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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ЗП-КУМАНОВО

Пензионерите за својот град
Здружението на пензионери од Куманово, по повод 11 Ноември, Денот на
ослободувањето на градот, по 16-ти пат
приреди вечерен концерт на 26 октомври 2017 година. Во преполната сала
прв на пензионерите им се обрати и им
посака добредојде претседателот на ЗПКуманово, Спирко Николовски.
Најпрво ви се заблагодарувам што
ве има во толкав голем број. Благодарност до претставниците на СЗПМ, Салтир Каровски, потпретседател на ИО на
СЗПМ, Станка Трајкова, секретарка на
ИО на СЗПМ и Калина Сливовска-Андонова, главна и одговорна уредничка на
нашиот весник „Пензионер плус“, што
ни направија чест и дојдоа да присуствуваат на оваа наша свеченост по повод Денот на ослободувањето на нашиот град. Добредојде им посакувам и на
пензионерите од Крагуевац, од Репуб-

лика Србија, членови на културно-уметничкото друштво „Лепенац“, на нивниот претседател Ратко Томашевиќ, како
и до пензионерите кои ни дојдоа како
гости од Кочани, заедно со нивниот претседател Ѓорѓи Серафимов – истакна
Николовски.
Потоа на присутните со топли пријателски зборови им се обрати претседателот на крагуевачките пензионери,
Ратко Томашевиќ.
Со нашите пријатели од ЗП-Куманово и досега добро соработувавме и се
надевам дека оваа соработка во иднина ќе биде уште поплодна. Ние денес
сме во возвратна посета кај кумановските пензионери и се надевам дека
вакви средби ќе има и понатаму – рече Томашевиќ.
Потоа на сцената настапи КУД „Ѓоко Симоновски“ при ЗП-Куманово,

најпрвин со хумористичната стихотворба „Градоначалник да биду“ на
кумановски дијалект, со хорски напеви, неколку ора и два дуета придружувани од народниот оркестар при
здружението, облечени во носии од
кумановскиот крај.
По нив настапи гостинското здружение „Лепенац“, исто така со неколку ора,
една соло-изведба и со нивната пејачка група, облечени во преубава народна носија од Шумадија. Во сите нивни
песни беше искажана големата љубов
кон нивната татковина и нивниот крај.
Својот настап го завршија со изведба
на македонската песна „Јовано, Јованке“, што остави пријатен впечаток кај
публиката.
По нив настапија гостите од Кочани, кои играа и пееја од срце, како да
не се пензионери. И тие беа во носии

ЗП-ЧАИР

Шаховски турнир во убава атмосфера
Во Клубот на пензионери, во пензионерскиот дом „Лика Чопова“ во Топанско Поле, на 24ти октомври 2017 година, трета година по ред
се одржа традиционален шаховски турнир помеѓу пензионерите од ЗП-Гази Баба, ЗП-Солидарност-Аеродром, ЗП-Бу тел, ЗП-Кисела Вода,
ЗП-Илинден, ЗП-Воени пензионери и Здружението на пензионери од Чаир, кое наедно беше
домаќин и одличен организатор на средбата.
Добредојде на учесниците и на гостите им посака претседателот на комисијата за спорт и рекреација при ЗП-Чаир, Тодор Илиев, кој истакна дека овие средби се многу добри, бидејќи на
нив се обновуваат старите пријателства и се збогатуваат другарувањето и соживотот.
- Од името на претседателот на нашето здружение, кој оправдано е отсутен, ве поздравувам
и ви посакувам сe најубаво и нека победат оние
кои се најдобри. Верувам дека натпреварот ќе

тече нормално, не е битно кој ќе победи, битно
е да се дружиме и да понесете добри впечатоци. Целта ни е дружење, а воедно и подготовка
за 13-от ноемврискиот шаховски турнир, кој е
традиционален - рече Тодор Илиев.
На крајот, по завршувањето на натпреварите, беа прогласени и победниците. Најдобар резултат постигнаа шахистите од ЗП-СолидарностАеродром, второто место го освоија шахистите
од ЗП-Бу тел, третопласирани беа шахистите од
ЗП-Чаир, на четврто место беа шахистите од ЗПИлинден, на пет то место е ЗП-Гази Баба, шестото место им припадна на шахистите од ЗП-Кисела Вода и на седмо место ЗП-Воени пензионери. Освен учесниците, за одбележување е и
присуството на голем број пензионери-набљудувачи, кои по завршувањето на секое коло ги
коментираа партиите и укажуваа на грешките
на натпреварувачите.
Васил Пачемски

