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ДВАЕСЕТ И ВТОРА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Постигнатите резултати поттик
за нови активности на секој план

На 5 февруари 2019 година, извршниот одбор
на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија ја одржа својата 22. седница со која раководеше претседателот на Сојузот на здруженијата на
пензионери на Македонија, Драги Аргировски, а покрај членовите на ИО, присуствуваа и претседателот
на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста, претседателот на надзорниот одбор, Митре Стојановски, претседателот на правно-економскиот форум, д-р Фиданчо Стоев, претседателот на комисијата за меѓународна соработка, Шабан Азизи, претседателот на
комисијата за спорт и рекреација, Здравко Петковски, претседателот на комисијата за здравство и социјална политика, д-р Стојанче Стефаноски и сме-

тководителот на Сојузот, Петар Андреевски.
Како што е вообичаено, најпрво беше усвоен
записникот од претходната 21. седница на ИО на
СЗПМ. Потоа на дневниот ред беше извештајот за
работата на СЗПМ и неговите органи и тела во 2018
година, кој го образложи Салтир Каровски, потпретседател на ИО на СЗПМ.
Во извештајот за работата на СЗПМ за 2018 година се опфатени сите поважни активности. Особени резултати се постигнати во подобрување на стандардот на пензионерите, здравствената заштита,
културните и спортските активности, меѓународната соработка и мултиетничкиот соживот и друго. Од
резултатите треба да бидеме задоволни. Од друга

страна, постигнатите резултати се поттик за нови
активности во оваа 2019 година. Реализираните
активности покажуваат дека програмата за 2018
година на СЗПМ е остварена во целост, дури и повеќе од тоа – истакна, меѓу другото, Каровски.
Членовите на извршниот одбор беа информирани и за финансиското работење на СЗПМ во изминатата 2018 година. Стручно објаснување на претходно дистрибуираниот материјал даде претседателот на надзорниот одбор, Митре Стојановски.
Според приложениот финансиски извештај што
го разгледа надзорниот одбор, анализата на прикажаните приходи и расходи покажува дека СЗПМ работел според законите. Финансискиот извештај е

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

насока и за натамошно организирање на традиционалните активности, но и за нови. Од финансискиот извештај за работата на СЗПМ во 2018 година
видливи се многу позитивни показатели за домаќинско работење во рамките на финансискиот план
за 2018 година - истакна Стојановски.
По дискусиите кои следуваа по овие два важни
документи, истите беа усвоени заедно со дадените
забелешки. На седницата беше усвоена и предлогодлуката за завршната сметка на Сојузот за 2018
година, со заклучок истата да биде објавена во весникот „Пензионер плус“ и на веб-страницата на
СЗПМ.
На седницата беше донесена одлука домаќини на осумте регионални ревии на песни, музика
и игри да бидат здруженијата на пензионери: Виница, Тетово, Воени пензионери, Центар, Вевчани, Валандово, Прилеп и Свети Николе. На сите
овие здруженија ќе им бидат доделени по 40.000
денари од СЗПМ за што поуспешни подготовки на
ревиите. Ревиите ќе се одржат во периодот од 1
април до 20 мај 2019 година. Републичката ревија на песни, музика и игри ќе се одржи на почетокот на јуни 2019 година.
Исто така, беа одредени и здруженијата-домаќини на 24. регионални спортски натпревари во
осумте региони и тоа: Солидарност-Аеродром, Гостивар, Крушево, Струга, Гевгелија, Злетово, Радовиш
и Конче и Берово. И домаќините на регионалните
спортски натпревари ќе добијат по 40.000 денaри.
Регионалните спортски натпревари ќе се одржат во
периодот од 20 мај до 31 јуни 2019 година.
Со оглед на тоа што ова е последна седница на
ИО на СЗПМ во овој состав, се донесе одлука на претседателот Драги Аргировски да му се додели златна плакета за особен придонес во развојот и работата на Сојузот.
На седницата, исто така, беа донесени и други
одлуки за непречено тековно работење на Сојузот
во наредниот период.
Калина С. Андонова

МЕЃУНАРОДНА АКТИВНОСТ НА СЗПМ

Потпишан меморандум за соработка
со Сојузот на пензионерите од Република Косово
Делегација на Сојузот на здруженијата на пензионери и инвалиди на трудот на Република Косово,
на 28 февруари 2019 година оствари официјална посета на Сојузот на
здруженијата на пензионери на Македонија. Во делегацијата на Сојузот од Косово беа претседателот Шабан Кајтази, секретарот Хасан Бериша и претседателката на Активот
на жени-пензионерки на Приштина, Сувела Касими. Делегацијата ја
прими претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, заедно со Бесник Поцеста, претседател на собранието
на Со ју зот, Сал тир Ка ров ски, пот претседател на извршниот одбор и
Станка Трајкова, секретарка на извршниот одбор на СЗПМ. Притоа,
претседателите на двата сојуза во
просториите на СЗПМ официјално
потпишаа меморандум за соработка што беше срдечно поздравено
од сите присутни на средбата.
Истовремено беа разменети монографии на двата сојуза и други ма-

