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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

Убава ревија и убава вест
На 7.6.2019 година се одржа Деветтата републичка ревија на песна,
музика и игри, во организација на
Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, на која учествуваа над 1.200 пензионери од целата земја, а која за првпат се одржа
под покровителство на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев. На присутните им се обратија претседателката на Сојузот, Станка Трајкова и
премиерот, кој ги израдува пензионерите со зголемување на пензиите
заради порастот на БДП од 4,1 отсто.

СЗПМ

Ветеното станува реалност!
Изборните ветувања и
активности зацртани на изборната седница, кои ги даде претседателката Трајкова,
интензивно се реализираат
во интерес на пензионерите
а 27.5.2019 година се одржа втората седница на извршниот одбор
на СЗПМ. На седницата на која беа
присутни сите членови, присуствуваа и
претседателот на собранието на СЗПМ,
м-р Илија Адамоски, претседателот на надзорниот одбор, Митре Стојановски и селекторот на ревиите на песни, музика и
игри, Томче Стојков. Со седницата раководеше претседателката на СЗПМ, Станка Трајкова.
На почетокот на седницата, претседателката на СЗПМ, Станка Трајкова, ги
поздрави присутните и во кратки црти ги
запозна со активностите на Сојузот во
периодот меѓу двете седници.
- По изборите во здруженијата и Сојузот на здруженијата на пензионери на
Македонија речиси насекаде во сите органи и тела се одржуваат конститутивни
седници и новите состави се запознаваат со содржините и програмите за работа во тековнава година. И како што е ред
и обичај, програмите се дополнуваат со
нови активности и содржини. Со други
зборови се чувствува засилена активност
и раздвиженост во сите области, а особено во здруженијата-домаќини на регионалните ревии на песни, музика и игри и
на здруженијата-домаќини на регионалните спортски натпревари, како и во соодветните комисии за културно-забавен
живот и комисиите за спорт и рекреација. Комисијата за културно-забавен живот на СЗПМ ја подготвува Републичката
ревија на песни, музика и игри, која ќе
се одржи на 7 јуни 2019г., а комисијата
за спорт и рекреација е ангажирана со
регионалните спортски натпревари, кои
се во тек.
Во изминатиов период по изборите
статутарната комисија одржа две седни-
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ци, каде што на едната се конституираше, а на другата ги разгледа правилниците за издавачка дејност и творештво и
правилникот за поддршка на здруженијата кои денес ќе бидат усвоени. Седница одржаа и правно-економскиот форум
и комисијата за здравство и во тек е конституирање и на преостанатите комисии
со одредена динамика, иако тоа не им
пречи да имаат одредени активности и
резултати.
Беа одржани и работни средби во
ЗП-Битола, ЗП-Кисела Вода и ЗП-Вевчани. ЗП-ОВР на РМ одбележа 50 години
од своето формирање, а ЗП-Солидарност-Аеродром прослави 10-годишен јубилеј. Овој мој извештај е новина во работата на ИО и ќе се практикува и во иднина - истакна претседателката на СЗПМ,
Станка Трајкова.
На крајот од излагањето го прочита текстот од претседателот на Владата, Зоран

Заев, кој со задоволство прифаќа да биде
покровител на Републичката ревија на 7
јуни 2019 година, која ќе се одржи во Домот на АРМ. Во писменото прифаќање на
поканата тој се обраќа до сите пензионери и испраќа искрени уверувања дека се
радува што ќе биде дел од активностите на
пензионерите, членови на Сојузот, кои со
толку впечатлив ентузијазам ги организираат своите настани и на инспиративен
начин го негуваат и чуваат нашето културно наследство проткаено од убавините на
различните традиции.
Потоа, според дневниот ред, беше
предлог-правилникот за финансиска поддршка за поттикнување на издавачката
дејност и творештво. Потребата од донесување нов ваков правилник ја образложи претседателката Трајкова.
- Постојната одлука за оваа намена е
донесена во 2013 година, во едни други
околности, а во истата има и некои недо-