од нивниот крај, регионот каде што се
одгледува најубавиот ориз.
Сите изведувачи беа наградени со
силен заслужен аплауз од публиката, која на моменти пееше заедно со нив.
И публиката и домаќините и гостите преку овој вечерен концерт му го честитаа на градот Куманово Денот на ос-

лободувањето - 11 Ноември, покажувајќи им на помладите генерации, чии
припадници имаше присутни во салата, како се сака својот град.
Водителка на вечерниот концерт
беше Мики Таири, а дружењето продолжи со песна и оро во ресторанот
„Грација“.

ЗП-ЛОЗОВО

Пензионерско дружење со повод

Општинското здружение на пензионерите од
Лозово, по повод верскиот празник Параскева
- Петковден, на 27октомври беше домаќин на
голем број пензионери од здруженијата членки
на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, кои во црквата „Петковица“ заедно со
месното население традиционално го одбележаа овој ден.
За празнувањето да биде поубаво придонесе
и убавото сончево време.
Најпрво се проследија верските обичаи во црковниот храм. Пензионерите и оваа година ја продолжија традицијата: според верските обичаи едно од здруженијата на пензионерите да биде кум
на црквата. Годинава таа чест ја имаше здружението-домаќин, а за идната година кумството го презеде Здружението на пензионери на Куманово.
Честитки за празникот до месното население
и до гостите упати претседателката на ЗП-Лозово,
Марија Моневска. Таа им посака топло добредојде на пензионерите од ЗП-Свети Николе, ЗП-Велес,

ЗП-Кратово, ЗП-Крива Паланка, ЗП-Радовиш и Конче, ЗП-Пробиштип, ЗП-Куманово, ЗП-Штип, ЗП-Бутел и ЗП-Ѓорче Петров. Пензионерите од ЗП-Ѓорче
Петров прв пат оваа година гостуваа во Лозово, но
двете здруженија си ветија дека понатамошната
соработката ќе биде поцврста и посодржајна.
Од името на локалната самоуправа гостите ги
поздрави претседателот на советот на општината
Лозово, Душко Ѓорѓиев. На присутните им се обрати и членот на извршниот одбор на СЗПМ, Јордан
Костадинов, кој им го честита празникот на сите
присутни и им посака добро здравје и исполнети
пензионерски денови. Тој во своето обраќање посебен акцент даде на поволностите што ги имаат
пензионерите во Македонија, со надеж дека истите ќе продолжат и во иднина.
Највпечатливо беше пензионерското оро. Прекрасната музика ги крена на нозе сите пензионери, цел ден се играше, пееше и другаруваше. Од
ова заедничко дружење сите си заминаа со насмевка на лицето.
М.М.

vidici

Здравствена едукација
во Радовиш и во Конче
Една од приоритетните задачи на
комисијата за здравство и хуманитарни работи при ЗП-Радовиш и Конче и
понатаму останува грижата за здравјето на пензионерите. Од таа причина,
а по повод неделата на борба против
шеќерната болест, во Радовиш се одржа средба на пензионерите со стручни лица од здравството.
На средбата, д-р Љупчо Захариев
пред шеесетина пензионерки и пензионери опширно зборуваше за: гликозата како основна храна на секоја
клетка во организмот; зошто доаѓа до
покачување на шеќерот во крвта; кои
се причините за појава на дијабетесот, како и за ризик-факторите и компликациите од оваа болест, а особено
се задржа на превентивата и како да
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ЗП-ТЕТОВО

Соседството привлечно за пензионерите

се справиме со оваа подмолна болест.
Средбата беше искористена и за
проверка на шеќерот во крвта на присутните, а воедно беа извршени и превентивни прегледи на сите кои изразија желба за тоа. Поради актуелноста
на темата, а со цел да се изврши едукација и на пензионерите, кои од
здравствени причини не беа присутни на предавањето, екипата на ТВ-Кобра подготви и реализира посебен
прилог за јавноста.
И овој пат на дело беше докажана
добрата соработка помеѓу Општинската организација на Црвениот крст,
Здружението на пензионерите и Здравствениот дом од Радовиш.
Љиљана Младеновска