теријали за подобро меѓусебно запознавање. На средбата беше истакнато дека меѓународната соработка

на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија е значајна
програмска активност за оствару-

вање на целите за унапредување на
достоинственото живеење на пензионерите. Соработката на здруже-

нијата на пензионери од двете држави се одвива повеќе години со заемна комуникација, посети и другарувања. Со потпишувањето на меморандумот се очекува соработката меѓу сојузите и здруженијата да
се интензивира.
За време на посетата во СЗПМ
се водеа разговори за организациските, програмските и финансиските прашања во двата сојуза. Гостите истакнаа дека во Сојузот на пензионери и инвалиди на трудот во Косово од вкупно 165.000 пензионери само 61.000 се старосни пензионери и дека пензиите во зависност
од образованието на пензионерот
се движат од 180 до 265 евра, во
категории според нивото на образование. За сите пензионери и инвалиди на трудот членарината е две
евра. На крајот, гостите упатија покана за возвратна посета во Приштина за утврдување нови конкретни активности.
м-р Илија Глигоров
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ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

ЗП-КИЧЕВО

Задоволни од сработеното

Успешни резултати во работењето

На крајот на февруари, собранието на ЗП-Охрид и Дебрца ја одржа последната, десетта седница од досегашниот четиригодишен мандат од 2015
до 2019 година. Седницата со која раководеше претседателот на собранието, д-р Димитар Спасески, беше во проширен состав и на неа присуствуваа и
членовите на извршниот одбор, надзорниот одбор и двајцата членови на
собранието на СЗПМ. На седницата беа
усвоени извештајот за работата на органите и комисиите, завршната сметка
на здружението и извештајот за работата на Клубот за 2018 година.
За работата на здружението во
2018 година елаборираше претседателот на извршниот одбор, Ѓорѓи Трпчески, кој рече дека се реализирани
сите зацртани програмски активности. Тој најпрво даде хронологија на

петгодишниот судски спор што го води здружението со инвалидските пензионери околу сопственоста на Домот
и блокираната жиро-сметка, наметнат
од надворешни фактори. Трпчески беше оптимист и рече дека споровите се
во финална фаза и се очекува конечно да бидат решени, бидејќи веќе два
пати охридскиот Основен суд одлучил
во корист на ЗП-Охрид и Дебрца, па се
очекува само формално Апелациониот суд од Битола конечно да донесе позитивна пресуда.
Во врска со активностите на здружението, Трпчевски рече дека во изминатата година еднодневни излети
во земјава и во странство користеле
1.500 пензионери, здружението учествувало со голем успех на сите културни и спортски манифестации организирани од СЗПМ, а минатата година е

организирана и заедничка средба на
Илинска Планина со ЗП-Демир Хисар.
Успешен настап заедно со ЗП-Солидарност-Аеродром е остварен и на меѓународниот фестивал „Трето животно
доба“ во Љубљана, Словенија.
Извештај за завршната сметка за
2018 година поднесе претседателот
на надзорниот одбор, Димче Стојкоски - Лепи, кој рече дека здружението работело позитивно, економично
и домаќински и со позитивна разлика во однос на претходната година.
Позитивни оцени за работењето изнесоа и Зоре Мицкоски, Добринка
Талева, Чедо Ристески, Слободан Пупиноски, Владо Милошески, Атанас
Костојчиноски, Лазар Каранфилоски,
Сте фан Вла ди ми ров, Але ксан дар
Иваноски и други.
К. Спасески

Хуманитарката Јесика Готенбос од Холандија
- голема пријателка на нашата земја

Јесика Готенбос е од градот Хорн,
Холандија, кој е оддалечен само 40
километри од Амстердам. Таа е членка на хуманитарната организација
„Помош за Македонија“ во нејзиниот град. Јесика покрај што има големохуманосрце,тааефанатичкивљубена и во изворниот македонски
фолклор. И токму тој, фолклорот, н
спои. Нашето пријателство трае 15
години, а беше и причина повеќе да
ја насочи нејзината хуманитарна организација да дава помош во Македонија. Холанѓанката Јесика Готенбос донирала на многу организации,
но нејзина „слабост“ се повозрасните. Нејзините донации најчесто завршуваат и се поврзани со повозрасната популација - пензионерите и пензионерските домови. Понесена од милозвучноста на нашите
изворни инструменти, првата донација што им ја донесе на пензионерите при ЗП-Пробиштип се состоеше од комплет изворни инструменти на кои и денес свират членовите
на КУД „Весели пензионери“ при ЗППробиштип. Потоа следуваше клима-уред за нормално изведување
на пробите за време на летниот период, а од минатата година пензио-

