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НОВОГОДИШНО ОБРАЌАЊЕ НА ДРАГИ АРГИРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЗПМ

ботната група подготви нов нивелиран
текст за предлог-законот, кој по разгледување на Правно-економскиот форум и
на ИО на СЗПМ беше даден на јавна расправа пред здруженијата на пензионерите -членки на сите сојузи. Со тоа, најголем број од членството даде свој придонес за подготвување на конечната верзија на предлог-законот, што едногласно
ја усвои извршниот одбор на СЗПМ на
седницата на 27 ноември 2018 година.
Поради големото значење на законот, за
320.000 пензионери во нашата земја
очекуваме поддршка од стручната јавност и од пратениците во законодавниот дом.
Но имаме уште барања и потреби
кои треба да се решат. Сметаме дека што
се однесува до тековното усогласување
на пензиите два пати годишно во согласност со порастот само на трошоците на
животот, потребно е еднаш годишно примањата на корисниците на пониски пензии да се зголемуваат за да не доаѓа до
натамошно зголемување на јазот помеѓу највисоката и најниската пензија, имајќи ја предвид и со Устав гарантираната
социјална сигурност за сите. Треба да се
анализираат и нарушените соодноси меѓу пензиите на сите пензионери.
Убедени сме дека за создавање
одржлив пензиски фонд е потребен поголем пораст на економијата со нови инвестиции и зголемување на бројот на вработените, како и на нивните плати.
Посебно актуелен проблем е недостигот од легла за сместување во државните пензионерски и старечки домови.
Тоа особено го очекуваат пензионерите
и старите изнемоштени лица со пониски

примања. Крајно време е државата преку јавно-приватно партнерство да пронајде можности за изградба на пензионерски и старечки домови.
Воспоставена е меѓународна соработка со сојузите и здруженијата на пензионери од Словенија, Србија, Хрватска,
Албанија, Бугарија и Косово, но во иднина таа треба да се интензивира и проширува.
Интензивно треба да продолжи и грижата за подобар стандард и услови за
квалитетен и достоинствен живот во третата доба, за подобра снабденост со лекови и за законско ослободување на сите постари лица од 65 години од болничка партиципација.
Веќе три години СЗПМ користи нови современи простории без надомест,
со што значително се намалени трошоците на работењето. Сојузот средствата
ги троши наменски според транспарентно усвоената програма и финансискиот
план од собранието, со штедење, со домаќинско, економично и одговорно работење, за што се потврда и позитивните завршни сметки. Тоа овозможи во
2017 година од буџетот на СЗПМ на здруженијата на пензионерите да се дадат
неповратни средства од 990.000 денари (16.100 евра) и тоа за отворање клубови на пензионери, на домаќините на
пикник-средбите, на регионалните спортски натпревари, на регионалните ревии
и друго. Во 2018 година тие средства изнесуваат вкупно 875.000 денари (14.300
евра), што е за поздравување.
Неколку збора и за изборите кои во
здруженијата на пензионерите се одржуваат од 1 декември 2018 г. до 15 февруари 2019 година, а конститутивната седница на СЗПМ ќе биде до крајот на март
кога завршува мојот втор претседателски мандат. Како што веќе известив, нема да се кандидирам за нов мандат, бидејќи сакам во иднина повеќе да се посветам на здравјето, на новинарството
и на мојата голема љубов пишувањето
книги, што исцело ќе ме исполнуваат.
Според усвоените насоки на собранието на СЗПМ, изборните активности треба да овозможат квалитетен избор без
партиски и друг вид влијанија и притисоци. Досегашните вкупни програмски и
материјални постигнувања ќе бидат добра платформа за натамошните успеси
на новото раководство на Сојузот.
На крајот, им посакувам Среќна Нова 2019 година на сегашните и идни пензионери и на сите читатели на најстариот дневен весник „Нова Македонија“. Да
сте живи, здрави и сакани.

дром“ и „Охрид и Дебрца“, кои достоинствено ги претставија СЗПМ и Република Македонија. Тој и овој пат се заложи да се направат навремени под-

готовки и подобар избор на пензионери спортисти за учество на регионалните и републичките натпревари во
2019 година.
Д.К.

Патот на успехот на СЗПМ
Досегашните вкупни
програмски и материјални
постигнувања ќе бидат
добра платформа
за натамошните
успеси на новото
раководство на Сојузот
Патот по кој чекори Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија е изграден од активности, успеси
и постигнувања. Да, токму така, а еве
и зошто.
Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија, со 267.000 члена
здружени во 53 здруженија на пензионери како правни лица, во изминатите
10 години врвејќи по патот на успехот ги
постигна своите најдобри резултати во
долгата 72-годишна историја.
Со своите постигнувања СЗПМ успеа
да стане репрезентативен партнер на
Владата за пензионерската проблематика, при што е воспоставена корисна
соработка со Министерството за труд и
социјална политика и со Министерството за култура, со Фондот на пензиско и
инвалидско осигурување на Македонија и со Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со локалната власт и
со Црвениот крст на Македонија, а видни постигнувања се забележени и на полето на меѓугенерациската соработка,
во волонтерството, инклузијата и хуманитарните активности во грижата за стари и изнемоштени лица.
Како неизбришливи траги во историјата на Сојузот се постигнувањата на
културен и спортски план. За осумте години, учеството на здруженијата на пензионерите на регионалните ревии на песна, музика и игри е зголемено за пет пати и со тоа е постигнато незавидно ниво.
Паралелно со тоа започна и редовното
одржување на Републичката ревија на
песни, музика и игри која од Министерството за култура осум пати по ред се прогласува за проект од национален интерес