речености и непрецизности. Овој предлог-правилник е разгледан од статутарната комисија која даде свои забелешки и
истите веќе се вградени во материјалот истакна Трајкова.
Забелешките од седницата на Статутарната комисија ги образложи претседателот на комисијата, Зико Зиков. Потоа
се разви мошне конструктивна дискусија од присутните, по што истиот беше усвоен и се донесе одлука за распишување
оглас за финансиска поддршка на здруженијата и нивните членови за поттикнување на издавачката дејност и творештво.
И по вториот предлог-правилник за
обезбедување финансиски средства за
материјална поддршка на здруженијата
на пензионери-членки на Сојузот, воведно излагање имаше претседателката
Станка Трајкова.
- Во мојата програма која ја изложив
пред мојот избор ветив дека внимателно
и законски ќе биде потрошен секој пензионерски денар, ќе се почитуваат статутот и одредени правилници и одлуки. Години наназад Сојузот ги поддржува финансиски своите членки по разни поводи. Така ќе продолжи и во иднина, но со
нагласка да им се даде приоритет на помалите здруженија. Заради тоа е и овој
предлог-правилник - рече Трајкова.
Потоа се разви дискусија во која општа оцена беше дека и овој предлог-правилник е добар, сеопфатен и ќе ја направи оваа активност прецизна и јасна. По
донесените заклучоци истиот едногласно
беше прифатен и донесен.
Во врска со донесената одлука кои
здруженија ќе учествуваат на 9. Републичка ревија на песни, музика и игри, информираше селекторот Томче Стојков,
кој рече дека при одлучувањето се водело сметка пред сèза квалитетот и за одредбите од правилникот за одржување на ревиите на песни, музика и игри. Одлуката

е донесена на седницата на која присуствувале ККЗЖ на СЗПМ, организациониот одбор и селекторот.
На седницата на ИО на СЗПМ беа формирани и две многу важни нови работни тела кои се, исто така, дел од изборните ветувања на претседателката Трајкова. Тоа се Координативно тело на Активот на пензионерки и Комисија за пензионерски и старечки домови и стандард
на пензионерите во состав. И двете тела
едногласно беа прифатени, бидејќи нивната работа ќе покрива два важни сегменти од активностите на Сојузот.
На седницата беше донесен заклучок
во врска со претставките и поплаките за
изборите спроведени во ЗП на општината Бутел.
„Се препорачува на Здружението на
пензионери на општината Бутел да постапи во согласност со препораките на
Сојузот на здруженија на пензионерите
на Македонија број 02-02/36 од
11.02.2018 година и надлежностите утврдени со Статутот и другите акти на здружението, бидејќи во претставките се наведува дека доследно не се почитувале
нормативните акти на здружението во однос на извршените избори.“
Истиот беше едногласно усвоен. Според дневниот ред на седницата беа донесени и повеќе одлуки меѓу кои: одлуки за надоместоци, одлуки за финансиска помош на ЗП-Виница за Томина недела, на ЗП-ОВР за јубилејот, на ЗП-Демир Хисар за отворање на прв клуб, на
ЗП-Охрид и Дебрца за документарниот
запис за здружението, ЗП-Мак.Каменица за „Еленец“ и за ЗП-Дојран за отворање на туристичката сезона. Седницата заврши со констатација дека активностите зацртани на изборната седница интензивно се реализираат во интерес на пензионерите. Ветеното станува
реалност!
К.С. Андонова
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СЕ ОДРЖАА 24. РЕГИОНАЛНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ НА ПЕНЗИОНЕРИ

Резултати за кои годините како да не се пречка

На 21.5.2019 година се одржаа 24.
Регионални спортски нaтпрeвaри на пензионери од првиот регион, во Спортскиот рекреативен центар на АРМ во Градскиот парк во Скопје. За реализирање на
оваа спортска манифестација, организатор и домаќин беше Здружението на
воените пензионери. На овие спортски
натпреварувања учествуваа пензионерите од скопскиот регион: Кисела Вода,
Бутел, Гази Баба, Илинден, Шуто Оризари, Солидарност-Аеродром, Центар, Чаир и Здружението на воени пензионери.
Пензионерите се натпреваруваа во 11
дисциплини: шах, табла, домино, пикадо,
кош – слободно фрлање, фудбал – пенали на мали голчиња, стрелање со воздушна пушка, тегнење јаже, фрлање ѓуле, скок
од место и трчање за мажи и за жени.
Пред отворањето, поканетите гости беа
пречекани од страна на домаќинот – претседателот на ЗВП, Ѓорѓи Зарински, кој ги
поздрави присутните гости и учесницитенатпреварувачи, посакувајќи им добредојде. Спортските игри ги отвори потпретседателот на ИО на СЗПМ, Ментор Ќоку,
кој ги поздрави присутните натпреварувачи и им посака да постигнат одлични
резултати, добро да се забавуваат и дружат. Натпреварувањето течеше во добра
атмосфера и расположение кај сите. Игрите завршија според планираното време,
а најдобри беа натпреварувачите од ЗПГази Баба и од ЗП-Центар.