Лесново идеално за одмор
на пензионерите

Лесново е една од најстарите селски населби во општината Пробиштип.
Според некои документи се споменува уште во 11 век кога е изградена црквата „Света Богородица“. Во тоа време во селото имало најмногу семејства со најмногу жители. Се до 80-тите
години постоело четиригодишно училиште кое го посетувале околу 60 ученици од селото. Бројката варирала, некогаш повеќе, некогаш помалку. Во
80-тите години, со отворањето на фабриката за акумулатори и на другите
преработувачки капацитети започнува големата миграција село - град. Тогаш најголем дел од жителите се иселиле во Пробиштип, Злетово и Свети
Николе, бидејќи во селото немало пристапен пат до Пробиштип. Во училиштето, кое како зграда постои и денес,
секое утро се огласувало училишното
ѕвонче, низ селото се разлевал детскиот џагор, се слушале детските викотници, песни и по некое плачење.
Денес се е поинаку. Во потрага по
подобар живот и сигурна егзистенција жителите го напуштиле селото, па така престанало да се огласува и училишното ѕвонче. Училиштето останало како зграда, како здание на едни
минати времиња, да потсетува дека и
тука се учеле првите букви и првите
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бројки. Сега овде можат да се сретнат
само две или три семејства што ги сочинуваат осум стари луѓе.
Меѓутоа, прекрасната местоположба на селото, убавиот планински воздух, мирот во селото, тајните на пештерите и убавината на Лесновскиот манастир беа предизвик општината да
се зафати со преуредување на старата училишна зграда и да го претвори
училиштето во убаво катче за одмор,
особено за повозрасната популација.
Во три простории се сместени 12 кревети, во една е сместена етнолошка
збирка, направена е комплетно опремена кујна со сите потребни елементи и електрични апарати, а тука е и санитарниот јазол со тушеви. Меѓу другото има и просторија за состаноци,
или за вечерни заеднички седенки, а
пространиот двор е пријатно катче за
утрински и вечерни прошетки.
Сњ на сњ, овој објект е како создаден за пензионерите. Да се отседне во
Лесново на неколку дена ќе значи пензионерите да се преродат и да уживаат
за евтини пари, односно за мал надомест, а селото да заживее. Лесново навистина е воздушна бања со многу убавини и многу пријатни доживувања. Тие
што го посетиле знаат!
М. Здравковска

Екскурзиите во Албанија, во градовите Поградец и Корча и на Сандански во Бугарија беа дестинациите на
тетовските пензионери. И двете прошетки беа програмски содржини на
Здружението на пензионерите од Тетово како дводневни екскурзии. Шабан Азизи, претседател на ЗП-Тетово,
не информираше дека трошоците за
превоз биле обезбедени од средства
на здружението, додека другите трошоци ги намириле пензионерите што
учествувале на екскурзиите. Од истиот извор дознаваме дека ваква екскурзија е предвидена и до Врање, соседна Србија, а веќе била изведена и со
посета на неколку града на Косово.
Интересот за овој вид прошетки е мошне голем, па от тука и определбата од

секој од разграноците што го сочинуваат здружението да има по двајца за
секоја дестинација.
Како што не информираше Вели
Пајазиди, водач на групата за Албанија, во двете насоки на екскурзиите
учествувале по 50 пензионери. Групата за Албанија имала рекреативен престој во комплексот „Св.Наум“, каде што
пензионерите ги посетиле тамошните
знаменитости. По преминот во Албанија, поголем одмор имале во Дрилони, во непосредна близина на македонско-албанската граница. Дрилони
е познато туристичко место и резиденција на некогашниот албански лидер
Енвер Хоџа. Инаку, Дрилони и „Св.Наум“ претставуваат вистински „очи“ на
двете страни од границата, со значи-

телни успеси во негување на туризмот.
Поградец е првиот град распослан
на брегот на Охридско Езеро. Самата
положба и историското минато го чинат привлечен за туристите.
Градот Корча е особено значаен
за образованието на Албанците на пошироките балкански простори. Во центарот на градот се наоѓа музеј на првото училиште на албански јазик, отворено на 7 март 1887 година од семејството Ќорјази.
Група од 50 пензионери изведоа
екскурзија во Сандански. Дводневниот престој во овој бугарски град е искористен за рекреативно капење во прочуените бањи, овде познати како австриски комплекс.
Г. Ефтоски

