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СЗПМ СО
ИЗВОНРЕДНИ
РЕЗУЛТАТИ
ВО 2012 ГОДИНА

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

Постигнувањата во 2013 година
да бидат и подобри

Народната мудрост вели дека
убавите постигања и работи
не се забораваат. Тие во новите пензионерски времиња
можат и да се повторат, да
бидат и подобри. Да се надеваме дека ќе биде така!
Драги Аргировски
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и минатата година продолжи со трендот на збогатени активности. Тоа не дојде случајно,
бидејќи 2012 година Европската Унија ја прогласи за година на активно стареење и на меѓугенерациска соработка и солидарност. Во тој дух СЗПМ, покрај голем број програмски содржини,
ги организира и 17-те Републички пензионерски спортски натпревари и Републичката ревија на песни, музика и
игри, по повод десетгодишниот јубилеј.
И двете значајни манифестации беа
многу добро организирани во Скопје,
со рекорден број учесници и гледачи.
ГОДИНА ЗА ПАМЕТЕЊЕ
Во Универзалната сала пееше хор од 1.500 пензионери
Со ваквата активност СЗПМ с5 повеќе се потврдува како препознатлив
фактор на најактивна невладина, непартиска и мултиетничка организација. И не само тоа.
Според резултатите и постигањата,
2012-та е година за паметење. На тоа
укажуваат повеќе факти:
- усвоен е Законот за ПИО, со кој,
по десет години, СЗПМ ќе има свој член
во УО на ФПИОМ;
- СЗПМ го доби долгоочекуваното
постојано присуство во Социјално-економскиот совет на РМ;
- со Владата на РМ беше договорено вонредно зголемување на пензиите;
- одржани се средби во СЗПМ со
премиерот, со министрите за труд и социјална политика, за здравство и за финансии, со потпретседателот на СДСМ
и претседателката на собраниската комисија за труд и социјална политика;
- потпишан е меморандум за соработка на СЗПМ со ССМ;
- остварена е посета на пензионерскиот синдикат во Албанија;
- зајакната е и активноста на повеќе здруженија на пензионери и отворени се десетина нови клубови и центри за пензионери и стари луѓе;
- зголемена е соработката со Црвениот крст на Македонија;
- организирани се повеќе успешни и масовни пикник-средби, како и
екскурзии во земјата и во странство;
- во повеќе општини организира-

ни се хуманитарни акции и слични манифестации,
На сите овие активности во 2012
година присуствувале околу 300 илјади пензионери, што е своевиден европски рекорд.
Секако, активностите за подобрување на квалитетот на животот на оваа
популација со организирање спортски
игри, ревии, пикник-средби, екскурзии и друго придонесуваат не само за
искоренување на чувството на осаменост, изолација и депресија туку истовремено и за зголемување на свеста
за решавање на долгогодишните потреби на оваа популација, како што се
подобрување на стандардот и создавање услови за достоинствен живот во
третата животна доба, со промовирање на соживотот, толеранцијата и разбирањето.
ЗГОЛЕМЕН РЕЈТИНГОТ НА СЗПМ
Пензионерите треба да се радуваат на убавините на животот. Тие здружени ќе бидат уште посилни. Затоа, Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија предложи иницијативен предлог на Закон за пензионерско организирање, што треба да придонесе за подобро и поефикасно организирање на пензионерите и за остварување на нивните цели.
Сите овие активности придонесоа

да порасне рејтингот на Сојузот и угледот на здруженијата.
Извршниот одбор на СЗПМ успешно ја организира и промоцијата на книгата „Наши пензионерски времиња“.
Во изминатиот период во СЗПМ се
расправаше и за случувањата во Собранието на РМ во врска со донесувањето на буџетот. Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија,
како легитимен претставник на повеќе од 280.000 пензионери во земјава, се залагаше законодавниот дом во
Република Македонија да го изгласа
буџетот за 2013 година, како и предлог-законот за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, за дополнително зголемување на пензиите за 5 отсто, од март
2013 година, договорено низ партнерски дијалог со Владата. Едно исклучително сензибилно прашање, кое де факто ги засегаше луѓето од третата доба, за што изминатиот период беше
изразена голема загриженост кај пензионерите, имајќи ги предвид актуелните политички случувања.
Познат е фактот дека демографски
нашата земја старее. Пензискиот систем, стареењето и економските состојби се заемно поврзани, па затоа
добро е што кај нас не се размислува
за зголемување на старосната граница на пензионирање. Во другите земји не е така. Со реформите на слове-

нечкиот пензиски систем, што стапија
во сила од 1 јануари 2013 година, старосната граница е зголемена од 63 на
65 години. Во Црна Гора зголемено е
кризното оданочување на сите плати
од 9 на 12 отсто, пензиите нема да се
усогласуваат, а пензионерите што имаат најниски примања ќе добијат еднократна помош. Во Грција пензиите за
годинава повторно се намалени до 20
отсто. Слична е ситуацијата и во другите земји од соседството.
Во Република Македонија пензиите и натаму редовно се исплатуваат, и
тоа во првата седмица од месецот и се
врши законското усогласување според
порастот на платите и трошоците на животот двапати, а при крајот на минатата година е усвоен Законот за дополнително усогласување на пензиите, што
ќе се изврши на начин што исплатата
на пензиите за февруари 2013 година
ќе се зголеми за 5 отсто и така добиениот износ ќе се подели со вкупниот
број корисници на пензија.
ПОЛИТИЧКИТЕ ФАКТОРИДА ИМААТ
ЕДИНСТВЕН СТАВ ЗА
ПЕНЗИОНЕРСКИТЕ ПРАШАЊА
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија дејствува како самостојна, невладина и неполитичка организација, која во континуитет
се развива, оставајќи траги и во сами-