нерите се топлат со печка која исто
така е донација од Јесика и фондацијата „Помош за Македонија“. Јесика и нејзината фондација донираа
и во Здравствениот дом во Пробиштип, апарати кои најчесто ги користат пензионерите. Исто така, Јесика донесе и многу облека за старите лица во руралните средини во околината на градот која беше распоредена со помош на ОО на Црвен
крст од Пробиштип. Јесика со нејзиниот сопруг Ремонд и нивните пријателите од фондацијата едноставно
се вљубени во Македонија и во нејзините убавини. Во секоја пригода
тие донесуваат по некоја донација
во градовите низ цела Македонија.
Во Охрид на младите им изградија
Младински центар. Во Неготино на
клубот на пензионери при ОО на Црвен крст им ја сменија комплетната
столарија. Последната нивна донација која е во соработка со Кралството Холандија беше неодамна во
Берово. За уредување на просториите за стари лица и на Домот за старилицабеадонирани300.000евра.
Како што истакна Марија Умленска,
раководителка на установата, околу
100 пензионери чекаат за прием во

установата.
Сакам да искажам голема благодарност до хуманитарната организација од Кралството Холандија
кои заедно со Министерството за
труд и социјална политика и општината Берово овозможија да се стави во функција вториот дел од установата, со што ќе го прошириме капацитетот за уште 14 нови корисници – рече Умленска.
Претставничката на холандската фондација, Јесика Готенбос, истакна дека ова е инвестиција која во целост ја оправдала својата цел.
Во перспектива, со донација од
холандската фондација ќе се прошириитретиотделодДомот,соштоистиот ќе биде во можност да прими уште
40 нови корисници од Берово и околината, истакна Умленска.
Овој пат во Македонија Јесика
Готенбос дојде со својата екипа, со
своите пријатели Марија и Петар и
со сопругот Ремонд. На кратката
средба од 2-3 часа поразговаравме за нивните наредни планирања
за донации во Македонија.
Остануваме и годинава да донираме во Македонија. Наша целна
група и понатаму остануваат пензионерите и старечките домови - истакна Јесика.
Се разделивме со желба за што
побрзо да имаме нова средба, која
според неа треба да се случи на почетокот на април оваа година, при
што вети дека ќе го посети и Сојузот
на здруженијата на пензионери на
Македонија за кој слушнала многу
убави работи за активностите на македонските пензионери.
М. Здравковска

Четврток, 14.3.2019

Во салата на хотелот „Кичево“ неодамна се одржа редовна седница на собранието на ЗП-Кичево. Седницата ја
отвори и со неа раководеше претседателот Мехмед Мехмеди. По усвојувањето
на дневниот ред прв говореше и ги поздрави делегатите и гостинот, претседателот на ЗП-Кичево, Љубомир Лукароски.
За работата на СЗПМ говореше делегатот од Кичево во СЗПМ, Душан Ристоски,
кој даде детален приказ за залагањата на
Сојузот кон сите 53 здруженија-членки на
Сојузот и за основната грижа на СЗПМ за
пензионерите, пред сèза редовната исплата на пензиите, нивното зголемување,
здравствената заштита и воопшто за културното и спортското живеење на пензионерите.
Воведно излагање по извештаите
за работата на ЗП-Кичево даде секретарот на здружението, Добре Лазарески, кој напомена дека во изминатата
година комисиите постигнале незавидни резултати.
За финансиското работење на здружението говореше книговодителката Надица Ангелеска, која констатира позитивно работење во изминатата 2018 година, а која констатација ја потврди и извештајот на надзорниот одбор што го под-

несе потпретседателката Донка Трајаноска. По извештајот на надзорниот одбор
дискутираше и членот на одборот, Ќиро
Блажески, кој побара да се донесе одлука остварените средства како добивка
да се пренесат во наредната година.
По исцрпната дискусија за збор се јави потпретседателот на ИО на Сојузот, Салтир Кароски, кој најпрво ја поздрави работата на собранието и ја пофали успешната работа на здружението во изминатата година. Потоа, потпретседателот Кароски говореше за местото и улогата на
Сојузот и залагањата секој пензионер да
ги остварува своите права беа разлика
на која категорија пензионери припаѓа,
семејни или инвалидски. Говореше и за
Законот за пензионерско организирање
кој, по јавната дискусија меѓу здруженијата, е доставен до Владата.
На седницата, пензионерките од Активот на пензионерки побараа во иднина
жените да бидат повеќе застапени во органите и телата како во здружението така
и во Сојузот.
На крајот беше донесена одлука за
распишување нови избори за состав на
органите и телата при ЗП-Кичево, што ќе
се одржат во претстојниот период од тековната 2019 година.
А. Ристоска