Во Злетово, на 23.5.2019 година, се
одржаа 24. Регионални спортски натпревари од 6-от регион, во организација на
СЗПМ, а домаќин беше ЗП-Злетово. На
овие регионални спортски натпревари,
покрај домаќинот ЗП-Злетово учествуваа
и здруженијата на пензионери од: Куманово, Пробиштип, Крива Паланка и Кратово. Присутните најнапред срдечно и топло ги поздрави претседателот на ЗП-Злетово, Димитар Милосов, кој изрази задоволство што ова здружение по втор пат е
домаќин на Регионалните спортски натпревари од шестиот регион. Тој им посака на натпреварувачите да дадат сèод себе, да постигнат што подобри резултати
за себе, но и за своето здружение. Потоа
на присутните им се обрати и градоначалникот на општината Пробиштип, Драган Анастасов, кој изрази задоволство
што е присутен на овој спортски пензионерски настан и даде ветување дека
секогаш ќе ги поддржува и ќе се грижи
за најстарите жители, бидејќи тие тоа го
заслужуваат. Од името на СЗПМ натпреварувачите ги поздрави Ментор Ќоку,
потпретседател на ИО на СЗПМ, при што
го нагласи значењето на спортските игри
и улогата на припадниците на третата животна доба во севкупните активности
кои ги остваруваат на планот на културата и спортот. Најдобри резултати постигнаа спортистите-пензионери од ЗП-Куманово.

Овие 24. пензионерски спортски игри
од третиот регион оваа година се одржаа
во Крушево. Најпрво, претседателот на
здружението на пензионерите, Никола
Атанасоски, ги поздрави присутните гости, спортисти и граѓани со познатото крушевско добредојде, со желби за добар
престој, здравје и фер натпреварување.
Во своето обраќање Атанасоски ја истакна добрата соработка со СЗПМ, а посебно ја истакна соработката со здруженијата-учесници на овие спортски натпревари. Истовремено, ја истакна соработката со локалната самоуправа и помошта и разбирањето од страна на градоначалникот на општината Крушево, Томче Христоски, за да на крајот на сите спортисти им посака да постигнат што подобри спортски резултати. Во своето обраќање градоначалникот на општината Крушево, Томче Христоски, ја истакна добрата соработка со здружението, посакувајќи им на присутните добар престој во Крушево и добро здравје на сите присутни.

ЗП-КРУШЕВО

Претседателот на собранието на СЗПМ,
Илија Адамоски, го истакна значењето
на спортските натпревари за здравјето
на пензионерите и ги прогласи натпреварите за отворени. На овие регионални
спортски натпревари учествуваа сите
здруженија од овој регион со 191 натпреварувач во 11 спортски дисциплини, 27
судии и други пензионери-учесници, или
вкупно 281 учесник, што се најмасовни.
Дел од натпреварите се одиграа во прекрасните простории на хотелот „Монтана ин“, а дел во спортскиот центар „Гумење“. Натпреварите се одвиваа во фер и
натпреварувачка атмосфера, победија
подобрите на кои им беа врачени благодарници. Севкупен победник беше е ЗППрилеп.
На 28.5.2019 година, во Гевгелија, се
одржаа 24. Регионални спортски натпревари на здруженијата на пензионери од
петтиот регион. На овие натпревари учествуваа околу 320 пензионери од ЗП-Велес, ЗП-Кавадарци, ЗП-Неготино, ЗП-Де-

Еднодневна екскурзија за сите заинтересирани
И оваа година, а во рамките на своите програмски активности, ЗП-Крушево заедно со
одборите на разграноците и комисиите за спорт
и рекреација организираше еднодневна екскурзија во источниот дел на државава. Екскурзијата беше отворена за сите пензионери од
овие разграноци без никакви ограничувања,
а се изведе на 18.5.2019 година на релација
Крушево-Кочани- Виница-Берово-СтрумицаКрушево.
Интересот за екскурзијата беше голем и на
истата учествуваа околу 130 пензионери и пензионерки. При посетата на Кочани оваа генерација на пензионери ги сподели чувствата кога овие два града беа збратимени и соработката и дружењето беше на високо ниво. Оживеаја спомените за добрите пријателства, за
спомените, за заедничките доживувања, за тогашните свадби и крштевки и повторно пријателите и пријателките си посакаа што повеќе
средби и видувања со желби за добро здрав-