на културата во Република Македонија.
Ревиите дадоа и своевиден нов придонес во домашно и меѓународно афирмирање на културното богатство и творештво на пензионерите. Девет години
СЗПМ успешно учествува на престижниот Меѓународен фестивал за трета животна доба во Љубљана - Република Словенија. На овој фестивал во европски
размери и карактеристики, пензионерите од Македонија со своето учество
го афирмираа Сојузот преку активностите на делегациите и со квалитетните програми на ансамблите на Здруженијата
на пензионерите на Куманово, Пробиштип, Кочани, Тетово, Прилеп, Радовиш
и Конче, Македонска Каменица, Битола, Демир Хисар, Ѓорче Петров, Штип,
Охрид и Дебрца и Солидарност Аеродром од Скопје.
Забележителен квалитет и масовност
се остварени и на сите 23 регионални и
републички пензионерски спортски натпревари.
Во овој период посебно обележје добија пикник-средбите на пензионерите
со финансиска помош на СЗПМ. На некои од нив, во Ораовица, Лесново и Еленец присуствуваа и по неколку илјади пензионери кои се дружеа ширејќи го мултиетничкиот соживот и меѓусебното почитување, заборавајќи на партиските и
верските определби, што е убав пример
и поттик за младите генерации. Притоа,
особено внимание беше посветено на
активности за негување и поттикнување
на меѓугенерациските и мултиетничките дружења и соработка на пензионерите од нашата земја во средините со структура на населението од различна националност и религија. На масовните дружења, како што се традиционалните мултиетнички средби во Тетово, Гостивар и
Липково, се постигнуваа многу добри резултати на соработка и соживот.
И не само тоа. Неколку години успешно се остваруваше и владиниот проект
за бесплатна бањска рекреација на пензионерите, а во Скопје, Битола, Прилеп
и други градови е воведен бесплатен локален превоз за сите стари лица.
Се усвои и барање пензионерите на
кои единствен приход им е пензијата да
не се регистрираат во УЈП. Колку е тоа

значајно покажува податокот дека од
оваа обврска за наредните шест години
ќе бидат ослободени над 275.000 корисници на пензија. Преостанатиот дел од
45.000, кои покрај пензијата остваруваат и дополнителни примања, имаа обврска да се регистрираат.
Јавно се изјаснивме и против барањето на ММФ за зголемување на старосната граница за идните пензионери за 3
години, бидејќи условите за работа кај
нас во повеќе области се далеку од развиените земји. Поддршка за тоа се доби
и од Министерството за труд и социјална
политика. Со право, бидејќи текстилните, градежните, земјоделските работници и други едвај издржуваат да одат во
пензија и со сегашните услови на пензионирање. Поддршка се даде и за донесување закон за социјална сигурност на
старите лица, што е наш предлог. Според
процените, ваква пензија во висина од
5.800 денари ќе добијат околу 6.000 лица кои ќе можат веднаш да се вклучат во
пензионерските активности.
Една деценија особен успех е постигнат во информирањето на пензионерите и јавноста за пензионерската проблематика со излегувањето на бесплатниот
весник на СЗПМ „Пензионер плус“, на
прилогот „Пензионерски видици“ во весникот „Нова Македонија“ и страницата
за пензионери на албански јазик во „Коха“, а свој несомнен придонес има и вебстраницата на Сојузот. Во тоа сме пример
за сите држави во нашето опкружување.
Од сите постигнати резултати пензионерите се многу задоволни, што јавно
го искажаа и на многубројните новогодишни средби и дружења. Поради тоа со
право сум и горд и среќен.
По неколкугодишни настојувања и
подготовки, во почетокот на декември
2018 година до Министерството за труд
и социјална политика го доставивме предлог-законот за пензионерско организирање во Република Македонија во кој
посебно внимание се посветува на целите и задачите на здруженијата и на сојузите за преземање мерки и активности за унапредување на животот во сите
области во третата доба. Законот треба
да придонесе за натамошно зајакнување на пензионерските организации. Ра-

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ЗП „СОЛИДАРНОСТ-АЕРОДРОМ“ ВО СКОПЈЕ

Традиционални успеси за почит
Здружението на пензионерите „Солидарност-Аеродром“ на 25 декември
2018 година одржа редовна седница,
на која едногласно беа усвоени програмата за работа и финансискиот план за
2019 година. Со седницата раководеше претседателот на собранието, Тодор
Тодоровски, при што го поздрави претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски,
кој произлегува од овa здружение.
Уводни напомени по двата значајни документи во име на извршниот од-

бор даде Димитрија Богатиноски, претседател на здружението, кој ги истакна
досегашните резултати во работата и
нагласи дека тие се добра основа за понатамошни активности.
Богатиноски истакна дека во 2019
година, покрај заштита и унапредување на правата и интересите од областа на пензиско-инвалидското и здравственото осигурување, ќе се настојува
да се подобри квалитетот на животот на
пензионерите за активно и здраво ста-