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Посета на македонски
духовни светилишта
По одлично осмислен план,110 демирхисарски пензионери тргнаа на еднодневна екскурзија низ прилепско-кичевскиот крај. Денот беше сончев и тивок, како создаден за прошетка. Прва
дестинација беше посетата на манастирот „Св. Преображение“ во селото Зрзе,
оддалечено 34 км од Прилеп во подножјето на планинскиот масив Даутица, на
1.000 метри надморска височина. Прекрасна беше глетката како полека со растреперен и бавен чекор, но со силна волја, желба и радост, пополека ја искачуваа стрмната нагорнина за да стигнат до
манастирските порти, за мирно и тивко
да влезат во манастирот и да запалат свеќи за здравје на своите најблиски и за себе, за мирна и спокојна старост. Манастирот датира од 9 век, изграден е на бигорна карпа, секој верник го остава без
здив со својата убавина. Во дворот се наоѓа големо старо дрво кое прави огромна сенка врз масите и клупите каде што
посетителите можат да се одморат и да
уживаат во прекрасниот поглед на манастирот и на целото прилепско поле. Под
самиот манастир се издлабени многу испоснички ќелии во кои живееле монасите, но кои за посетителите се уште се недостапни. Потоа низ Македонски Брод
се продолжи кон селото Кнежино и манастирот „Св. Ѓорѓи“, кој е опкружен со
прекрасна природа. По восприемањето на духовниот мир, пензионерите заминаа на договорената починка во ресторанот на „Куќата на уметноста“, која
се наоѓа во непосредна близина на ма-

настирот. Таму ги разгледаа уметничките дела изработени од метал, кои се изложени во пространиот парк околу Куќата, од каде што пензионерите се упатија
кон женскиот манастир „Св. Пречиста“,
кој се наоѓа на 10 км југоисточно од Кичево, на 920 метри надморска височина. Вековитите крошни на дрвјата, тивкото шумолење на ветрецот и појот на пти-

ците даваат некој чудесен мир и спокој
во душата. Овој манастирски комплекс
вреди да се посети и да се ужива во добро уредениот двор со паркови, чешми,
многу зеленило и цвеќе.
Во незаборавна дружба полна со позитивни впечатоци и доживувања, пензионерите си посакаа добро здравје до наредната екскурзија. Зоран Стевановски

vidici
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ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Здравко и неговата голема љубов - тапанот
„Убавиот, јак, продорен звук на тапанот не само што ни причинува задоволство туку ни прави и важна услуга. Ни го оживува уморниот дух, ги бистри мислите, ја отстранува мрзата, предизвикува радост... Од сите убави работи на светот, ништо не предизвикува поголемо уживање и оживување на човечкото срце
од овој инструмент“, Жиралдус Гамбренсис
Пензионерот Здравко ОгненовскиЈоше го сретнавме во неговото родно
село Вирово, едно од најживописните демирхисарски планински села, село познато по најголемите и најубави
валалници и надалеку познатиот скараџиски ќумур. Живее со сопругата
Елица во убава, скромна македонска
куќа, на крајот од селото во Горното
маало, опкружена со убаво среден
двор со разнобојни цвеќиња и овошки. Роден е во далечната 1950 година, се школувал во родното село. По
школувањето работи како мајстор во
ГП „Пелистер“, ГП „Пелагонија“ и во
Смилевската задруга, а од 1971 до
1981 година живее и работи во Загреб, Р.Хрватска.
- Потекнувам од семејство во кое
музиката имаше своја традиција. Татко ми беше гајдаџија, а сестра ми виртуоз на кавал. Мене, пак, уште од седум години ме привлекуваше тапанот
- ни вели Здравко, а носталгијата му
се насетува во очите и во зборот. Со
својата тајфа, во состав хармоника
Љубе од Вирово и кларинет Пецо од
Крушево, кој е татко на македонската музичка поп-ѕвезда Марјан Стојановски, свирел на безброј свадби, селски слави, крштевања, банкети, матури и друго, а најголем бакшиш вели
дека заработил во селото Новаци, Битолско. Тапанот му стои на почесно место во дневната соба, а овој тапан му
е седми по ред. Изработен е од кожа
од младо јагне или јаре, а рамката е