от развој на државата и понатаму останува категоричен во ставот дека, кога
станува збор за пензионерските прашања, особено оние што се поврзани
со егзистенцијата и создавање услови
на достоинствена старост на оваа голема популација, сите политички фактори треба да имаат заеднички јазик
и единствен став, бидејќи тоа се прашања, пред с5, во интерес на државата.
Исто така, СЗПМ, како најголема
пензионерска асоцијација во државата, и натаму ќе настојува активно да
соработува во расправите за донесување на најзначајните одлуки поврзани со пензионерите и старите лица. Токму поради тоа СЗПМ, како минатата
така и оваа година, се одзва на јавниот повик на Владата за учество на граѓанскиот сектор во подготвувањето на
Програмата на Владата за 2013 година. Во апликацијата се поместени прашања и предлози за кои Сојузот веќе
подолго време се залага, а чие прифаќање и имплементирање во владината програма треба да резултира со подобар и поквалитетен живот на пензионерите од повеќе аспекти.
Народната мудрост вели дека убавите постигања и работи не се забораваат. Тие во новите пензионерски времиња можат и да се повторат, а да бидат и подобри. Да се надеваме дека ќе
биде така!
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ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СРЕДБИ

^etvrtok, 17.1.2013

Дружење, пријателства, соработка...
К.С. Андонова
При крајот на 2012 година се одржаа неколку традиционални пензионерски новогодишни средби на кои
пензионерите се информираа за постигнувањата и за наредните задачи, но и се дружеа, го ширеа пријателството и се забавуваа.
На 27 декември 2012 година во
Радовиш се одржа пензионерска
средба на која присуствуваа над 450
пензионери од: Штип, Велес, Кратово, Свети Николе и градот-домаќин.
Во почетокот присутните ги поздрави претседателката на Активот на
пензионерки Павлина Чабукова, а
срдечно и топло добредојде им посака и претседателот на ЗП Радовиш,
Јордан Костадинов. Тој ги информира присутните дека сите пензионери што примаат средства за нега од
трето лице, на 4 јануари ќе добијат
пакети со храна и производи за хигиена и ќе бидат посетени.
Градоначалниците на Радовиш и
на Конче, д-р Роберт Велков и Сојан
Лазаров, го искажаа задоволството
од добрата соработка со здружени-

По повод Нова година повеќе здруженија на пензионери организираа и
традиционални хуманитарни акции

јата на пензионери, а средбата за
отворена ја прогласи претседателот
на СЗПМ, Драги Аргировски. Поздравувајќи ги присутните, тој им посака
добро здравје и убави пензионерски денови.
На оваа предновогодишна средба беа прогласени и најдобрите пензионери-спортисти: Ѓорѓи Јованов,
Лилјана Шароњева и Павле Јованов,
а средбата продолжи со веселба и
со дружење.
Во Тетово и во Гостивар се одржаа новогодишни средби, кои не само што беа масовни, туку беа и многу добро организирани и со забеле-

Премиерот Никола Груевски, во
придружба на министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски и
генералниот директор на Фондот за
пензиско и инвалидско осигурување
Беким Незири, на 30 декември 2012
година го посети пензионерскиот дом
„Ѓорче Петров“ во истоимената општина и честитајќи им ги празниците се
интересираше за сместувачките капацитети и условите за живот во домот,
за стандардот и за другите проблеми
што ги тиштат пензионерите. На средбата присуствуваа и: претседателот на
СЗПМ, Драги Аргировски, претседателот на Градскиот сојуз на ЗП, Крсте Ангелевски, градоначалникот на општината Сокол Митровски и претседателот на ИО на ЗП Ѓорче Петров, Методија Новковски.
Импресионирани од посетата, ста-

Премиерот Груевски непосредно разговараше со станарите за повеќе актуелни
прашања за да ја согледа состојбата со имплементирањето на националната
стратегија за стари лица и да
се преземат мерки за подобрување на животот и стандардот на пензионерите
нарите искажаа позитивни мислења
за сместувачките капацитети и условите за живот, но се пожалија на ниските пензии и високите сметки за
струја поради с< уште нерешеното централно затоплување на домот. Преми-

ерот Груевски даде објаснување за
влијанието на светската криза врз економската состојба во Македонија и за
финансиските можности на државата,
но вети дека и во иднина ќе продолжи
реализацијата на владините проекти
за подобрување на стандардот на пензионерите, како бесплатното користење бањска рекреација, бенефициите
за болничко лекување, бесплатниот
градски превоз во определени денови во неделата и друго, вклучувајќи го
и зголемувањето на пензиите од март
оваа година.
Потоа, премиерот Груевски посети два стана во домот и непосредно
разговараше со станарите за повеќе
актуелни прашања и проблеми од животот на пензионерите за да ја согледа состојбата со имплементирањето
на националната стратегија за стари
лица и да се преземат мерки за подобрување на животот и стандардот на