реење. Тој ја нагласи и потребата од
воспоставување подобра соработка со
локалната самоуправа, истакнувајќи
дека ќе се настојува пензионерските
активности да бидат поквалитетни и посодржајни.
Учествувајќи во дискусијата, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, ги
пренесе оцените за многу добрите настапи на 18-от Меѓународен фестивал
од Љубљана на ансамблите на збратимените здруженија „Солидарност-Аеро-
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ЗП-ШТИП

Одржано редовно годишно собрание

Во просториите на ЗП-Штип, на
24.12.2018 година се одржа десет тата седница на собранието, каде што се
разгледа и усвои дневниот ред од 12
точки. Делегатите особено се задржаа
на точката за претстојните избори, на
програмата за работа и на буџетот.
Седницата ја водеше претседателот на ЗП-Штип, Ристо Нетков. Тој даде образложение по програмските цели и задачи, како што се помош на пензионерите, бањски лекувања, спортски и музички натпревари на регионално и на републичко ниво и друго.

- Буџетот е во рамките на нашите
средства кои се претежно од членарина и кирии, а активностите се усогласени со средствата. Поместување има
само во средствата кај судските трошоци, поради физичката делба и Домот во градба.
- Анализиравме ставка по ставка,
сакавме да видиме дали потребите се
реални. Заклучивме дека зацртаните
цели во програмата се како во 2018
година, а буџетот одговара на програмските задачи, со мало поместување
во некои ставки, така што се вклопу-

ваме во средствата со кои располага
ЗП-Штип – истакна Ѓоше Ефтимов, претседател на надзорниот одбор.
Претседателот на комисијата за попис, Киро Маџунаров, нагласи, дека
пописот не е завршен и е во тек.
На седницата имаше интерес за
Домот во градба, за снабдување со дрва и за претстојните избори во здружението. Заменик-претседателот на
ИО, Коста Штериев, меѓу другото, рече дека разграноците треба да истакнат кандидати за делегати во собранието на здружението.
На крајот, претседателот Ристо Нетков нагласи дека започнуваат избори во основните организации, а во
март ќе се избира раководство на ЗПШтип. За Домот во градба се завршува документацијата за легализација,
и веројатно ќе се заврши во 2019 година. Интересот за дрва моментално
може да се задоволи со резервите на
здружението и може да се набават само со плаќање во готово. Потоа, претседателот Ристо Нетков им се заблагодари за соработката и им посака
здравје, среќа и подобар стандард во
Новата 2019 година.
Цвета Спасикова

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Најдоброто за крај на годината

Како за крај на богатата со настапи и активности 2018 година, Здружението на пензионери Демир Хисар
имаше свој настап со машката игроорна група, а воедно и ја збогати програмата на годишниот концерт на едно од најактивните културно-уметнички друштва во државава - КУД „Илинден“. На покана од претседателот на
КУД „Илинден“, Зоран Котевски, демирхисарските игроорци прикажаа
само еден мал дел од нивниот богат
репертоар на изворни ора, песни и
сплетови од демирхисарскиот крај.
Големата концертна сала во Домот на
културата во Демир Хисар беше претесна да ги прими сите љубители на
македонскиот фолклор кои таа вечер
имаа можност да уживаат во прекрасните кореографии на пензионерите
игроорци кои со своите ора покажаа
и докажаа дека желбата за презентира ње на пре бо гатото ма ке дон ско
фолклорно наследство не ги има одминато ни во третата доба. На барање на програмскиот раководител на
го диш ни от кон церт, пен зи о не ри те
одиграа кореографии на познати ма-

кедонски ора со кои истите се имаат
претставувано на многу настапи како пред домашната публика така и во
странство.
Во рамките на турнирот во мал фудбал „Валентин Стефановски“, кој традиционално се одржува во Демир Хисар, во ревијалниот дел фудбалски натпревар одиграа демирхисарските пензионери. Спортската сала „Јордан Пиперката“ беше претесна да ги прими
сите љубители на фудбалската игра кои
присуствуваа на овој несекојдневен
настан. Имено, пред да почне долгоочекуваниот четвртфинален натпревар
на турнирот, громогласно поздравени
со аплауз на теренот истрчаа екипите
на Горни и Долни Демир Хисар - вечните лу ти ривали. Екипите, составени
од поранешни фудбалски асови, иако
во поодминати години, на теренот прикажаа игра достојна за почит. Некои
од нив за прв пат по многу години повторно се сретнаа на фудбалскиот терен. Уште од првиот свиреж на судиското свирче се виде дека техниката,
борбеноста и спортскиот дух нема да
изостанат. Резултатот во регуларниот