ЗП-СТРУГА

Усвоени финансиските извештаи
и годишната сметка за 2018 година
и програмата за 2019 година

Завршната седница на собранието на ЗП-Струга за оваа
календарска година се одржа
на 25 февруари 2019 година
во проширен состав. На седницата беа разгледани и усвоени финансиските извештаи
и годишната сметка на здружението за 2018 година, кои
претходно беа разгледани и
од надзорниот одбор, а извештајот го образложи членот на
одборот, Идри Исмаили.
Финансискиот извештај на
здружението ја прикажува финансиската состојба на 31 де-

кември 2018 година. Програмата е реализирана во целост,
а резултатите од работењето за
годината што заврши се во согласност со финансиските правила и препораки - соопшти
претседателот на ЗП-Струга, Милорад Трпоски.
Собранието оцени дека
благодарение на ефикасното
искористување на финансиските средства и навременото
обезбедување на сите информации во текот на 2018 година, ЗП-Струга успешно ги заврши програмските задачи со

планираната динамика на остварување на програмата за
работа.
Потоа на присутните им се
обрати Станка Трајкова, секретарка на ИО на СЗПМ, која му
посака успешна работа на собранието и враќање на пензионерскиот дом „Галеб“ за потребите на пензионерите од регионот. Поздравни зборови до
собранието упати и претседателот на збратименото здружение од Крушево, Глигор Ангелески, кој даде аманет дружењето меѓу збратимените здруженија да продолжи и по изборот на новите раководства.
Присутните ги поздравија и претседателот на Македонски
Брод, Илија Ласевски, како и
претставникот од ОО на Сојузот
на борци од Струга, Ајредин Мемеди, и секретарката на ОО на
Црвениот крст, Адуриме Даути,
која во својата дискусија истакна дека соработката со ЗП-Струга ќе продолжи успешно како и
досега. Сите документи беа
усвоени едногласно. На крајот
од седницата, претседателот на
комисијата за стату тарни и
правни работи, Фикрија Бектеши, поднесе предлог за измена и дополнување на статутот
на ЗП-Струга, со цел да биде
усогласен со статутот на СЗПМ,
кој членовите на собранието
едногласно го прифатија без забелешки.
С. Кукунешоски

vidici

3

Претставување на поетесата
Лидија Лучко-Јеремиќ

ЗП-ГАЗИ БАБА

Нов мандат за Ѓорѓе Андонов

На извештајот за работата на органите и телата и извршниот одбор за 2018
година, усвојување на годишната сметка
и предлог-одлука на ИО за распределување на нето-вишокот на приходи во изминатата година и усвојување на извештајот на надзорниот одбор за 2018 година,
разграноците на ЗП-Гази Баба дадоа целосна поддршка. На годишното собрание
што се одржа на 22 февруари 2019 година, ставовите на разграноците ги пренесоа членовите на собранието.
Извештајот за работата на органи-

те и телата и извршниот одбор беше прифатен без никакви посебни забелешки,
при што беше потенцирано дека во минатата година беа остварени забележителни резултати во многубројните
активности.
Во воведното излагање, претседателот Ѓорѓе Андонов даде пресек на активностите на органите и комисиите, на сите разграноци и клубови, на постигнувањата во сите области на организираното
дејствување, на информирањето и друго. Финансиското работење на здруже-

нието е позитивно и едногласно беше прифатено. Во извештајот на надзорниот одбор е нагласено дека внимателно се следени движењата во приливот и потрошувачката. Нето-вишокот од остварените
приходи останува како заштеда и ќе биде пренесен во 2019 година.
На 1 март 2019 година, едно од најактивните скопски здруженија ја одржа
својата конститутивна седница. На седницата беше верификуван мандатот на
членовите на новото собрание од 29 члена. Исто така, беа избрани членови на
надзорниот одбор и на статутарната комисија. За делегати во собранието на СЗП
на Град Скопје беа избрани Иван Милчев, Милорад Јовчевски и Аница Поповска, а во СЗПМ, Ѓорге Андонов и Томе
Стрезоски. По завршување на седницата на собранието, конститутивна седница одржа и извршниот одбор во новиот
состав и за претседател едногласно повторно го избра Ѓорѓе Андонов. Тој се заблагодари на дадената доверба, нагласувајќи дека ЗП-Гази Баба и понатаму ќе
продолжи со реализација на зацртаните
програмски задачи.
Васил Пачемски