је и почесто сретнување.
Пензионерите имаа ретка можност да ја
посетат Виница, која ги одушеви со чистотата,
гостопримството и убавината на центарот на
градот.
Посебно убави беа доживувањата на учесниците на оваа екскурзија кои ги доживеаја
при посетата на Берово, особено при посетата на манастирскиот комплекс во овој град.
За престојот во Струмица и за посетата на
позначајните културни, црковни и манастирски комплекси останува впечатокот дека повторно треба да се видат и да се доживеат.
Дел од учесничките во екскурзијата не можеа да одолеат на прекрасните струмички
цвеќиња, кои со својата убавина пленат и како такви завршија во рацете на пензионерките со уверување дека и во Крушево ќе бидат свежи и расцу тени. На крајот, сите учесници си посакаа уште повеќе вакви прошетки и заеднички дружења.
Д.Трајкоски

мир Капија, ЗП-Дојран, ЗП-Валандово,
ЗП-Богданци и ЗП-Гевгелија. Присутните
прв ги поздрави претседателот на ЗП-Гевгелија, Велин Стојменов, кој им посака
убав престој и да понесат убави спомени од Гевгелија. Потоа на присутните им
се обрати градоначалникот Саше Поцков, кој им посака успех и среќа на сите
спортисти. Натпреварите за отворени ги
прогласи потпретседателот на СЗПМ, Ментор Чоку, кој ги пренесе поздравите од
претседателката Трајкова и го истакна
значењето на овие спортски натпревари. На присутните им се обрати и претседателот на комисијата за спорт на ЗП-Гевгелија, Живко Мурџев.
Најдобри резултати на натпреварите
според освоени први места постигнаа
ЗП-Кавадарци и ЗП-Велес.
На 1.5.2019 година, во Радовиш, се
одржаа 24. Регионални пензионерски
спортски натпревари од седмиот регион,
а домаќин беше ЗП-Радовиш и Конче.
Ова здружение има спортска традиција,
бидејќи три пати досега било успешен домаќин и на спортската пензионерска
олимпијада. На натпреварите учествуваа
пензионери-спортисти од следните здруженија: Радовиш и Конче, Штип, Струмица, Свети Николе, Ново Село и Лозово. На
присутните учесници и гости прв им се
обрати и им посака добредојде претседателот на ЗП-Радовиш и Конче, Мите Стефанов. Потоа, највозрасните жители на
двете општини ги поздравија градоначалникот на Радовиш, Герасим Конзулов и
градоначалникот на Конче, Благој Илиев.
На присутните, од името на СЗПМ им се
обрати и топло ги поздрави претседателката на Сојузот, Станка Трајкова, која ги
прогласи 24. Регионални спортски натпревари од седмиот регион за отворени.
И потоа започнаа натпреварите. Секој сакаше да постигне што подобри резултати
за себе за да наесен учествува на спортската пензионерска олимпијада, но и за
своето здружение. Секој сакаше да се покаже во најдобро светло и пред пензионерите од другите здруженија од овој регион, но и пред своите сограѓани и своите најблиски, кои навиваа за нив и ги храбреа. Сепак, најдобри резултати постигнаа пензионерите-спортисти од Штип.
Следат натпревари уште во три региони, каде што домаќини се: ЗП-Гостивар,
ЗП-Берово и ЗП-Струга.
Сè на сè, и оваа година сите натпревари се уште една потврда дека годините не се важни кога се натпреваруваат
пензионерите!
Од дописниците на СЗПМ
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ЗП-ПРИЛЕП

Триесет и петти „Мариовско-мегленски културни средби“
Во организација на здружението
„Мариовско-мегленски културни средби“ и локалната самоуправа од Прилеп, деновиве во центарот на Мариово, во манастирскиот комплекс „Свети Илија“, близу Мелница, родното село на писателот од овој крај, Стале Попов, по 35-ти пат се одржа оваа традиционална културна манифестација. Со
богата културно-уметничка програма
пред многубројните посетители од Прилеп и од многуте некогаш населени, а
сега пусти и празни мариовски села, и
со богат заеднички ручек се одржаа
овие средби на кои учествуваа игроорни и пејачки групи од Прилеп, Битола и од други места. Според градоначалникот Илија Јованоски, кој беше дел
од оваа културна манифестација, одржувањето на овие средби има посебно значење за луѓето од мариовскиот
и мегленскиот крај и од соседна Грција, бидејќи учесниците имаат можност
да ја изразат, негуваат и развиваат својата автентична и богата култура и традиција.
- Ви го честитам јубилејот 35 години
од постоењето на вашето здружение и