од дрво од костен или од орев. Заедно
со својата сестра, надалеку познатата Роска Алексовска, на фестивалот
за народни инструменти „Пеце Атанасовски“ во Долнени, освојуваат прва
награда. Ни раскажува Здравко, како
и на полноќ се случувало да го викнат
да свири и пее на свршувачка за невеста-бегалка, а свирел и на последната свадба во сега веќе иселеното
село Боишта.
- Се случувале многу згоди и незгоди во текот на целата моја кариера како музичар. Во селото Мало Илино, за
селската слава Илинден, ми се скина
ременот од тапанот и тапанот почна
да се тркала по удолницата, а јас трчам по него да го фатам! На свадба во
селото Зовиќ ми се дупна тапанот, а
јас како голем професионалец морав
да импровизирам за да ја истерам
свадбата докрај - вели Здравко.
Иако Здравко уште малку ќе ја потроши шестата деценија од животот,
движењата му се сe уште благи, а навидум и остри, кога зборува за себе
скромно и топло се насмевнува и не
се срами да се пошегува на своја сметка. За него постојат само музиката и
тој македонски народен инструмент тапанот, на кој веќе одамна изморените раце нешто побавно, но сигурно,
вешто и јако сe уште удираат со чукалото. За него удирањето на тапанот е
игра и авантура, непокор и исконска
волја која му дава инспирација во животот за дружење и радост.

ЗП-ИЛИНДЕН

Цвеќе на споменикот на
војводата Васил Аџаларски
Во ор га ни за ци ја на оп шти ната
Илинден, а по повод одбележување
на празникот - Денот на македонската револуционерна борба, 23 Октомври, делегација на општината предводена од градоначалникот Жика Стојановски положи свежо цвеќе пред
бистата на војводата Васил СтојановАџаларски, во неговото родно место
Миладиновци. Букети свежо цвеќе положија и голем број претставници на
институции, здруженија на граѓани од
на се ле ни те ме ста од оп шти ната и
претставници на Здружението на пензионери Илинден.

- За добра музика, тајната помеѓу
другото е и во мајсторот, ама и инструментот е многу значаен. Без добар тапан нема мајсторство. За среќа, изгледа, јас го имам и едното и другото.
Чукалото со кое чукам е она истото од
1966 година, кога почнував со свирење, а го направив од дрво од цреша.
На секоја веселба во селово, сe уште
голема чест ми прават свирачите коишто ќе свират, а ме повикуваат и мене со тапанот да „направам“ некое
оро - ни вели со гордост Здравко.
Инаку, тапанарот Здравко покрај
музиката ги сака и добрата книга и
убавиот пишан збор. Особено сака да
ги чита вестерн-романите, за кои вели дека прочитал повеќе од триста.
- Кога сакам да се релаксирам, не
тропам на тапанот. Најмногу другарувам со природата и сакам да го слушам појот на птиците. Најубава музика ми е шумот на ветерот низ прастарите букови дрвја во Вировската корија. Таму наоѓам мир и спокојство раскажува Јоше од Вирово.
Чекорејќи по жолтите свежо паднати есенски лисја и по кривулестата
стрмна патека, се разделивме со Здравко Огненовски, двајцата исполнети
во душата, јас затоа што го сретнав
овој уметник-тапанар, што долги години со звукот на тапанот ги развеселува луѓето, а тој затоа што ни ја раскажа својата приказна за дружењето со
тапанот, со кој другарува до ден-денес.
Стевановски Зоран

ЗП-КУМАНОВО

Мултиетничка средба во Липково

Секоја година со положување свежо цвеќе на споменикот на војводата
Аџаларски и со оддавање почит на македонските револуционери се вклучуваме во одбележувањето на Денот на
македонската револуционерна борба
- рече Благоје Атанасовски, претседател на ЗП-Илинден.
На крајот беше приреден мал коктел во пензионерскиот клуб, сместен
во Домот на културата во Миладиновци, каде што за ликот и делото на војводата Васил Стојанов-Аџаларски зборуваше Томе Гелевски, член од фамилијата на војводата.
В. П.