РАЗГОВОР СО НИКОЛА СИМОНОВСКИ, РАКОВОДИТЕЛ
НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ ПШС - БИГЛА“ ОД ДЕМИР ХИСАР

Континуирано имаме одлична
соработка со пензионерите
Во помалите места, луѓето, а особено повозрасните, во зима своите
домови ги затоплуваат со огревно дрво. Затоа соработката на здруженијата на пензионери и ЈП „Македонски
шуми“ е битно да биде континуирано
добра. Кажете ни го најбитното за вашата соработка со ЗП-Демир Хисар?
- Природните ресурси, а тука мислам пред с на шумите, на една земја претставуваат основа на развитокот и животот на нејзините системи.
Тие претставуваат темел на животната средина од една страна, а од друга
страна, пак, тие се извор на разни суровини кои човекот ги употребува за
своја егзистенција, па оттука произлегува дека шумите и дрвата се незаменлив природен ресурс. Водејќи се од
претходно кажаното, како и многу години наназад, со демирхисарските
пензионери имаме особено добра и
плодна соработка на многу полиња, а
посебно околу снабдувањето со огревни дрва за пензионерите. Покрај со
Здружението на пензионери од Демир
Хисар, ние имаме соработка и со други здруженија на пензионери од околните градови кои исто така ги снабдуваме со дрва. За погодностите што им
ги даваме во врска со огревното дрво, луѓето од третата доба ни возвраќаат на тој начин што редовно и масовно учествуваат на акциите за пошумување што секоја година ги организираме на ниво на нашата општина. Се надевам дека соработката ќе
продолжи заемно и ќе се развива, с
со цел да ги олесниме начините на плаќање на огревното дрво и да го помогнеме нивниот буџет, особено на оние
со пониски пензии.
ЈП „Македонски шуми“ секоја година обезбедува доволно количество
огревно дрво за нашите најстари жители на општината. Во согласност со
договорот со демирхисарските пензионери, оваа година обезбедивме
6.000 метри дабово и буково огревно дрво. Многу е важно да се истакне
дека ние како партнери на природата и пензионерите како наши верни

Четврток, 14.3.2019

На празникот Свети Трифун, во меморијалниот центар „Фондација Никола Кљусев“ во Скопје, со поезија, љубов и вино
беше претставен животниот пат на поетесата Лидија Лучко-Јеремиќ. Таа е активна пензионерка, членка на Здружението
на просветни работници, литературни
творци на Р. Македонија. Има издадено
осум поетски книги, а во подготовка е деветтата со духовна содржина. Како членка на „СБ Скопје“ настапува на различни
манифестации, по различни поводи од
НОБ, рецитали и поетски промоции. За
своето творештво има добиено многу награди, признанија и благодарници.
Поетот Горан Анчевски рече дека
авторката тргнала по патот на вљубеноста во пишаниот збор уште во основното
училиште, а продолжила во гимназијата
„Орце Николов“ во Скопје, кога почнува
со јавни настапи со рецитали од душа.
Нејзиниот пишан збор со метафора, со
специфичен слободен неповторлив стих
претставува срмен вез од нејзината длабока душа. На Лидија не е туѓа јавната сцена, била заштитно лице на „Македонија спорт“ во Скопје, како манекенка

ги обиколила бившите југословенски простори, а била и актерка во неколку документарни филмови. Денес Лидија се дружи со познати и видни личности, од кои
црпи искуство и знаење. Инаку, низ целиот свој живот Лидија растела со внимание, дисциплина и љубов кои таа денес ги
дарува на своите деца и внуци, и не само на нив. Таа се вложува во секој сегмент на општественото живеење.
Промоцијата на нејзиното творештво
продолжи со театрално-интерактивно читање поезија помеѓу авторката и промоторот, што предизвика особено внимание кај публиката која ги прими стиховите како наслада со љубов и вино. На промоцијата посебен белег дадоа цвеќето со
нејзини стихови од Цветин, како и тивката музика на дуото гитари со Ацо Симоновски, кои цело време ги придружуваа
поетските изливи на поетесата Лидија Лучко-Јеремиќ.
На самиот крај Лидија им се заблагодари на присутните вљубеници во убаво
пишаниот збор и на сите им подари примерок од џебното издание со поетски
збор.
Цвета Спасикова