пензионерите.
Во знак на благодарност и сеќавање на денот на посетата премиерот
Груевски на пензионерите им подари
плазма-телевизор и на сите им посака добро здравје и посреќен живот.
На крајот од посетата изјава за медиумите даде претседателот на СЗПМ
Драги Аргировски, при што истакна
дека пензионерите се задоволни од
сместување во ваквите домови и дека чекаат по неколку години да дојдат
на ред. Поради тоа инсистираме што
поскоро да се реализира националната стратегија за стари лица до 2020 година, која предвидува изградба на нови домови за пензионери и стари лица. Проекти за вакви центри се подготвуваат во здруженијата на пензионери заедно со локалните самоуправи
во Центар-Скопје, Кочани, Штип,
Охрид и други градови, образложи Аргировски.

На 11 јануари во преполната сала
на Кинотеката на Македонија се одржа свечена седница по повод 35-годишниот јубилеј на едно од најстарите
здруженија на пензионери, здружението на пензионери „Карпош“ од Скопје. На седницата присуствуваа претставници на Сојузот на здруженија на
пензионерите на Македонија, претставници на локалната самоуправа,
претседателот на Градскиот сојуз на
здруженија на пензионери на Скопје,
претседатели на повеќе здруженија со
кои соработува здружението и други
гости.
Седницата почна со химната на
Република Македонија, во изведба на
пензионерскиот хор на здружението.
За историјата и за резултатите и успесите на здружението зборуваше пре-

За историјата и за резултатите и успесите на здружението зборуваше
претседателот на собранието на пензионери
„Карпош“, Јован Гиновски
тседателот на собранието на пензионери „Карпош“, Јован Гиновски. Потоа на присутните им се обрати градоначалникот на општината Карпош,
Стевчо Јакимовски, кој истакна дека
соработката меѓу пензионерите и општината била на највисоко ниво, а та-

Лидер меѓу
прогласените лидери

Мендо Димовски

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНЗИОНЕРИ „КАРПОШ“

ка ќе продолжи и во иднина. Присутните гости-пензионери ги поздрави и
претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери, Драги Аргировски,
кој меѓу другото порача да се обединат
сите пензионери што живеат на подрачјето на општината, бидејќи обединети ќе бидат посилни, а резултатите
на сите полиња ќе бидат уште подобри.
Потоа беше промовирана монографијата „Да не се заборави“ од авторите-пензионери Калина СливовскаАндонова и Мендо Димовски. Монографијата ја промовира Лидија Јеремиќ, претседателка на комисијата за
културно-забавен живот во здружението на пензионери „Карпош“, која
истакна дека таа претставува пишан
и неизбришлив белег за постоењето и
за дејствувањето на здружението, трага за минатото и патоказ за во иднина.
На крајот на претседателот на
СЗПМ, на градоначалникот на општината, како и на други институции и поединци што придонеле здружението да
опстои и да се движи напред, им беа
доделени благодарници.
Седницата заврши со пријателско
дружење и коктел.
К.С.

^etvrtok, 17.1.2013

„ЛИЧНОСТ НА 2012 ГОДИНА“

Срдечна средба со пензионерите

жително мултиетничко дружење на
кое сите пееја и играа македонски
и албански песни и ора.
На средбата во Свети Николе присуствуваа пензионерки и пензионери од Кочани, Радовиш, Крива Паланка, Кратово, Лозово и градот-домаќин. Масовна беше и новогодишната средба во Штип. Во Куманово
се одржа традиционална новогодишна забавно-спортска вечер.
Организатори на квалитетни
средби беа и здруженијата на пензионерите од Ѓорче Петров, Кисела
Вода, Солидарност-Аеродром и други.
На дел од овие средби присуствуваше и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој со пригодни говори информира за успешното одбележување на годината на активно
стареење и меѓугенерациска соработка и солидарност, заложувајќи се
и во новата година пензионерите да
имаат активно и здраво живеење.
По повод Нова година повеќе
здруженија на пензионери организираа и традиционални хуманитарни акции.

Свечено одбележан
35-годишен јубилеј
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ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ГО ПОСЕТИ ПЕНЗИОНЕРСКИОТ ДОМ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ВО СКОПЈЕ