дел беше 2:2, акциите и шансите се
редеа како на филмско платно, а стативи и пречки имаше и на двете страни, секако, проследени со бурни овации од демирхисарската публика. Во
последните мину ти од натпреварот
двете екипи пропуштија извонредни
шанси за постигнување погодок. По
свирежот за крај на натпреварот се
премина на најинтересното за публиката - пеналите. Во изведувањето на
пеналите подобра беше екипата на
Горни Демир Хисар.
Но не секогаш победува подобриот. Некогаш е потребна и фудбалска
среќа. Сепак, демирхисарската публика уживаше во еден дуел во кој во
преден план беа добрите акции и атрактивните потези.
Исто така, во декември собранието ја одржа својата редовна седница
на која беше прифатен извештајот за
работата на здружението за периодот
јануари - ноември, а беа усвоени и
програмата за работа и финансискиот план за 2019 год.
Зоран Стевановски
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ЗП-ГЕВГЕЛИЈА

Усвоени програмата и
финансискиот план за 2019 година

На 25.12.2018 год., собранието на
ЗП-Гевгелија ја одржа својата последна седница во оваа година. Седницата ја водеше претседателот на собранието, Васе Дојчинов. Најпрво се даде едноминутно молчење за тројцата
починати од управните органи. Потоа
се отвори дискусија по предлог-програмата за 2019 година. Како и претходната година, и оваа година се постави прашањето за изградба на старечки дом во Гевгелија. Делегатот на
СЗПМ во својата дискусија нагласи дека треба да се достави ново барање
до Фондот на ПИОМ и до општината за
решавање на ова прашање, бидејќи
најдобра локација и најдобри услови
има покрај топлите води во Негорски
Бањи. Потребно е да се обнови иницијативата за маркичка во урбанистичкиот план. Претседателот на собранието диску тираше во врска со изработувањето социјална карта, за изработување листа за социјално загрозените, како и за изработување нов правилник за доделување на пензионерски станови. Беше истакната и потребата за изработување спогодба за соработка со други здруженија. На крајот се заклучи дека програмата реално е приспособена на средствата и условите со потребите на пензионерите
и едногласно се усвои со оптимизам
дека ќе се оствари.
Беше констатирано дека финансискиот план за 2019 година е подготвен на реална основа и е во склад
со можностите на здружението. Имаше дискусии околу наградувањето на

спортистите и учесниците во пејачката група за поголемо мотивирање.
Повеќе диску танти дадоа свој придонес за подобрување на квалитетот на
овој документ. На седницата се разгле да и фи нан си ското ра боте ње на
здру же ни е то од 1.1.2018 до
30.11.2018 година. Книговодителката Мирјана Карајанова детално го изнесе финансиското работење во овој
период. Се констатира дека приходите и расходите се реализирани во согласност со финансискиот план и дека се ра боте ло еко но мич но. Из ве штајот на НО го потврди тоа работење. Членовите на собранието, со неколку мали забелешки едногласно ги
усвоија овие документи. Беше констатирана потребата од распишување нови редовни избори. Се донесе
одлука распишувањето на изборите
во раз гра но ци те да за поч не од
15.1.2019 год. и да за вр ши до
1.3.2019 год. Се формираше и изборна комисија од три члена. Беше утврден бројот на членови и критериумите за предложените кандидати. Предлогот на Карајанова да бидат застапени повеќе жени во раководните органи беше поздравен од сите присутни на седницата. Сите документи беа
усвоени и седницата ја заврши претседателот на собранието, посакувајќи им на сите добро здравје, среќа и
поуспешна година. Новата година,
околу 350 пензионери од општината
ја прославија на 29.12.2018 год., во
преубава атмосфера во ресторанот
„Романса“.
Јанка Узунова

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

Донесени програмата за работа
и финансискиот план за 2019 година
Чле но ви те на Здру же ни е то на
пензионерите од Радовиш и Конче
на својата десет та седница, одржана на 24.12.2018 година, ги усвоија програмата за работа и финансискиот план за 2019 година.
Сед ни ца та ус пеш но ја во де ше
претседателот Славе Ристов, кој на
почетокот нагласи дека во подготовката на про гра мата за ра бота се
вклу чи ја ско ро си те ор га ни и те ла.
Во во вед ното из ла га ње, пре тсе да телот на здружението, Јордан Костади нов, со за до волс тво збо ру ва ше
за по стиг на ти те ре зул та ти на си те
полиња и посака во наредната 2019
година со уште поголемо ангажирање на сите и со домаќинско работе-

ње и по ната му да се уна пре ду ва и
проширува содржината на работата.
За приложените документи се воде ше мош не кон стру ктив на ди ску си ја во ко ја беа иска жа ни по ве ќе
ставови и мислења. По конструктивната рас пра ва во ко ја учес тву ваа
Зор ка Матра па зо ва, Тра јан ка Ѓор гиева, Симеон Спасов, Борка Крстева, Ла зар Ла за ров, Пе тар Јан ков,
Славчо Ристов, Ристо Крстев, Лилјана Младеновска и Ванчо Николов,
понудените документи, односно програмата за работа и финансискиот
план за 2019 година беа едногласно усвоени.
Љиљана Младеновска
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Новогодишни прослави
Прослави имаше речиси во сите здруженија. Еве само неколку од нив:
ЗП-Илинден
Успешното завршување на 2018 година ЗП-Илинден го одбележа на 22 декември со предновогодишна средба во
ресторанот „Роземберг“, во кој се собраа
над 320 пензионери и гости кои во пријатно расположение со песна и оро се веселеа и се дружеа. Оваа средба ја увеличи со своето присуство делегација предводена од претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, градоначалникот на општината Илинден, Жика Стојановски со
своите соработници, претседателот на
СЗП на Град Скопје, Методија Новковски,
делегација од збратименото здружение
од Свети Николе предводена од претседателот Никола Атанасов и претставници
од скопските здруженија.
Гостите ги поздрави и им посака добредојде претседателот на здружениетодомаќин, Благоја Атанасовски, кој им ги
честиташе новогодишните празници, посакувајќи им уште многу години вака собрани да слават.
Со посебен интерес и со аплауз беше
проследен и поздравен говорот на претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски,
кој, покрај другото, истакна дека ЗП-Илинден секогаш организира убаво дружење,
но овој пат е уште поубаво заради прекрасниот амбиент.
- Ваквите прослави на највозрасната популација претставуваат посебен придонес кон квалитетен, активен и исполнет живот на пензионерите, каде што дру-