ЗП-Куманово во соработка со разгранокот на пензионерите од Липково,
на 12 октомври изведоа еднодневна
екскурзија до Липковско Езеро и двете
акумулации Глажња и Липково. Традиционалната мултиетничка средба годинава го доживеа своето четврто издание, а пензионерите имаа несекојдневна можност да го видат езерото, да прошетаат по браната и сето тоа да го забележат со фотографии.
Топло добредојде на гостите од името на домаќинот им посака Хуљуси Салију, а за најновите активности на кумановското пензионерско здружение информираше претседателот Спирко Ни-

коловски. Поздрави упатија и претставници од ЗП-Крива Паланка, кои се редовни посетители на средбата.
Погледот на самото езеро беше прекрасен, осветлен од сончевите зраци,
глетката преубава. Денот октомвриски
топол, сончев, се им одеше во прилог
на посетителите на браната Глажња. Неизбежно беше и фотографирањето за
спомен од двочасовната прошетката.
Дружењето продолжи во ресторанот „Кодра“, сместен на самото езеро, каде што
Здружението на заболени од дијабетес
организираше акција за мерење шеќер во крвта. Подетално за шеќерната
болест зборуваше докторот Исмаил Ба-

јрами, кој во оваа пригода ги истакна
причините за појавување на болеста,
но и начините на лекување и превентива од истата. Пензионерите со големо
внимание го проследија едукативното
предавање, а потоа поставуваа прашања, а некои и споделија свои искуства
и видувања во врска со оваа болест.
По неколкучасовното дружење кумановските пензионери го напуштија
Липково, задоволни од убаво поминатиот ден, со желба наредната година
повторно да го посетат езерото и да
уживаат во природните убавини, градејќи нови мостови на соживот и пријателства.
Јасмина Тодоровска
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ЗП-КИЧЕВО

Раде Спасески и на 95 години Свежо цвеќе на споменикот
се уште е активен
на паднатите борци во НОВ
„Што се немам работено во мојот
работен век, се до пензионирањето до
пред педесетина години“, ќе ви рече
Раде Спасески, 95-годишен пензионер, член на ЗП-Прилеп. До вчера, како што се вели, до последниве избори,
два мандата беше член на извршниот
одбор на прилепското здружение. Овој,
би рекле витален пензионер, со добро
здравје и чиста мисла, иако е во поодминати години се уште е активен во боречката организација во Прилеп.
- Сум бил во контролна комисија
уште од порано, секретар на ЗК „Славеј“ од истоименото село. Потоа, со

Спортско
дружење помеѓу
ЗП-ОВР и
ЗП-Гази Баба
На 26 октомври, со почеток во 10
часот, во организација на Здружението
на органите за внатрешни работи на РМ
се одржа средба - спортски натпревар
помеѓу екипи на ова здружение и екипи на ЗП-Гази Баба - Скопје. Средбата
беше возвратна, бидејќи ваква средба
пролетва беше одржана во организација на ЗП-Гази Баба - Скопје.
Пред да започнат натпреварите присутните ги поздравија претседателите
на двете здруженија, Ѓорге Андонов и
Спирко Николовски, со желба ваквите
средби и дружења да продолжат и во иднина со учество на поголем број натпреварувачи и во повеќе дисциплини.
Натпреварите се одвиваа во следните спортски дисциплини: стрелаштво мажи, пикадо жени и мажи, табла мажи и домино жени, во кои учествуваа 28 натпреварувачи од двете
здруженија.
По завршувањето на натпреварите
беа соопштени и резултатите, по што беше организирано заедничко дружење.
Главна цел на натпреварите беше дружењето, па затоа на крајот сите се чувствуваа како победници.
М. Илиќ

формирањето на комуните, од 1955
година во Тополчани работев како секретар на општината, како судија за
прекршоци, а потоа и нејзин претседател. Од први јануари 1965 година,
еве скоро половина век, сум во пензија - вели Спасески.
Општествено-политички е активен
уште од 1946 година, кога бил претседател на младинската организација во
Тополчани. Учествувал во работата на
Третиот конгрес на младината на Македонија, па бил командант на младинската акција Шамац - Сараево во
1947 година за прилепската околија.
Три мандати бил член на конференцијата на поранешниот Социјалистички
сојуз во Прилеп, делегиран од Тополчани. Претседател на ту тунопроизводителите во градот, а и претседател на
Републичкото собрание на ту тунарите во Македонија. Како член на поранешниот СК, бил делегиран од Македонија на Третиот конгрес на ЦК на поранешна Југославија во с. Кумровец,
каде што учествувал со темата „Проблемите на селото и аграрот“. Спасески
ќе ви каже дека своевремено бил активен во месната заедница во Тополчани, а бил и член на околискиот одбор
на синдикалната организација за битолската околија. Многу прашања и
проблеми се решавани и со неговото
активно учество во сите организации
каде што членувал и работел.
Но сепак, годините си го прават
своето. И сега е активен како пензионер и како најстар член на боречката
организација во Прилеп.
К.Р.