М. Димовски

Од новогодишната средба
во Радовиш

vidici

На 26 декември 2012 година
вратата на „Порта Македонија“ во
Скопје беше ширум отворена само
за десет те најпопуларни личности,
кои беа прогласени за личност на
2012 година, во анкетата на весникот „Нова Македонија“. С< како да
беше подготвено за големиот настан.
Низ сводот на „Порта Македонија“
се наsираше споменикот на Александар Македонски, кој како да беше вграден во неа за да го најави
влезот во историјата на десет те лауреати на „Нова Македонија“, најчитаниот весник во Македонија и врсник на државата што го има ексклузивното право за избор на личности
со посебен придонес во развојот и
афирмацијата на Македонија.
Во првиот ред во свечената сала
беа седнати добитниците на признанијата и на статуетките со претстава
на паун, нестрпливи за да започне
церемонијата.
- Овие десет личности се убав портрет на Македонија за 2012 година
- рече Зоран Димитровски, главниот и одговорен уредник на „Нова Македонија“, претставувајќи го изборот на признанијата за личност на
2012 година, што весникот ги воведе за најистакнатите личности што ја
обележале годината во областа на
бизнисот, културата, политиката,
уметноста, науката, образованието,
спортот, општествените и хуманитарните дејности. Во краткото излагање
тој ги нагласи и проблемите и тешкотиите низ кои поминуваше Македонија во 2012 година и заклучи дека
сепак изминатава година имавме
многу наши херои што со својата работа, ангажман и исклучителните резултати придонесоа за нашата држава да се чуе на сите меридијани.
Директорот на „Нова Македонија“, Ратко Лазаревски, избраните добитници на признанијата ги нарече
лидери, кои со својата работа, чесност
и посветеност, со својата мисија и визија, сега повеќе од секогаш, упатуваат каде треба да се движиме сите
ние и нашата држава и кон што треба
да се стремат новите генерации.
Лидерот на најбројната невладина, неполитичка и мултиетничка пензионерска организација во Македонија, Драги Аргировски, во изборот

Добитниците на признанијата беа наречени лидери, кои со својата
работа, чесност и посветеност, со својата мисија
и визија упатуваат каде
треба да се движиме сите
ние и нашата држава и
кон што треба да се стремат новите генерации

Статуетки и признанија
за десет личности
Живко Мукаетов - генерален директор на „Алкалоид“, Никола Љушев - главен извршен директор на
„ВИП-оператор“, Драги Аргировски
- претседател на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, отец Партениј - игумен на манастирот „Свети Јован Бигорски“,
Кирил Лазаров и Наум Мојсовски ракометари, Ана Дурловска - сопранистка, Лабина Митевска - директорка на филмскиот фестивал „Браќа
Манаки“, Гарабет Тавитјан - музичар и Оливера Наковска-Бикова - параолимпијка.

за личност на 2012 година се најде
во врвот на најпопуларните личности, а добивањето на статуетката го
смета како признание за работата и
успехот на Сојузот на здруженијата
на пензионерите на Македонија, на
чие чело се наоѓа. И без да се наведуваат сите негови успеси во 2012
година што го доведоа до највисокото скалило на популарноста во Македонија, само да се потсетиме на

некои негови позабележителни постигнувања: заложба на раководството на СЗПМ, на чие чело се наоѓа, за редовно усогласување и редовно примање на пензиите, како и
реализација на зголемувањата, во
согласност со владиниот проект за
подобрување на квалитетот на животот на пензионерите, како и спроведување други мерки предвидени
со Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година; преземање иницијатива за донесување
закон за пензионерско организирање, за подобрување на здравствената заштита и уште многу други постигнувања, кои придонесоа претседателот на СЗПМ да стане и најпопуларна медиумска личност. Како омилен пензионерски лик, интелектуалец и публицист, искусен, стабилен,
независен, објективен, непосреден,
аналитичен, комуникативен и амбициозен визионер, стана енергичен
реформатор на пензионерското организирање во духот на европските
стандарди и заложби, давајќи позитивен импулс за соработка со сите
релевантни фактори за решавање
на пензионерските проблеми во целина за активно да се старее и сложно и среќно да се живее. Неизмерен
е неговиот придонес за пензионерската организација со неговите публицистички трудови, а посебно со
пет тата книга „Наши пензионерски
времиња“, со која 2012 година ја
обележи како една од поуспешните.
И затоа тој излезе од границите на
Македонија и стана лидер со европски манири. Како најдобар познавач на пензионерските проблеми,
европскиот институт „Хеврека“ од
Љубљана и официјално го прогласи
за експерт за третата животна доба.
Меѓу пензионерите е познат по
својата чесност, мудрост и решителност во дејствувањето и донесувањето правилни и праведни одлуки.
Неговата харизма и максимална посветеност на работата и на задачите во Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и натаму
ќе го водат по патот на успесите.
Почетокот на оваа година нека
биде почеток на нови заложби и нови постигнувања во заштитата на
стан дар дот и по до бру ва ње то на
квалитетот на животот на пензионерите.

vidici
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ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СРЕДБИ

^etvrtok, 17.1.2013

Дружење, пријателства, соработка...
К.С. Андонова
При крајот на 2012 година се одржаа неколку традиционални пензионерски новогодишни средби на кои
пензионерите се информираа за постигнувањата и за наредните задачи, но и се дружеа, го ширеа пријателството и се забавуваа.
На 27 декември 2012 година во
Радовиш се одржа пензионерска
средба на која присуствуваа над 450
пензионери од: Штип, Велес, Кратово, Свети Николе и градот-домаќин.
Во почетокот присутните ги поздрави претседателката на Активот на
пензионерки Павлина Чабукова, а
срдечно и топло добредојде им посака и претседателот на ЗП Радовиш,
Јордан Костадинов. Тој ги информира присутните дека сите пензионери што примаат средства за нега од
трето лице, на 4 јануари ќе добијат
пакети со храна и производи за хигиена и ќе бидат посетени.
Градоначалниците на Радовиш и
на Конче, д-р Роберт Велков и Сојан
Лазаров, го искажаа задоволството
од добрата соработка со здружени-