ви посакувам многу успеси. Традицијата која се негувала во минатите години
треба да продолжи и во иднина, како
основа и заживување, а особено за развојот на овој регион. Општината Прилеп ги поддржува и ќе продолжи да ги
поддржува ваквите средби и во иднина, како и другите активности кои ќе
придонесат за јакнење на соработката

како културна, така и туристичка и економска - истакна градоначалникот на
општината Прилеп, Илија Јованоски.
По неговото обраќање се разви широко оро. Во програмата учествуваа
културно-уметнички друштва од две-три
генерации: младите игроорци од „Моминок“, „Гоце Делчев“, „Етно Илинден“
од Битола, „Стив Наумов“ од селото Ло-

РАЗГОВОР СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗП-КРИВА ПАЛАНКА, ТРАЈЧЕ ДАВИДОВСКИ

Чувајте го физичкото и духовното здравје
заради себе и заради семејството
Почитуван претседател Давидовски,
неодамна станавте прв човек на ЗП-Крива Паланка во кое припаѓаат и пензионерите од општината Ранковци. Кои беа
вашите предизвици да се кандидирате
за претседател? И во каква состојба го
затекнавте здружението?
- По завршување на работниот век,
со пензионирањето настапува третата
животна доба кога животот целосно се
менува. Работните обврски престануваат, а животот станува помонотон. На таа
промена тешко се навикнуваат голем
број пензионери. Јас како нов пензионер сфатив дека здружението на пензионери е една организација која животот
може да ти го направи порелаксиран, позабавен, посодржаен, преку разни форми на дружење во клубот, екскурзии, ревии на песни, музика и игри, преку спортски натпревари... Со еден збор, мојот мотив да пристапам во здружението беше
пред сèдружењето, но и ако може со моето претходно знаење и искуство да помогнам животот на пензионерите да биде поубав и поквалитетен.
Што се однесува до тоа во каква состојба го затекнав здружението кога бев
избран за претседател на 3.3.2019 година, констатирав дека здружението работело домаќински, по план и програма и
средствата ги трошело економично и домаќински. Здружението секоја година
учествувало на општински, регионални
и републички спортски игри, како и на
регионална и републичка ревија. Притоа вреди да се истакне дека заради
активностите, здружението од општината во чест на празникот 8 Октомври, од
градот Крива Паланка го добило највисокото признание како доказ за значењето на сите постигнати резултати во интерес на пензионерите, но и на градот.
Кои се вашите идни планови и на што
ќе се фокусирате во иднина?
- Секоја година на крајот на годината, собранието на ЗП донесува финансов план и програма за работа. Оваа година поради изборите во самото здружение тоа се случи нешто подоцна. Во наредната година и во оваа тековна ќе по-

светиме внимание на условите во Клубот за дневен престој на пензионерите.
Донесовме и одлука и понатаму да учествувавме на ревиите на песни, музика и
игри, како и на општинските, регионалните и републичките спортски игри. Повеќе внимание ќе посветиме на изнемоштените и болни пензионери преку
давање материјална помош, како и на
вклучување на пензионерите во заштитата на животната средина преку акции
кои ќе ги организира локалната самоуправа. Се наметна и потребата од поведување иницијатива за адаптација на постојните објекти во градот кои би можеле да станат дом за стари лица, како и
иницијативата за решавање на сопственоста на Клубот на пензионери за дневен престој. Ќе им дадеме стручна помош на раководствата на разграноците,
посебно на оние во руралната средина.
Ќе создадеме услови за отворање клуб
на пензионери во општината Ранковци.
Ќе ја продолжиме и соработката со СЗПМ,
како и со локалната власт на општините
Крива Паланка и Ранковци, со ОО на Црвениот крст и други институции. Сите
активности ќе се реализираат според