жењето и песната ги зближуваат и им будат спомени од младоста - со овие зборови им се обрати претседателот Аргировски на присутните на прославата, честитајќи им ги новогодишните и божиќните
празници.
Од името на локалната самоуправа
пензионерите ги поздрави градоначалникот Жика Стојановски, честитајќи им
ги претстојните празници.
Сакам искрено да ви честитам на сите успеси коишто ги постигнавте во оваа
година и во претходниот период. За вашите постигнати резултати има само позитивни видувања од сите граѓани на општината и пошироко - рече градоначалникот Стојановски.
Пензионерите вистински уживаа во
ората и песните како можност за заедничко дружење. На задоволство на сите веселбата и дружењето траеја повеќе часови.
ЗП-Гази Баба
Здружението на пензионери Гази Баба и оваа година како и многу други досега за своите членови и пријатели организираше прослава по повод заминувањето на старата и доаѓањето на новата
година, која како манифестација веќе стана традиција во здружението. Во ресторанот „Далија“, во многу пријатна атмосфера повторно се сретнаа и се дружеа
над 330 пензионери, членови на здружението и гости кои учествуваа на заедничката предновогодишна средба на 28 декември 2018 година. Со музика и песна
ги сумираа минатогодишните успеси. На
средбата се поздравуваа старите прија-

тели, но се градеа и нови пријателства меѓу пензионерите.
Присутните прв ги поздрави и им посака добредојде претседателот на ЗП-Гази Баба, Ѓорге Андонов, кој им ги честиташе новогодишните и претстојните божиќни празници и им посака добро здравје и долг живот.
– Почитувани пензионери, во овие
претпразнични моменти, кога продолжуваме една долгогодишна традиција, да ги
оставиме проблемите, да се дружиме со
оро и песна и да си посакаме среќни новогодишни и божиќни празници. Благодарение на ангажираноста на секој поединец во изминатата година постигнавме видни резултати на сите полиња. Горди сме на постигнатите резултати, но тие
покрај тоа што се поттик, се и наша обврска за уште подобри - рече Андонов.
Срцата на присутните на средбата во
еден миг затреперија кога 91-годишниот пензионер, член на ЗП-Гази Баба, Јован Ангелевски, насмеан и весел поведе оро и издржа да го изигра докрај. Со
звуците на убавата и пријатна музика пензионерската забава прерасна во незаборавно дружење. Пензионерите се забавуваа, пееја и играа, кој колку сакаше,
но и колку можеше.
ЗП-Радовиш и Конче
По повод новогодишните и божиќните празници, на 29.12.2018 година, во
ресторанот „Шампион“ се дружеа повеќе од 600 пензионери од Здруженијата
на пензионери од Неготино, Штип, Свети Николе, Велес и домаќините од Здру-

Гази Баба

ЗП СОЛИДАРНОСТ - АЕРОДРОМ

Прослава во клубот во разгранокот „Јане Сандански“

На 23.12.2018 година, во разгранокот „Јане Сандански“
се одржа прослава по повод 9 години од отворањето на Клубот
на разгранокот. На прославата присуствуваа и членови од сите разграноци од ЗП-Солидарност-Аеродром-Скопје.

Претседателката на разгранокот „Јане Сандански“, Виолета Кусева, расположена и среќна заради поводот, со одбрани
зборови и мал говор им се обрати на присутните, при што најпрво ги поздрави претседателот на ЗП-Солидарност-АеродромСкопје, Димитрија Богатиноски и претседателот на собранието, Тодор Тодоровски. Поздрав беше упатен и кон сите претседатели на разграноците и на секциите, како и кон преостанати
пензионери. Таа, исто така, упати благодарност до извршниот
одбор на здружението за финансиската поддршка да се реализира прославата и до вредните раце на пензионерките кои ја
приготвија убавата трпеза за нивната роденденска прослава.
Потоа на присутните им се обрати Димитрија Богатиноски.
- Со доброто работење на здружението, по одвојувањето на
здружението од ЗП-Кисела Вода, успешно се купени два клуба
со сопствени финансии на здружението. Еден од нив е овој клуб
кој го прославува деветтиот роденден. Ви посакувам на сите
уште поголеми успеси во сите разграноци – рече Богатиноски,
притоа потенцирајќи го своето задоволство што ЗП-Солидарност-Аеродром-Скопје е едно од најактивните здруженија во
Скопје, но и во Македонија. На крајот на сите им посака да се
здрави и живи, да бидат вечно млади и да им се придружуваат
нови пензионери.
Мал говор одржа и претседателот на собранието на здружението, Тодор Тодоровски.
Со слога и со добра соработка секогаш можеме да имаме
успеси и се надевам дека и во 2019 година ќе има уште поголеми активности во здружението. Ви ја честитам Новата 2019
година и божиќните празници – истакна Тодоровски.
За да биде прославата уште позабавна се погрижија пензионерите од музичката и од игроорната секција со песна и оро.
Сите беа задоволни од дружбата, со позитивна мисла и желба
за уште многу годишници на сите разграноци.
Санда Игновска