По повод Нова година повеќе здруженија на пензионери организираа и
традиционални хуманитарни акции

јата на пензионери, а средбата за
отворена ја прогласи претседателот
на СЗПМ, Драги Аргировски. Поздравувајќи ги присутните, тој им посака
добро здравје и убави пензионерски денови.
На оваа предновогодишна средба беа прогласени и најдобрите пензионери-спортисти: Ѓорѓи Јованов,
Лилјана Шароњева и Павле Јованов,
а средбата продолжи со веселба и
со дружење.
Во Тетово и во Гостивар се одржаа новогодишни средби, кои не само што беа масовни, туку беа и многу добро организирани и со забеле-

Премиерот Никола Груевски, во
придружба на министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски и
генералниот директор на Фондот за
пензиско и инвалидско осигурување
Беким Незири, на 30 декември 2012
година го посети пензионерскиот дом
„Ѓорче Петров“ во истоимената општина и честитајќи им ги празниците се
интересираше за сместувачките капацитети и условите за живот во домот,
за стандардот и за другите проблеми
што ги тиштат пензионерите. На средбата присуствуваа и: претседателот на
СЗПМ, Драги Аргировски, претседателот на Градскиот сојуз на ЗП, Крсте Ангелевски, градоначалникот на општината Сокол Митровски и претседателот на ИО на ЗП Ѓорче Петров, Методија Новковски.
Импресионирани од посетата, ста-

Премиерот Груевски непосредно разговараше со станарите за повеќе актуелни
прашања за да ја согледа состојбата со имплементирањето на националната
стратегија за стари лица и да
се преземат мерки за подобрување на животот и стандардот на пензионерите
нарите искажаа позитивни мислења
за сместувачките капацитети и условите за живот, но се пожалија на ниските пензии и високите сметки за
струја поради с< уште нерешеното централно затоплување на домот. Преми-

ерот Груевски даде објаснување за
влијанието на светската криза врз економската состојба во Македонија и за
финансиските можности на државата,
но вети дека и во иднина ќе продолжи
реализацијата на владините проекти
за подобрување на стандардот на пензионерите, како бесплатното користење бањска рекреација, бенефициите
за болничко лекување, бесплатниот
градски превоз во определени денови во неделата и друго, вклучувајќи го
и зголемувањето на пензиите од март
оваа година.
Потоа, премиерот Груевски посети два стана во домот и непосредно
разговараше со станарите за повеќе
актуелни прашања и проблеми од животот на пензионерите за да ја согледа состојбата со имплементирањето
на националната стратегија за стари
лица и да се преземат мерки за подобрување на животот и стандардот на

пензионерите.
Во знак на благодарност и сеќавање на денот на посетата премиерот
Груевски на пензионерите им подари
плазма-телевизор и на сите им посака добро здравје и посреќен живот.
На крајот од посетата изјава за медиумите даде претседателот на СЗПМ
Драги Аргировски, при што истакна
дека пензионерите се задоволни од
сместување во ваквите домови и дека чекаат по неколку години да дојдат
на ред. Поради тоа инсистираме што
поскоро да се реализира националната стратегија за стари лица до 2020 година, која предвидува изградба на нови домови за пензионери и стари лица. Проекти за вакви центри се подготвуваат во здруженијата на пензионери заедно со локалните самоуправи
во Центар-Скопје, Кочани, Штип,
Охрид и други градови, образложи Аргировски.

На 11 јануари во преполната сала
на Кинотеката на Македонија се одржа свечена седница по повод 35-годишниот јубилеј на едно од најстарите
здруженија на пензионери, здружението на пензионери „Карпош“ од Скопје. На седницата присуствуваа претставници на Сојузот на здруженија на
пензионерите на Македонија, претставници на локалната самоуправа,
претседателот на Градскиот сојуз на
здруженија на пензионери на Скопје,
претседатели на повеќе здруженија со
кои соработува здружението и други
гости.
Седницата почна со химната на
Република Македонија, во изведба на
пензионерскиот хор на здружението.
За историјата и за резултатите и успесите на здружението зборуваше пре-

За историјата и за резултатите и успесите на здружението зборуваше
претседателот на собранието на пензионери
„Карпош“, Јован Гиновски
тседателот на собранието на пензионери „Карпош“, Јован Гиновски. Потоа на присутните им се обрати градоначалникот на општината Карпош,
Стевчо Јакимовски, кој истакна дека
соработката меѓу пензионерите и општината била на највисоко ниво, а та-

Лидер меѓу
прогласените лидери

Мендо Димовски

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНЗИОНЕРИ „КАРПОШ“

ка ќе продолжи и во иднина. Присутните гости-пензионери ги поздрави и
претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери, Драги Аргировски,
кој меѓу другото порача да се обединат
сите пензионери што живеат на подрачјето на општината, бидејќи обединети ќе бидат посилни, а резултатите
на сите полиња ќе бидат уште подобри.
Потоа беше промовирана монографијата „Да не се заборави“ од авторите-пензионери Калина СливовскаАндонова и Мендо Димовски. Монографијата ја промовира Лидија Јеремиќ, претседателка на комисијата за
културно-забавен живот во здружението на пензионери „Карпош“, која
истакна дека таа претставува пишан
и неизбришлив белег за постоењето и
за дејствувањето на здружението, трага за минатото и патоказ за во иднина.
На крајот на претседателот на
СЗПМ, на градоначалникот на општината, како и на други институции и поединци што придонеле здружението да
опстои и да се движи напред, им беа
доделени благодарници.
Седницата заврши со пријателско
дружење и коктел.
К.С.