програмата за работа која е во функција на пензионерите.
Колкава е застапеноста на жените
во избраните тела и органи и што ќе преземете Активот на пензионерки да стане двигател на здружението?
- Застапеноста на жените во органите и телата задоволува. Има жени во собранието, во извршниот одбор, како и во
секоја комисија, а што се однесува до
Активот на пензионерки, тие покрај другото ја развиваат социјалната и хуманитарна димензија во здружението. Потребно е да се понудат поинтересни теми за
да привлечеме поголем број членови.
Тоа ќе се постигне со предавања од еминентни стручњаци од области интересни
за пензионерите, со посета на болни и
изнемоштени, но пензионерките ќе бидат активни и на културен и на спортски
план, како досега.
Каква е соработката на ЗП-Крива Паланка со локалната самоуправа?
- Соработката ја продолжуваме како
и досега, но ќе се трудиме таа да биде
уште подобра во иднина. Од локалната
самоуправа на Крива Паланка имавме
донација од педесет столчиња за Клубот
на пензионери. Ќе соработуваме и со
општината Ранковци во интерес на сите
пензионери.
Дали сте задоволни од досегашното
работење на здружението, а посебно од
информирањето на членството?
- Во основа сум задоволен, но секогаш може и повеќе. Информирањето на
пензионерите ќе продолжи и понатаму
преку „Пензионер плус“, како и прилогот
„Пензионерски видици“ во „Нова Македонија“, но за поуспешно информирање
ќе реализираме и други форми.
Што ќе им порачате на пензионерите од здружението, а и пошироко?
- Да бидат активни, да се дружат меѓусебе, да се сакаат и почитуваат, притоа да знаат дека е најважно да го чуваат физичкото и духовното здравје заради
себе и заради семејството.
Разговорот го водеше
Благица Стојчевска

говарди и пензионерките од „Пенка Котеска“ при ЗП-Прилеп. Сите настапија
со изворна мариовска музика и ора
придружувани со кавал и гајда, како и
со други изворни инструменти од овој
крај.
- Целта на овие средби е да се сретнат жителите на овие сега запуштени
краеви, а Мариово само во Прилепско

некогаш имало 16 населени места. Едно време беше и општината во селото
Витолиште - истакна претседателот на
здружението-организатор на оваа интересна традиционална културна средба, Стојан Ѓуроски.
За посетителите организаторот
обезбеди и посебно подготвен манастирски ручек.
К.Р.

ЗП-НЕГОТИНО

Вински пат во
непосредната околина
Во рамките на активностите за
запознавање на татковина, пред сè,
роднокрајноста, економските ресурси и природните убавини, под мотото „Подобро некогаш, отколку никогаш“, 60 пензионерки од Неготино
направија краток вински пат, посетувајќи ги винарските визби „Бовин“
во Неготино и „Попова кула“ во Демир Капија.
Прво ја посетија винарската визба „Бовин“ во Неготино, основана
во 1998 год. како прва приватна винарница во Македонија. Тие се запознаа со начинот на производство,
флаширање и складирање на виното, со лозовите насади и познатите
сорти од кои се произведува најдобро грозје, со ферментацијата и производствениот стил што ги прави нивните вина највисоко вреднувани и
шампион на црвени вина во земјава. Вината на „Бовин“ свој пласман

наоѓаат во Европа, Северна Америка, Африка, Австралија и во Азија, и
имаат добиено многубројни награди во земјава и во светот. Директорот Ѓорги Богевски, поздравувајќи
ги пензионерките го изрази своето
задоволство од посетата како и за
воспоставената соработка со ЗП-Неготино.
Во рамките на овој краток вински пат, пензионерките од општината Неготино ја посетија и винарската визба „Попова кула“ во општината Демир Капија, која има прекрасна локација на највисокиот дел во
овој урбан простор. Искачувајќи се
кон кулата имаа можност да ја погледнат демиркаписката клисура, со
некогашниот град Просек над неа.
Тие се запознаа со винарницата и
со нејзиното производство.
М. Пендевска
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ИНТЕРВЈУ СО УПРАВИТЕЛОТ НА ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА „ХАРМОНИЈА“, ТОДОР ТЕРЗИЕВ