жението на пензионерите од Радовиш и
Конче.
Од името на Активот на пензионерките присутните ги поздрави Лилјана Младеновска, а во своето пригодно обраќање, претседателот на здружението, Јордан Костадинов накратко зборуваше за
57-годишниот развој на Здружението на
пензионерите од Радовиш и Конче како
и за резултатите постигнати во минатата
година. Средбата беше искористена и за
доделување на благодарници на соработниците, а исто така беа доделени награди и пофалници на најдобрите спортисти
и фолклористи од ЗП-Радовиш и Конче.
Заменик-градоначалникот на општината Конче, во пригодното обраќање на
пензионерите им посака среќа и добро
здравје, при што даде ветување дека општината Конче и понатаму ќе се залага
и ќе ги помага пензионерите во нивните
активности.
Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, во своето пригодно обраќање ја
пофали работата на ЗП-Радовиш и Конче, на присутните им ги честиташе ново-

Штип
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годишните и божиќните празници и им
посака среќа, здравје и долг живот, а потоа ја прогласи новогодишната прослава за отворена.
ЗП-Штип
На 23.12.2018 година, во хотелот „Оаза“, 343 пензионери присуствуваа на
предновогодишната забава со пригодно
мени за пензионерскиот џеб. Присуствуваа претставници од локалната самоуправа, гости од ЗП-Свети Николе и други.
Присутните ги поздрави претседателот на
ЗП-Штип, Ристе Нетков, кој им посака добро здравје, среќа и долг живот исполнет
со успеси, благодат во семејствата и во
домот. Претставничката на ЛС, Верица
Кожинкова, во своето обраќање ги пренесе поздравите од градоначалникот Благој Бочварски за добро здравје и среќни
денови во Новата 2019 година со желба
за повисок стандард. Пензионерките дотерани во свечена тоалета се препуштија на убавата музика на „Легато бенд“ и
си посакаа успеси на секое поле.
ВП. ЛМ. ЦС

Радовиш

ЗП-КУМАНОВО

Гостување во домот за стари лица „Зафир Сајто“

На 25.12.2018 година, Друштвото на
писатели од Куманово, заедно со оркестарот и соло-пејачите при КУД „Ѓоко Симоновски“, кое е во состав на пензионерското здружение, му гостуваше на домот за стари лица „Зафир Сајто“ во Куманово. На почетокот на средбата на присутните им се обрати претседателката Божана Перо Трајковска, која рече дека убавината на нашето секојдневие е да знаеш да сакаш, да дозволиш да бидеш сакан, да се ослободиш од грижите и да му
се радуваш на животот.
Денес со вас ќе се дружат поети од 7
до 77 години, ќе собираме радост, ќе множиме добрина, ќе делиме насмевки, ќе
сакаме бескрајно. Да се сретнеме со љу-

бовта, здравјето, среќата и мирот и постојано да се со нас, бидејќи не сме престарени да имаме нови соништа. Со вас
денес со лирски бои ќе чекориме во нашето дружење со поезија и музика – рече Трајковска.
Потоа се редеа песни за љубов, за љубов кон татковината, за убавините на природата со разни пораки за соживот и со
препорака до Друштвото на писатели од
Куманово почесто да се дружи со згрижените лица во Домот и да им ги разнежува
срцата. На крај, поетите им ги честитаа
новогодишните и божиќните празници.
На лицата на сите имаше насмевка!
Б.П.Т.
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ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Видое Видически добитник на највисоката
награда на Охрид - „Свети Климент Охридски“
Најголемото и најзначајно општинско признание за животно дело, наградата „Свети Климент Охридски - Патронот на Охрид“, минатата година заслужено отиде во рацете на Видое Видически,
кој не само што е највозрасниот жив
охридски творец, тој е и најплодниот и
најнаградуваниот охридски автор, еднакво успешен пишувајќи поезија и проза. Тој со своите прозни дела остава зад
себе силен печат како неодминлив автор
и хроничар на градот Охрид преку пишаната реч, сврзана со 20-ти и 21 век, во
кој тој има полни 88 години и сè уште
твори.
Видически минатата година ја доби
и наградата „Книжевно жезло“, што
Друштвото на писателите на Македонија ја доделува за поетски опус со високи
естетски вредности.
Неговиот другар уште од студентските денови во Скопје, подоцна и колега
по поезијата - академик Матеја Матевски, за влегувањето на Видически во
светот на писателите во една пригода ќе
рече дека во средината на педесеттите
години, кога македонската раскажувачка проза го правеше својот егзалтиран
продор во модерниот белетристички
израз, на страниците на „Млада литература“, „Стремеж“ и „Млад борец“ се појави Видое Видически со грст кратки раскази, што со својот раскажувачки усет
укажаа и ја потврдија несомнената и
автентична дарба на еден млад писател
што токму во тие години го проверуваше и афирмираше своето љубопитство
и оствари неколку успешни книги. Видически е современ македонски писател,
поет, раскажувач, драмски автор, писател за деца и младинци и пред сè една
тивка и несекојдневна медитеранска
даровна појава, јавение и заветрина, во
македонската писателска асоцијација:
жива и скромна антика и реплика, деец
чија звучна и говорна реченица протекува како од некој мудрец или храм. На-