^etvrtok, 17.1.2013

„ЛИЧНОСТ НА 2012 ГОДИНА“

Срдечна средба со пензионерите

жително мултиетничко дружење на
кое сите пееја и играа македонски
и албански песни и ора.
На средбата во Свети Николе присуствуваа пензионерки и пензионери од Кочани, Радовиш, Крива Паланка, Кратово, Лозово и градот-домаќин. Масовна беше и новогодишната средба во Штип. Во Куманово
се одржа традиционална новогодишна забавно-спортска вечер.
Организатори на квалитетни
средби беа и здруженијата на пензионерите од Ѓорче Петров, Кисела
Вода, Солидарност-Аеродром и други.
На дел од овие средби присуствуваше и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој со пригодни говори информира за успешното одбележување на годината на активно
стареење и меѓугенерациска соработка и солидарност, заложувајќи се
и во новата година пензионерите да
имаат активно и здраво живеење.
По повод Нова година повеќе
здруженија на пензионери организираа и традиционални хуманитарни акции.

Свечено одбележан
35-годишен јубилеј
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ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ГО ПОСЕТИ ПЕНЗИОНЕРСКИОТ ДОМ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ВО СКОПЈЕ

М. Димовски

Од новогодишната средба
во Радовиш

vidici

На 26 декември 2012 година
вратата на „Порта Македонија“ во
Скопје беше ширум отворена само
за десет те најпопуларни личности,
кои беа прогласени за личност на
2012 година, во анкетата на весникот „Нова Македонија“. С< како да
беше подготвено за големиот настан.
Низ сводот на „Порта Македонија“
се наsираше споменикот на Александар Македонски, кој како да беше вграден во неа за да го најави
влезот во историјата на десет те лауреати на „Нова Македонија“, најчитаниот весник во Македонија и врсник на државата што го има ексклузивното право за избор на личности
со посебен придонес во развојот и
афирмацијата на Македонија.
Во првиот ред во свечената сала
беа седнати добитниците на признанијата и на статуетките со претстава
на паун, нестрпливи за да започне
церемонијата.
- Овие десет личности се убав портрет на Македонија за 2012 година
- рече Зоран Димитровски, главниот и одговорен уредник на „Нова Македонија“, претставувајќи го изборот на признанијата за личност на
2012 година, што весникот ги воведе за најистакнатите личности што ја
обележале годината во областа на
бизнисот, културата, политиката,
уметноста, науката, образованието,
спортот, општествените и хуманитарните дејности. Во краткото излагање
тој ги нагласи и проблемите и тешкотиите низ кои поминуваше Македонија во 2012 година и заклучи дека
сепак изминатава година имавме
многу наши херои што со својата работа, ангажман и исклучителните резултати придонесоа за нашата држава да се чуе на сите меридијани.
Директорот на „Нова Македонија“, Ратко Лазаревски, избраните добитници на признанијата ги нарече
лидери, кои со својата работа, чесност
и посветеност, со својата мисија и визија, сега повеќе од секогаш, упатуваат каде треба да се движиме сите
ние и нашата држава и кон што треба
да се стремат новите генерации.
Лидерот на најбројната невладина, неполитичка и мултиетничка пензионерска организација во Македонија, Драги Аргировски, во изборот

Добитниците на признанијата беа наречени лидери, кои со својата
работа, чесност и посветеност, со својата мисија
и визија упатуваат каде
треба да се движиме сите
ние и нашата држава и
кон што треба да се стремат новите генерации

Статуетки и признанија
за десет личности
Живко Мукаетов - генерален директор на „Алкалоид“, Никола Љушев - главен извршен директор на
„ВИП-оператор“, Драги Аргировски
- претседател на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, отец Партениј - игумен на манастирот „Свети Јован Бигорски“,
Кирил Лазаров и Наум Мојсовски ракометари, Ана Дурловска - сопранистка, Лабина Митевска - директорка на филмскиот фестивал „Браќа
Манаки“, Гарабет Тавитјан - музичар и Оливера Наковска-Бикова - параолимпијка.

