз“
во Скопје, што ја приредија во домот на
културата „Кочо Рацин“ по повод финализирањето на шестмесечниот проект
„Пензионерски писма“.
Севастија Цветковска-Сотировска

Од септември минатата година, во списокот на старосните пензионери во Тетово се наоѓа и името Гордана Георгиадис. Во својот роден град повеќе е позната
како Гордана глумицата, но нејзините четириесетина генерации ученици во средното стручно општинско училиште „Моша Пијаде“ ја идентификуваат како секогаш омилената и драга професорка. Всушност, нејзината работна обврска во сите 41 година работен стаж поминат во
образованието и секогаш во веќе споменатото училиште била - професорка, иако од млади години, како ученичка во основно и во средно училиште била активна
во рецитаторска или во драмска секција, а од 1975 година е членка на драмското студио при центарот за култура „Иљо Антевски-Смок“.
На нашето прашање за нејзините активности во ЗПТетово вели дека на претходните избори не била пензионерка. Сега веќе е во тоа својство и очекува активно
да се вклучи. Истакнува дека најмногу ќе придонесе во
културно- забавниот живот, но ако треба може и на друго поле да биде активна. Во моментов е само членка на
разгранокот на пензионерите во Тетово, што исто така
смета дека е добро.
Нејзината биографија е богата и плодна. Нејзините
родители потекнуваат од Прилеп, од семејството Јаневски, а по игра на случајот нејзиниот татко бил на работа
во Тетово каде што и се родила и завршила основно и
средно образование, а факултет во Скопје. Потоа се вработила во најстарата средношколска установа во Тетово, бидејќи земјоделското училиште е формирано уште
во далечната 1928 година, како единствено од ваков карактер во Македонија. Нејзиното ангажирање во драмската уметност го започнала како ученичка во трето одделение кога нејзината учителка Загорка Петкоска ја ангажирала да рецитира на завршна приредба.
Се присетувам дека пред многубројната публика
ја рецитирав песната „Очи“ од Ацо Шопов, за што добив прва награда. Меѓу тоа, ликот на Донка беше многу посериозен ангажман. Режијата на „Бегалка“ беше на познатиот ентузијаст Ацо Костовски. Во Драмското студио секоја година подготвуваме најмалку по
една премиера. Сме гостувале во повеќе градови во

По 55 години во училишните клупи

Некогашните ученици, денес пензионери од претпоследната генерација на учителската школа „Гоце Делчев“
во Штип, по 55 години седнаа во училишните клупи. Се собраа во своето училиште кое со гордост го нарекуваа штипска Сорбона. Се собраа во градот на
својата младост, каде што го одбележаа
и златниот јубилеј, 50 години од својата матура. Иако во поодминати години,
веќе ја трошат 8-та деценија од својот
живот, седнаа во училишните клупи каде што четири години се подготвуваа за
извршување на просветната мисија, за
што се школуваа. На класниот час беа
и нивните професори Блага Гајдарџиска и Стојан Тренев, кои ја извршија
прозивката на присутните. Потоа започна евоцирањето на спомените од чети-

ригодишното школување и дружење,
навираа сеќавањата, се будеа емоциите. На општо задоволство на професорите и на учениците имаше на што да
се сеќаваат. Беше тоа генерација која
долго ќе се памети. Ги имаше 206 на
број, во 6 паралелки, а сплотени како
еден. По матурирањето се распрснаа
на четири страни да ја шират просветната работа. Овој час ќе го паметат и по
едно совпаѓање на две бројки. На одбележувањето на 55-от јубилеј присуствуваа 55 ученици. Ги имаше од многу
краеви во Македонија. Некои што судбината ги однела далеку од Македонија и поради низа причини не можеа да
присуствуваат на средбата се јавија отпосле на организаторот за да им испратат фотографии.

vidici

Престојот во Штип славениците го
искористија да ја посетат спомен-собата на патронот на училиштето, истакнатиот македонски револуционер и учител
Гоце Делчев, во штипското Ново Село.
Се поклонија пред неговиот споменик и
положија букети свежо цвеќе.
Дружењето продолжи во ресторанот
на универзитетот „Гоце Делчев“ со незаборавните рефрени на македонските
песни од младоста. Средбата заврши со
желба и во наредните години да се среќаваат, и како што рече еден од колегите, и тогаш кога од генерацијата ќе останат само двајца да се сретнат и да се потсетат на сите 206 ученици.
На средбата беа рецитирани и стихови кои побудија многу емоции.
М. Здравковска

Македонија, а на Фестивалот на алтернативните аматерски театри имаме освоено многу награди и признанија. Едно од нив беше и за мене, за монодрамата
„Госпоѓа Ика“ од тетовскиот писател Јован Дамјановски. Сега сум членка на екипата на драмата „Европејци“, со која се отсликуваат денешните збиднувања не
само во Македонија туку и пошироко – вели Гордана.
Како артистка-волонтерка гостувала и во повеќе градови во поранешна Југославија. Гордана Георгиадис вели дека е среќно мажена за својот сограѓанин Ираклис,
доселен од соседна Грција. Во бракот имаат две деца ќерката Фотини и синот Александар, двајцата музичари,
како и сопругот, кој е професор по хармоника.
Целото семејство живееме во една душа - во културата и во музиката. Сигурно тоа е причината за нашата
хомогеност и апсолутно семејно разбирање - истакнува
Гордана.
Гојко Ефтоски

ЗП-ЛАБУНИШТА

Средба со најстариот активист
од Подгорци
Спасе Мариноски 22 години е активен член на ЗП-Лабуништа и актуелен
претседател на надзорниот одбор, кој
одговара за материјално-финансиското работење како и за статутарно-правната застапеност во извршувањето на
работните задачи. Роден е во селото
Подгорци, Струшко, во далечната 1934
година. Основно образование завршува во родното место и во Струга,
средно во Охрид, како осмокласник
при полната гимназија „Климент
Охридски“ во учебната 1953/54 година. Високо стручна подготовка стекнува на Правниот факултет во Белград
како дипломиран правник и правен
советник, а работниот век го поминува во градежното претпријатие „Дримкол“ од Вевчани.
- Пензионерските денови ги минувам работно, иако сум еден од најстарите пензионери од Подгорци. Член сум
на ЗП-Лабуништа, во чиј состав се конституирани и разрганоците на пензионери од селата Подгорци и Боровец. Од
разгранокот на пензионери од Подгорци сум избран во органите на здружението на чии седници редовно и со задоволство присуствувам и дебатирам.
Работам и во повремени комисии, а
најмногу сум ангажиран како претседател на статутарната комисија на здружението - вели Мариновски.

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

ЗП-Лабуништа, според бројот на
своето членство, со над 700 члена спаѓа меѓу помалите членки на СЗПМ, но
и тоа бележи повеќе активности и добри резултати. Секоја година се прави анализа на планираните и реализираните активности и се сумираат постигнатите резултати. Успесите си доаѓаат од тоа што сите работиме како
еден, имаме одлична соработка со локалната самоуправа, а и со најблиските здруженија на пензионери - истакна Мариноски на попатната средба,
брзајќи на редовна седница на извршниот одбор на ЗП-Лабуништа.
Стојан Кукунешоски

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

Aleksandar Dimkovski
i Dejan Joveski
od „Nova Makedonija“