видум мислител, говорник, оратор и творец-окултник и јасновидец, со своја сложена емпириски звучна и говорна респектабилна ономатопеја што ја запишува и сведува многу скромно, спонтано,
достоинствено и целисходно ги гради
своите јунаци и пророци.
За себе Видически ќе рече дека својата теорема за постоењето на авторот
во литературата - чиниш ја сведува и изградува низ модулацијата и преобразбата дека писателот не се раѓа преку ноќ,
случајно - напротив творечкиот виор и
вознес претставуваат највисока и најсилна духовна кулминација и врв во искачувањето и извишувањето по високите
ѕвонести и стаклени скалила.
Охрид добро го знае и памети секој
ангажман на Видически на културен и
општествен план. Во неговата куќа во
старата охридска чаршија, непосредно
до најпознатиот природен споменик охридскиот Чинар, минале стотици и стотици познати книжевници и културни деј-

ци од Македонија и светот, а и денес е
главното сврталиште на македонската
и светската книжевна фела.
Својот работен век Видически го започнал како учител во селото Косел, заедно со неговата животна сопатничка
Натка Мишева. Само две години по учителствувањето станува новинар, поет,
идеолог на повеќе културни манифестации во Охрид.
Во 1955 година го основал Историскиот архив во Охрид. Две години подоцна станува дописник на Радио Скопје, а
истата година го основа Радио Охрид.
Видически е еден од иницијаторите
за основањето на музичко-сценската
манифестација „Охридско лето“. Идејата за фестивалот се родила во неврзан
разговор во тогашниот охридски ресторан „Летница“. Оваа манифестација била замислена како летна културна манифестација со 50 отсто класична музика,
30 отсто драмска програма и 20 отсто
ликовни изложби и поетски настапи на
писатели и поети со свои лични творби.
Видически има неизбришливи траги и во формирањето на поетската манифестација „Прличеви беседи“, која постои од 1959 година. На негов предлог,
домот на културата „Моша Пијаде“ се
преименува во „Григор Прличев“. На свечената академија настапиле: Блаже Конески, Димитар Митрев, Харалампие
Поленаковиќ, Никола Бошале, Вера Стојческа-Антиќ и многу други познати од тогашната најплодна писателска фела во
републикава.
Видое Видически е човекот кој учествувал и во создавањето на Струшките
вечери на поезијата и на ред други институции во Охрид. Со стотиците свои дела и постапки заслужува во своите раце
да го има и најголемото и највредно општинско признание, наградата за животно дело - „Св. Климент Охридски“.
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На 21.12.2018 година, во салата на
СЗПМ, се одржа првата предновогодишна шаховска симултанка со интернационалниот мајстор Димитар Илиевски. Во
име на организаторот, Сојузот на здруженијата на пензионерите на градот Скопје, говореше претседателот Методија Новковски, кој им се заблагодари на покровителот, претседателот на СЗПМ, Драги
Аргировски, а го поздрави и присуството
на Салтир Каровски, потпретседател на
ИО на СЗПМ, менаџерот на проектот д-р
Илија Глигоров, меѓународниот судија Слободан Михајловски-Масловариќ, како и
на другите гости и учесници. Симултанката за отворена ја прогласи покровителот
Драги Аргировски.
- Драги учесници, во македонскиот
шах симултанките имаат голема традиција. Да се потсетиме дека во главниот
град на Македонија симултанки играле
повеќе истакнати шахисти, меѓу кои и
светскиот првак, Русинот Анатолиј Карпов, кој во Скопје гостуваше во 1976 и во
1996 година. Во минатите години симултанки играле и долгогодишниот светски
првак од Русија Михаил Ботвиник, познатите Украинци Ефтим Гелер и Александар
Бељавски, бугарскиот велемајстор Кирил
Георгиев и други - истакна Аргировски
Од македонските шахисти, голем број
симултанки има одиграно познатиот интернационален мајстор Димитар Илиев-