за личност на 2012 година се најде
во врвот на најпопуларните личности, а добивањето на статуетката го
смета како признание за работата и
успехот на Сојузот на здруженијата
на пензионерите на Македонија, на
чие чело се наоѓа. И без да се наведуваат сите негови успеси во 2012
година што го доведоа до највисокото скалило на популарноста во Македонија, само да се потсетиме на

некои негови позабележителни постигнувања: заложба на раководството на СЗПМ, на чие чело се наоѓа, за редовно усогласување и редовно примање на пензиите, како и
реализација на зголемувањата, во
согласност со владиниот проект за
подобрување на квалитетот на животот на пензионерите, како и спроведување други мерки предвидени
со Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година; преземање иницијатива за донесување
закон за пензионерско организирање, за подобрување на здравствената заштита и уште многу други постигнувања, кои придонесоа претседателот на СЗПМ да стане и најпопуларна медиумска личност. Како омилен пензионерски лик, интелектуалец и публицист, искусен, стабилен,
независен, објективен, непосреден,
аналитичен, комуникативен и амбициозен визионер, стана енергичен
реформатор на пензионерското организирање во духот на европските
стандарди и заложби, давајќи позитивен импулс за соработка со сите
релевантни фактори за решавање
на пензионерските проблеми во целина за активно да се старее и сложно и среќно да се живее. Неизмерен
е неговиот придонес за пензионерската организација со неговите публицистички трудови, а посебно со
пет тата книга „Наши пензионерски
времиња“, со која 2012 година ја
обележи како една од поуспешните.
И затоа тој излезе од границите на
Македонија и стана лидер со европски манири. Како најдобар познавач на пензионерските проблеми,
европскиот институт „Хеврека“ од
Љубљана и официјално го прогласи
за експерт за третата животна доба.
Меѓу пензионерите е познат по
својата чесност, мудрост и решителност во дејствувањето и донесувањето правилни и праведни одлуки.
Неговата харизма и максимална посветеност на работата и на задачите во Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и натаму
ќе го водат по патот на успесите.
Почетокот на оваа година нека
биде почеток на нови заложби и нови постигнувања во заштитата на
стан дар дот и по до бру ва ње то на
квалитетот на животот на пензионерите.
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„НАШИ ПЕНЗИОНЕРСКИ ВРЕМИЊА“ - ОСВРТ

Eнтузијаст без застој
Вера Стојчевска-Антиќ

Повод за овој осврт е неговата најнова пообемна книга „Наши пензионерски времиња“.
За мене делото е само повод да се потсетам на
неуморникот во повеќе дејности од младоста,
с до пензионерските денови, во кои се излева
позитивното искуство на човек што го сфатил
нурнувањето во животот како работен афинитет без кој не се може. Го открив Аргировски во
младите години како посакувана комуникативна личност од новинарската фела и пошироко
од неа. Неговите активности беа многубројни,
кон кои приоѓаше со нескриена љубов и затоа
сите активности во широки размери се одвиваа спонтано и успешно. Но Аргировски и денес како пензионер е оној истиот добронамерен предводник на повеќе здруженија, активности, дружења, средби. Неговата надареност
е карактеристична со практични и откривачки
намери, новинар со широк дијапазон видувања, беше општественик со препознатливи животни импулси, не помалку спортист и културолог со нескриени чекорења во денот и иднината. Таков го запознав и како голем активист во
граѓанското движење ГАРД, со рекреативни цели за сите граѓани. Се вклучи во разубавувањето на патот на пензионерите, за нивни достоинствени доживувања. Затоа Аргировски не може
а да не ја почувствува вратката од таквиот ентузијастички од. Напиша 18 публицистички книги.

Најновата книга на Драги Аргировски недвосмислено го потврдува мојот резимиран исказ
за колегата од младоста до денес. Ова дело можеше да го оформи неуморникот и вљубеникот
во човекот, со цел на семоќните можности што
ги нудат хоризонтите на цивилизацискиот свет.
Првото поглавје на книгата е по повод 65годишниот јубилеј на пензионерската организација (2011 г.). Свечената академија ја преполни салата на АРМ, со присутни пензионери
и други граѓани. Јубилејот ги покажа интересот
и грижата за достоинствен пензионерски живот, како и на старите лица. Се истакнаа заедничките остварувања, средбите, споделените
радости и уметнички претстави, средбите во Пелинце, празнувањата на 11 Октомври.
Поглавјето „Минати времиња“ врши реконструкција на пензионерските активности, остварувања, прослави, навраќања кон вредните пензионерски функционери, како Душко Шурбановски, Андон Марковски, Душан Перески,
Славе Лазаревски и други.
Во „Нови пулсирања“ извираат активните
комуникации со високи претставници од Владата на РМ, со Министерството за труд и социјална политика. Се воспоставуваат суштински врски меѓу пензионерските здруженија. Во 2011
година се избра новото раководство, на чело со
Драги Аргировски и потпретседателот Бесник
Поцеста. Новото раководство внесе и изгради
нови насоки и импулси во сојузот. Се засилија
спортските настани, се одржуваат врските со
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Личноста за која станува збор е
претседателот на Сојузот на здруженија на пензионерите Драги Аргировски, нескршлив активен
автор во континуиран пат