Дебармаалска средба

потрошувачи одлично соработуваме.
За нив дрвата се со пониски цени, а
уште една погодност е тоа што плаќањето е на рати. Бројот на ратите е поголем за оние пензионери со пониски
пензии. Тие дрвата ги плаќаат на 10
еднакви рати. Заради подобра снабденост и побрза испорака на дрвата,
јас како раководител и мојот тим, редовно сме во контакт со крајните потрошувачи т.е. со пензионерите, контролирајќи ги динамиката на испорака и квалитетот на дрвата. Со испорака започнуваме веднаш откако ќе се
подобрат временските услови, некаде кон средината на април, а не завршуваме с додека не ги обезбедиме
сите пензионери со огревно дрво до
крајот на месец октомври. Мој впечаток е дека пензионерите се задоволни од нашата соработка и ќе се трудиме да биде уште подобра.
Пензионерите ги почитуваат вашите залагања за да им помогнете нивните пензионерски денови да бидат
поубави. Кажете ни кои се вашите идни планови како ЈП „Македонски шуми ПШС – Бигла“?
- За да се зачува шумата треба да
се сака, а грижата за шумите, правилното насочување на стопанисување
со истите, нивната обнова и разумно
користење и во иднина се задача и

приоритет на „ПШС – Бигла“ од Демир
Хисар. Покрај искористувањето на
шумските екосистеми, во иднина имаме за цел и афирмација на други аспекти на шумската продукција, во зависност од географските, демографските и други карактеристики и потенцијали на шумските подрачја кои овозможуваат содржаен, богат и профитабилен живот на жителите на општината Демир Хисар. Пензионерите со годините стекнале мудрост. Тие се свесни за значењето на шумите. Тие ги знаат благодатите што ги даваат шумите,
па затоа се пример за помладите генерации кога има акции за пошумување.
На крајот, што би им порачале на
пензионерите?
Пред с сакам да им посакам добро здравје, уште долги години да си
ја користат заслужената пензија и да
уживаат во придобивките што ги носи
третото доба. Преку нивното богато животно искуство, кое претставува непроценливо богатство, активно да се
вклучат во работата на нашата организација со свои идеи и предлози.
Здружени да ја сочуваме природата,
да им биде топло во нивните домови,
но и на идните генерации.
Зоран Стевановски

По повод празникот Свети Трипун,
Денот на виното, во Дебар Маало по
традиција се одржа седумнаесет тата
Дебармаалска средба, на која активно учествуваа пензионерите од општината Центар и пошироко. Новина на
годинашната традиционална средба
беше промовирањето на песната „Дебармаалска серенада“, која ќе претставува препознатливост на оваа средба и ќе биде нејзина химна. Серенадата премиерно беше промовирана
во телевизија Сител пред средбата, а
на 13 февруари за прв пат се запеа и
на средбата. Текстот го напиша нашиот пензионер Ратко Спасовски, а музиката и изведбата се на композиторот-пензионер Ристо Краповски.

Дебармаалска серенада
Ајде денес лоза закрои,
па во Боемска на дружба намини,
за Свети Трипун вино земи си,
и за средба наша наздрави.
Моја душо појди, чекори,
а ти гитаро стара засвири,
една серенада за љубов пеј ми,
мојта душа нека трепери.
Ај слушни како пеат песни,

нашите скопски боеми,
низ Дебар Маало славно врват,
во меани вино, вино, вино пијат.
Средбата започна со кршење погача пред пекарницата „Силбо“, а продолжи по улиците и кафеаните на Дебар Маало. Под балконите на куќите
се пееја песни и серенади. Главниот
настан беше во кафеаната „Дебар Маало“, каде што свечено се одбележа
средбата. Претседателот Живко Поповски им додели благодарници на
најзаслужните гости и поддржувачи на
средбата. Потоа, се пиеше вино, се пееја песни и се читаа беседи и стихови
на истакнати поети. Се редеа ред песни, ред стихови и ред здравици. Душите се милуваа со песни и серенади, а
срцата се полнеа со љубов и среќа.
Дружбата и веселбата немаше крај.
По испиеното кафе учесниците со песна се упатија во слаткарницата „Апче“
и тука се засладија со торта и боза. На
крајот сите со среќни души и весели
лица си заминаа во домовите. Таа вечер сите среќни ги сонуваа убавите
доживувања, кои нема да ги заборават до новата средба со виното и љубовта.
Р. С
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ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

ЗП-ШТИП

Домаќинско работење

Собранието на ЗП-Крива Паланка
ја одржа својата петта седница и последна за овој мандат. На седницата, од
23 делегати беа присутни 21 делегат.
Со седницата раководеше претседателот Славко Стојановски. Тој најпрво ги

поздрави присутните, а потоа седницата продолжи по дневниот ред. Претседателот го презентираше извештајот за
работата на здружението за изминатата година. По неговото излагање имаше исцрпна дебата, при што извешта-