Благодарноста на нивните лица не мотивира во работата
Најнапред кажете ни ја личната карта на домот за стари лица „Хармонија“.
- Приватната установа за социјална заштита на стари лица „Хармонија“ е основана во декември 2016 година и се наоѓа на улицата Благоја Гојан бр. 24, во општината Кисела Вода.
Установата е со капацитет од 31 корисник и за
нив 24 часа се грижи професионален тим кој се
состои од социјален работник, физиотерапевти,
медицински сестри, негуватели, готвачи и хигиеничари. Во нашата установа има корисници
од сите националности и од двата пола, но повеќето се жени.
Што сè им дава како услуга вашата установа на вашите штитеници?
- Нашата установа на нашите корисници им
дава медицинска нега, под што се подразбира:
аплицирање терапија, лекарски прегледи, интернистички прегледи, физикална терапија. Негувателите се задолжени за одржување на нивната лична хигиена и помош при извршување
на секојдневните активности и потреби. Социјалниот работник е одговорен за анимирање и
креативни работилници и за пишување извештаи за потребите на МТСП. Имаме сопствена
кујна во која секојдневно се готви според претходно направено мени наменето за потребите
на корисниците во согласност со нивната здравствена состојба.
Факт е дека приватните домови за стари ли-

ца се доста поскапи од државните домови. Која е причината за тоа и според вас, може ли да
се стори нешто на овој план? Гледате ли некое
решение во таа насока?
- Ние како приватна установа се финансираме од сопствени средства и условите, негата
и грижата што ги нудиме се на високо ниво, па
затоа и цените се такви. Свесни сме дека овие
домови се недостапни за многумина, но реалноста е таа. Со други зборови, пазарот ги диктира цените. За да може да се стори нешто во вр-

ска со ова прашање треба да има добра соработка со МТСП и доколку државата субвенционира одреден дел, цените можат да бидат подостапни за поголем број корисници, особено за
оние со помали пензии. Тоа би било добро, бидејќи во градот има голема потреба од сместувачки капацитети за најстарите жители.
Каква е вашата соработка со државата, односно со МТСП и со другите органи и институции кои се занимаваат со проблемите на старите луѓе?

- Соработката со МТСП е добра, заедно ги
согледуваме проблемите и потребите и бараме
решение за истите, се со цел да биде задоволена потребата за поголем број сместувачки капацитети, формирање цена, категоризација на
домовите, обука на персоналот и друго.
Кои се вашите идни планови во врска со развојот и унапредувањето на животот на вашите
станари?
- Во блиска иднина планираме изградба на
нов објект во кој ќе го имплементираме нашето искуство стекнато низ годините, во кој нашите корисници ќе имаат поголем комодитет и уште
подобри услови од сегашните, а се трудиме да
воведеме и голем број содржини за да им го
разубавиме животот и да им ја подобриме здравствената состојба.
Вие сте релативно млад човек, но речиси целиот ден го поминувате со возрасни луѓе желни
за внимание. Од каде црпите енергија за ваквото ваше однесување?
- Самата помисла дека правиме нешто добро и хумано, како и благодарноста на овие стари лица ни дава сила и енергија и нè мотивира
да издржиме низ сите овие години. И ние еден
ден ќе бидеме како нив и се надеваме дека некој како нас ќе ни подаде рака, ќе ни упати убав
збор и внимание.
Разговорот го водеше
Калина С. Андонова

ЗП-ПРИЛЕП, РАЗГОВОР СО СПОРТСКИОТ НОВИНАР ВО ПЕНЗИЈА МИЛЕ ТАЛЕСКИ

ЗП-КOЧАНИ

Новинарството и „Победа“ во срцето
Во спортското новинарство се вљубил преку клубот „Победа“, а отсекогаш навивал за „Партизан“. Како новинар се трудел да биде неу трален. Ги
фалел со пишувањето и ги критикувал
и двете екипи. На прво место му било
да ја напише вистината, а со новинарство се занимава уште од гимназиските денови. Миле Талески е познат прилепски, македонски, поранешен југословенски спортски новинар. Сега има
80 години и е активен на спортските
терени како посетител и критичар на
она што барем остана од спорт во Прилеп. Се труди и покрај годините што ги
има да биде прису тен на терените каде што се игра фудбал, ракомет, одбојка, пинг-понг и с што се вика спорт
во Прилеп, независно од времето. За
професионалниот и објективен однос
е награден со три златни плакети и сребрено перо. Најдобар спортски новинар е на векот во 2000 година. Еден
е од најдобрите дописници во поранешна Југославија. Ја има добиено
„Боровата награда“, а градот го награди со третоноемвриска награда.
Во разговорот со овој прилепски
доајен на спортското новинарство,
од кој ние помладите новинари научивме многу, дознавме дека започнал да соработува во весникот „Млад
борец“ уште како гимназијалец, потоа пишувал во „Студентски збор“, а
како војник и за хрватскиот весник
„Домовина“.
- Татко ми купуваше „Нова Македонија“ секој ден. Ги сечев сликите од
сите тогашни претседатели на држави. Се вљубив во новинарството, иако домашните не сакаа да бидам новинар. Ме бараа да играм во тогашна „Победа“, но татко ми не дозволи,
оти како мал ја скршил ногата играјќи