ПИОМ. Се збратимија здруженијата во општините Кисела Вода и Аеродром.
Се засилуваат меѓународните врски. Се реализираа посети на Р. Словенија, со многу средби и корисни разговори. Се оствари и се реализира соработката со Матицата на пензионерите во Р. Хрватска. Припадниците на третата доба заслужуваат разностран однос кон животот.
Се реализираа средби во Р. Албанија. Се остварија можности за запознавање на животот во
Данска, Шпанија, Бангладеш, Јапонија, САД,
Франција, Холандија.
Во пензионерските импулси се негува солидарноста. Се водат плодни дискусии за зголемени пензии, за санација на нивните потреби. Се
остварија бесплатни пензионерски бањски лекувања, одмори, изградба на пристојни клубови на пензионери и друго, но и понатаму останува надежта од пензионерските домови.
Авторот не заборава да ги нагласи видливите патокази на пензионерското дружење во разни градови, кои ги развиваат понатаму меѓусебните комуникации и контакти. Тие соработуваат
и со Црвениот крст. Се негува грижата за подобрување на стандардот на пензионерите со ниски примања. Во овој однос Аргировски е акти-

вен во разговорите од поширок опсег со владини, невладини и хуманитарни претставници.
Активното стареење е најдобредојден лек за
здрав живот. Во овој однос и Европската Унија
се јавува како пријател на старите лица.
Книгава ја препорачуваме до сите заинтересирани читатели, затоа што таа навистина
претставува евидентен приказ за животот на постарата генерација, како тој се изградува, каков
треба да биде, еден вид оаза за мир по напорните животни патишта, кои тие храбро ги изодиле и заслужуваат да останат со дружењата, радостите, песната, веселбата. Книгата изобилува и со вредни фотоси што ги документираат успешните мигови на нивните пријатни средби,
нивниот нормален животен тек.

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВСКИ-МИРО

Виконт на карикатурата
Калина С. Андонова

Концерт во чест на
хуманистот Јанковски
Традиционалниот хуманитарен
новогодишен концерт, брачниот пар
Узунови, кои секоја година го
организираат со помош на учениците
од музичкото школо „Узун“, му го
посветија на познатиот македонски
хуманист Миливој Јанковски, во знак
на признание за рекордот во
дарување крв од 165 пати. Концертот
се одржа пред сама Нова година, а во
неговата организација учествуваше
и Црвениот крст од Скопје.
Импресијата беше уште поголема
бидејќи приредбата беше
презентирана пред пензионери и
лица во третото доба во Домот „Даре

Џамбаз“ во Скопје, што го
симболизираше спојот на
генерациите во годината на активно
стареење и меѓугенерациска
соработка и солидарност.
Покрај убавите композиции и
песни на младите гитаристи, на
хуманистот Јанковски му беа
доделени и други признанија, а меѓу
нив беше и врачувањето на книгата
„Наши пензионерски времиња“
лично од авторот, претседателот на
СЗПМ Драги Аргировски, како
признание за хуманото дело и вовед
во пензионирањето на познатиот
хуманист.
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Роден е во Куманово, во град во кој
се внимавало на традиционалните вредности, што особено било забележливо
во неговото маало кај црквата „Свети
Никола“ или, како што кумановци ја викаат, „Стара црква“. Секое утро, кога ќе
се разбудел, погледот прво му одел кон
совршената архитектура на големиот
мајстор - Андреја Дамјанов. Во време
кога немало можности да се посетуваат галерии, тој ја имал привилегијата да
ја впива вонвременската убавина на
иконите и фреските на големите македонски мајстори од деветнаесеттиот век
насликани во црквата од соседството.
Подоцна, како машински инженер
вработен во фабриката „Искра“ од Куманово, имал можност да изведува објекти низ целата поранешна држава.
Патем, го запознавал и културното богатство на Љубљана, Загреб, Белград...
Патувал и надвор од границите на тогашната држава и се восхитувал на убавините на старите градови, нивната архитектура, уметноста што бликала околу него.
Цртањето отсекогаш му претставувало големо задоволство, а цртањето
карикатури се појавило малку подоцна. Во еден период од животот тоа му
било и професионален ангажман. Работел во повеќе медиуми, учествувал
на стотици изложби... Има освоено четириесетина награди од целиот свет.
Меѓу најдрагите му е наградата освоена во Кина во 2006 година, кога поме-

ѓу 3.600 учесници успеал да влезе меѓу стоте најдобри, за што му е доделена
титулата виконт на карикатурата. Се гордее и со успехот од минатата година, кога Друштвото на карикатуристите на Хрватска, каде што е член, го прогласило
за најуспешен карикатурист во 2011
година. По обновувањето на списанието „Остен“, добитник е на Гран-при на
Светската галерија на карикатури.
Денес, како пензионер работи дневна карикатура за весникот „Дневник“
и за онлајн-изданието на светски карикатуристи, во кое неговите карикатури
постигнале бројка од 1.800.000 отворања. Покрај хумористична, работи и

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

сатирична карикатура. Голем дел од темите на неговите карикатури се поврзани со пензионерите и постарите лица.
- Карикатурата во светските медиуми и понатаму интензивно живее и го
бранува светот. На сите ни се познати
случувањата во Данска, Франција, како и во други земји. Кај нас по „златниот“ период во 1970-тите години, карикатурата с помалку е интересна за
оние што треба да ја пропагираат и користат како средство за најкратко информирање, но се надевам дека ќе биде подобро - вели Мирослав Георгиевски.

Stranicite gi ureduvaat:
Милан Аџиевски i
Mendo Dimovski od SZPM

Aleksandar Dimkovski
i Marjan Delevski
od „Nova Makedonija“