Пензионерите го славеа Свети Трифун
јот беше усвоен и поздравен. Завршната сметка за 2018 година беше презентирана од книговодителката Даница Илиева. Таа истакна дека завршната сметка е разгледана од надзорниот
и од извршниот одбор при што е констатирано позитивно салдо од 8.463 денари. По расправата за завршната сметка е констатирано дека се работело домаќински и според законот. Потоа беше донесена одлука за распишување
избори во здружението. Информации
околу изборите даде потпретседателот
Арсен Илиевски. Тој го истакна редоследот на гласање по разграноци, а ги
соопшти и петтемина членови од претходното собрание кои остануваат во работењето на идното ново собрание на
здружението. Досегашниот претседател Славко Стојановски на крајот се заблагодари за долгогодишната соработка
на сите досегашни соработници, при
што истакна дека благодарение на плодната соработка здружението се издигна на едно високо ниво во градот и републиката.
Б. Стојчевска

ЗП-БИТОЛА

Песната ги сплоти во животот

При крајот на минатата година, хорот „Сирма војвода“ кој дејствува при
здружението на пензионери во овој
град, во малата сала на Центарот за
култура, под диригентската палка на
Нико Наумов, одржа целовечерен концерт во присуство на голем број љубители на народната песна. На репертоарот беа главно познати македонски
народни песни, особено од битолското поднебје, кои масовно се прифатени од љубителите на овој мелос. Како
солист настапи Драги Кабровски и познатиот дует Борче и Лидија Дуковски.
Нивните изведби беа примени со воодушевување, зашто тие спаѓаат во
редот на познатите битолски интерпретатори. Интересно е да се истакне дека сопружниците Борче и Лидија Дуковски не само што се афирмирана
брачна двојка, туку и изведувачи на
народни песни што се почитуваат и
респектираат. Слободно може да се
рече дека песната ги сплоти во животот, зашто и двајцата иако во поодминати години, с уште настапуваат заедно. Често како солисти, а во најголем број случаи како дует.
Како исполнувачи на народни песни во дует започнавме да настапува-

ме од 1974 година, иако три години
пред тоа секој од нас имаше своја солистичка кариера. Кога стапивме во
брак во 1971 година, дома сето слободно време го користевме за вежбање и подготвување на репертоар што
ќе биде прифатен од љубителите на народната песна – ни раскажува на почетокот од разговорот Борче Дуковски.
Неколку години пред да го востановат заедничкиот дует, Борче пееше
во дует со својот брат Димче, исполнувајќи народни песни како и песни од
репертоарот на Јонче Христовски, Александар Сариевски, Ѓорѓи Белџигеровски и други познати автори. Заедно настапуваа и во КУД „Илинден“ од Битола. За продукцијата на грамофонски
плочи на РТБ снимија и неколку песни. Нивната популарност особено беше голема во 1967 година, кога одржаа и најмногу концерти. Кога Димче
Дуковски замина за Австралија, неговиот постар брат Борче ја продолжи
кариерата како солист, а подоцна крунисувајќи ја со сопругата Лидија, која
исто така имаше и свои солистички настапи и успеси. По пензионирањето
на Борче во 2015 година и на Лидија
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една година потоа, сопружниците Дуковски му пристапија на хорот „Сирма војвода“ и на репертоарот имаат
над педесетина песни. Имаат снимено и свое цеде.
Како дует Дуковски бевме споредувани со познатите браќа Баиќ од Србија, настапувајќи на концерти низ некогашна Југославија. Снимивме десетина песни, а бевме и чести гости на
разни концерти што ги организираа
познати пејачи. Мене како вработен
во ГП „Пелистер“, а сопругата во фабриката за производство на тули, ни
беше вистинска чест кога настапувавме на концерти со оркестарот на Кочо Петровски, како и со други оркестри од Скопје, но заради љубовта кон
Битола не сакавме да се одделиме од
своите најблиски и од пријателите. Јас
бев и продуцент на издавачката куќа
„Дискос“ од Александровац и на „Дискотон“ од Сараево, вложувајќи напори да афирмирам и други пејачи кои
исполнуваа македонски песни – додава Борче.
Дуетот Дуковски и натаму не се
откажува од своите настапи и настојува нивните потомци исто така да ја продолжат богатата музичка кариера. Ќерката Бети свири флејта, а внукот Дарко од синот Зоран веќе започна да добива и солистички награди настапувајќи со виолина. Така може да се рече дека и третата генерација на Дуковски е на пат да ја продолжи долгогодишната кариера.
- Животот без музика за нас е незамислив. Музиката ни претставува
олеснување на годините што полека
нè притискаат, но значи пот тик и натаму да пееме и да настапуваме. Насекаде каде што настапуваме со „Сирма војвода“ сме посакувани и прифатени. Треба да се каже и тоа дека во
„Сирма војвода“ сите заеднички се почитуваме и го сакаме животот полн со
музика, која ни носи радост и задоволство – заврши Борче Дуковски.
П. Ставрев