фудбал. Си реков, ако не играм барем
ќе пишувам за спорт и со тоа станав
препознатлив насекаде. Најтешко е
спортското новинарство затоа што нема слободен ден, туку сите денови се
работни. Спортските настани се одвиваат и во сабота и во недела. Нема
спорт што не сум го следел и за кој не
сум пишувал. Во повеќе весници имам
уредувано спортски страници, а сум
работел и за Радио Белград, Радио
Скопје, Радио Прилеп – се сеќава Талески и додава дека сега нема фудбал,

vidici

тукуречи нема никаков спорт. Го има
само на телевизија и во обложувачниците, каде што се местат натпревари
и каде што младите се заразуваат со
коцкање, надевајќи се дека ќе погодат некој резултат.
Талески како млад новинар посакал и имал прва приватна радиостаница. Со познатиот радиотехничар од
Прилеп, Кире Калушот, во оџакот од
неговата куќа монтирале на диво радиостаница-предавател и емитирале
програма. Тоа било некаде во

1958/59 година. Но дошле со инструменти и ги откриле. Им ја зеле радиостаницата и двајцата биле некој ден
во затвор, а потоа имале и проблеми.
Талески се сеќава и на деновите
кога вршел директни радиопреноси од
фудбалските натпревари од прилепскиот стадион и дека долго време ги уредувал спортските и страниците за култура во прилепскиот локален весник
„Народен глас“. Овој прилепски новинар има напишано монографија за ракометот и истата е отпечатена, но заради нерасчистени финансиски сметки меѓу Ту тунскиот комбинат и прилепската печатница книгата стои во некој подрум. Талески вели дека некогаш
се живеело од новинарството, но денес е поинаку. Преку ангажираноста
како новинар прошетал многу земји.
Сеќавањата го враќаат на еден натпревар во Полска, каде што за да испрати спортски извештај влегол во некоја канцеларија и по телефонот испратил извештај со резултат од пред 15 минути пред да заврши натпреварот, но
за негова среќа резултатот останал ист!
- Луѓето мислат дека уште пишувам
за спортските настани, оти одам на
скоро сите натпревари. Сега е лесно
за спортските, а и за другите новинари. Со лаптоп, преку Интернет, со мобилен телефон може од секаде да се
јават и испратат извештај. Порано беше тешко, иако кога би одлучувал денес што да бидам, пак би одбрал новинарство, но би научил јазици, зашто
новинар без да знае неколку странски
јазици не може да виде добар новинар - вели овој познат и многу наградуван прилепски новинар, пензионер
и член на ЗП-Прилеп веќе 16 години.

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

К. Ристески

Општината не
се откажува од
изградбата на
старечки дом
Општината Кочани во соработка
со Здружението на пензионери на Кочани ќе ги продолжи активностите за
изградба на старечкиот дом наменет
за пензионерите од општината. Ова
на средба со кочанските пензионери
го истакна градоначалникот на Кочани, Николчо Илиев, кој притоа ја истакна заложбата на општината овој проект да биде целосно реализиран.
- За да успееме во реализацијата
на проектот за изградба на старечки
дом бевме принудени голем дел од
идејниот проект кој веќе е подготвен
да го менуваме во согласност со потребите на пензионерите и одредбите
за изградба на ваков објект. Проектот
со целокупната документација е предаден во Министерството за труд и социјална политика и е ставен на приоритетните за изградба оваа година.
Инаку, првичната заложба тоа да биде регионален старечки дом за пензионери отпаѓа, бидејќи дел од општините кои првично дадоа согласност за домот сега се откажаа. Тие ќе градат сопствени капацитети во своите општини.
Таков пример е општината Берово истакна градоначалникот Илиев.
Старечкиот дом наменет за пензионерите од Кочани ќе се гради на површина од 8 илјади квадратни метри,
простор што општината го додели на
ЗП-Кочани со решени комуналии и изградба на цевовод за снабдување со
геотермална вода.
К.Герасимов
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