Деновиве на спомен-обележјето на
паднатите борци во НОВ и Револуцијата, во кичевското село Кленоец, пред голем број граѓани, почитувачи на НОВ и
Револуцијата, пензионери од општините Кичево, Охрид и Гевгелија, беше положено свежо цвеќе. Во делегацијата
од општината Гевгелија беа пензионери, роднини и почитувачи на делото на
народниот херој Јосиф Јосифоски-Свештарот од Гевгелија, кој како комесар

на Втората оперативна зона на 6 октомври 1943 година храбро загина во борбите за одбрана на слободната територија кај кичевското село Кленоец.
Во оваа битка на 6 октомври 1943
година, која ја нарекуваат „македонска кадињача“, своите животи ги дадоа заменик-командантот на баталјонот „Мирче Ацев“, Трајан Белев, заменик-комесарот на баталјонот „Мите Трпоски“, како и голем број борци од Де-

брца, Ресенско и борци од поранешна Југославија.
По ова чествување пред споменикот беше изведена културно-уметничка приредба со рецитал, што го изведоа учениците од основното училиште
„Христо Узунов“ од селото Другово, а
потоа сите заеднички направија дружење со мала прошетка на падините
под селото Кленоец и изворот на реката Треска.
А. Ристоска

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Остварени планираните активности

Во изминатите девет месеци од 2017
година, во ЗП-Крива Паланка сите планирани активности успешно се реализирани. До крајот на годината остануваат уште мал дел од активностите кои треба да се завршат. На спортско поле,
единствени сме што негуваме меѓуопштински игри, во кои учествуваат нашето здружение, ЗП-Кратово, ЗП-Пробиштип и ЗП-Свети Николе. Овие спортски
игри имаат за цел размена на искуства
и поголемо дружење меѓу пензионерите. Игрите се одвиваат во седум дисцип-
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лини и секое здружение вклучува најмалку по дваесет пензионери, а за нивно одржување меѓусебно се договараат четирите здруженија. Пензионерите
кои имаа солидни резултати на овие
спортски игри настапуваат на регионалните спортски игри во шестиот регион,
каде што припаѓаме и ние. Оваа година женската екипа што се натпреваруваше во слободно фрлање на кош обезбеди место за настап на Спортската-републичко пензионерска олимпијада, која се одржа по повод Денот на пензио-

нерите. На културно поле, фолклорната
група настапи на Регионалната ревија
на песни, музика и игри во четвртиот регион, каде што котираа на високо ниво
и со тоа учествувавме и на Републичката ревија на песни, музика и игри. Таму
бевме оценети со високи оценки, односно настапот им беше еден од поквалитетните и поуникатните настапи на манифестацијата. Фолклорната група исто
така учествуваше и на 10-то издание на
меѓународниот фолклорен фестивал
„Свети Јоаким Осоговски“ во Крива Па-
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ланка, на кој успешно се претставија со
традиционалниот обичај „Кривопаланечка свадба“, за кој добија громогласен аплауз од публиката. Во текот на годината учествувавме на сите културни
манифестации во градот организирани
од локалната самоуправа, градскиот музеј и НУ Центар за култура. Изведени се
и поддржани сите пикник-средби што ги
организира СЗПМ.
Во тек е пријавување на пензионерите за екскурзија во Војводина, Србија, при што пензионерите ќе остварат
средба со пензионери и роднини од Јабука, Глогањ, Панчево и Качарево. Екскурзијата ќе се реализира од 6 до 10
ноември. Со неа ќе ги заокружиме поголемите активности на здружението,
но до крајот на годината остануваат уште
некои помали активности, бидејќи наближуваат празниците, изјави претседателот на комисијата за спорт и култура
при ЗП-Крива Паланка, Благој Николов.
Б. Стојчевска
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