ски, истакнат пензионерски активист. За
него СЗПМ ја спонзорира книгата „Димитар Илиевски, легендата на македонскиот шах“ од авторите Ненад Баткоски, Димитар Илиевски и Љубомир Хаџи Манев.
Откако напомена дека симултанките придонесуваат за зголемување на популаризацијата на играта на 64 шаховски полиња, претседателот Аргировски им ја честита новата 2019 година.
На средбата учествуваа 18 шахисти
(од кои 6 жени) од 12 скопски здруженија. Интернационалниот мајстор Димитар
Илиевски славеше со 13,5 спрема 4,5
поени, забележа 10 победи, со 7 противници играше реми и имаше само еден
пораз. Единствена победа на симултанката оствари пензионерот Душко Сурловски од ЗП-Илинден, додека половина поен успеаја да освојат Ефтим Мишовски
од Здружението на воени пензионери,
Павле Ристовски од ЗП-Бутел, Павлина
Караева од ЗП-Центар, Василка Топалоска од ЗП-Кисела Вода, Станојко Трајановиќ од ЗП-Тафталиџе, Воислав Смилевски од ЗП-Гази Баба и Ристо Камчевски
од ЗП-Центар.
По завршувањето на шаховските партии, Методија Новковски на сите натпреварувачи им додели благодарници за
учеството, со надеж дека оваа прва предновогодишна симултанка ќе стане традиционална.
И. Г.

ЗП-ПРИЛЕП

Пензионерките за децата
болни од церебрална парализа

„Срмените воздишки на љубовта”
лина, нежност што гали и разнежува. И
како што ќе забележи рецензентката на
ова дело, познатата писателка, преведувачка и сликарка Ванѓа Михајлова-Штерјова, духовната слобода на авторката е
желбата преку пораките на песните да ни
каже дека надежта за иднината е основа
за постоењето на човештвото и дека надежта е бесмртност, зашто без надеж нема живот. И авторката и рецензентката
Штерјова на крајот ни порачуваат да веруваме во љубовта.Верувам во љубовта,
Во нас,
Во нашето утре,
Со оптимизам, со песимизам,
Со радост, со тага,
Со срам, без срам,
Со болка, со страст.
Но, верувам!
Верувајте и вие...
Таа е среќа, радост.
Таа е Знаме
Што со векови се вее и се смее.Книгите на оваа многу наградувана писателка, професорка и новинарка Драгица Пандиловска не се продаваат туку авторката
ги подарува во хуманитарни цели, бидејќи нејзиното мото на пишување е љубовта, во нејзино име твори и подарува.

Успешна шаховска симултанка
на СЗП на градот Скопје

К. Спасески

НОВА КНИГА НА ДРАГИЦА ПАНДИЛОВСКА

Авторката на „Срмените воздишки на
љубовта”, Драгица Пандиловска, поезија пишувала од најраното детство за што
има добиено и повеќе награди, а има добиено и тринаесетноемвриска награда
за најдобар расказ како ученичка. Со објавување книги започнала во 1998 година, за денеска, како пензионерка, целосно да è се посвети на оваа своја љубов и
дарба. Плод на тоа е оваа книга.
Во оваа збирка поезија има 46 песни на македонски и аромански јазик. Во
нив авторката не само што ни го претставува своето дело туку по петти пат се обидува да нèизрадува, да ни ги подари убавото, духовното и возвишеното. Пандиловска со оваа книга, со својот силен креативен дух, ни ја отвора суштината на своето поетско живеење и творење. Нејзините четири објавени книги и ова нејзино најново дело се нејзините чувства и
изблици на љубов, достоинство и почит
кон убавото што плени и возвишува. Тие
не се само потсетување на едно време
или обичен хронолошки запис, туку се и
израз на топлина и љубов која произлегува од подотворената порта на нејзиното
срце, за да ѕирне во светот на убавото и
да покаже дека поезијата е радост, топ-

Четврток, 17.1.2019

Поетесата Пандиловска и во идните
свои творби ќе ги расплетува највозвишените мотиви на убавината наречена
љубов во која таа верува, да веруваме и
ние. Да ги прифатиме нејзините убави пораки: да се сакаме себеси, но и другите,
да им помагаме на тие на кои им треба
помош, зашто само љубовта е таа што
сплотува и нè прави среќни.
Ц. Илиева

Традиционално, секоја година пред новогодишните и божиќните празници Активот на пензионерки при ЗП-Прилеп го посетува Здружението на родители на деца
болни од церебрална парализа. Претседателката на Активот, Снежана Димеска, заедно со неколку пензионерки подготвија новогодишни подароци и ги врачија во здружението.
Ние во здружението имаме околу седумдесетина родители-членови чии деца се
заболени од оваа тешка болест. Подароците и посетите за празниците навистина им
значат многу на децата, а со тоа и на родителите кои се и членови на ова здружение.
Годинава условите за работа со отворањето на новиот Центар за дневен престој на
болни деца од церебрална парализа многу се подобрија и секојдневно во овој центар се згрижени повеќе деца - ни рече претседателката на ова здружение, Милева
Печијареска.
Пензионерките, исто така, со скромни новогодишни пакети и годинава ги посетија штитениците во домот за стари лица „Киро Крстески – Платник“, каде што пред
нив беше изведена и
културно-забавна програма од КУД „Пенка
Котеска“.
Прослава за пречек
на Нова година имаше
и во неколку разграноци при ЗП-Прилеп и тоа
во „Тризла 2“, „Гоце Делчев“, „Рид“ и други, каде што присуствуваа повеќе од илјада пензионери.
К.Р.
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