Оваа 2019 година, на ден пред празникот Свети Трифун, пензионерите се собраа во централното клуб-бифе на дружење и договор за закројување на лозјата.
Претседателот на ЗП-Штип, Ристе Нетков,
ги поздрави присутните и им го честиташе празникот и именденот на оние кои
слават име, со желба за добро здравје и
бериќет во полето. На среќниот Михајло
Јованов, на кој му падна паричката, му
дари шише вино и штипска пастрмајлија. Дружењето продолжи со музика, песна и оро како во млади години.
Добре Гичев, вработен во бифето, нè
запозна со големиот интерес за дружење
со пријателите, со вино и ракија и штипска пастрмајлија.
На Свети Трифун се крши и лепче со
паричка, по традиција кој ќе ја најде паричката ќе биде домаќин во неговото лозје.
Митре Стоилков вели дека денот пред
Свети Трифун е ден на договарање за
утрешното закројување на лозјата.

И да врне и да вее нема откажување.
Се сечат три прачки, со молитви ќутукот
се полева со вино и ракија за добар род,
а потоа следува веселба до зори. Откако
ќе поминат од 7 до 9 дена виновата лоза
солзи и капките се користат како народен лек. Потоа лозјето бара мотика и пот
за убав бериќет - на шега вели Митре.
Павлина Трајчева, активна пензионерка, го раскажува женскиот дел на овој
празник.
Додека мажите се договараат за полските работи, жените дома сукаат зелник,
виткаат сарма, месат погача со паричка.
Со музика, вино и ракија веселбата трае
до доцна во ноќта. За адет, се растресува чеизот на момите за да се трупа чеизот. Денес младите сè помалку го слават
Свети Трифун, а го слават католичкиот
празник Свети Валентин. Ако, нека им се
трупа љубов и убавини - додава Павлина.
Цвета Спасикова

ЗП-ПРИЛЕП

Награда за поправка и за одржување на
градскиот часовник
Димитар Чучуроски - пензионер, занаетчија. Во Прилеп го познаваат како
добар часовничар. Неговиот дуќан во прилепската чаршија бил посетуван од многу муштерии кои сакале исправен и точен покажувач на времето. Поправал и
рачни и ѕидни и секакви други машки и
женски часовници во зависност од тоа
какви ќе донесат муштериите. Чучуроски
е од познато прилепско семејство на часовничари. Како што вели отсекогаш, поточно од својата четиринаесетта година
морал да го замени својот татко кој имал
сообраќајна несреќа и да ги пречекува
муштериите во дуќанот.
Некогашсе ценеше занаетот и се знаеше каде треба да се однесе на поправка скапиот часовник, додава Чучуроски.
Тоа беше занает - часовничар, а не како
сега само за замена на батерија. Јас се
пензионирав како занаетчија, слушајќи
ги секојдневно ударите на градскиот часовник, раскажува Чучуроски.
По пензионирањето Димитар не можел мирно да спие сè додека не успеал
да го направи расипаниот механизам на
градскиот часовник. А Прилеп е познат
покрај со природниот споменик - Маркови Кули и по староста, висината, искривеноста на градскиот часовник. Но од
пред пет-шест години функцијата на покажувач на времето заради застареност
на механизмот ја немаше. Повеќемина
инженери и познавачи на механички работи се качуваа на градскиот часовник и
се обидуваа да го направат, но без успех.
И Димитар Чучуроски неколку пати се качи на градскиот часовник и по многу проби се нафати и реши без да се откажува
да го поправи стариот механизам, кој според неговите зборови е постар и од оној
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на лондонскиот Биг-Бен. Како што раскажува Чучуроски, не знае колку пати ги
искачил 63-те тесни камени и 30-те дрвени скали. Работел повеќе од половина година и успеал да го поправи над 180 години стариот механизам на прилепскиот надалеку познат градски часовник. Сега часовникот чука (удира) по еднаш на
секој половина час, а на секој час онолку пати колку што е часот, покажувајќи им
на прилепчани кое време е. А напладне
градскиот часовник чука дванаесет пати, и сега по идеја на Чучуроски, се разбира електронски, од него прилепчани
секој ден ја слушаат убавата песна од познатиот веќе починат пејач Гога Зафироски „Прилепе граде најмил мој“.
На два-три наврати неделно се качувам горе на часовникот и го подмачкувам механизмот. Порано за поправката
и за ангажирањето не добивав никаков
надомест, но сега општинските власти ми
плаќаат одредена сума за мојата ангажираност - додава Чучуроски.
За ангажираноста и за успешното поправање на механизмот на градскиот часовник, градските власти, односно локалната самоуправа по предлог на неколкумина предлагачи донесе одлука Димитар
Чучуроски да ја добие Третоноемвриската награда на Град Прилеп. К. Ристески
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