
Ми лан Аџи ев ски 

Во Соб ра ни е то на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја на 11 октом ври, Де нот на ма -
ке дон ска та бор ба про тив фа шиз мот,
им бе ше вра че на др жав на та наг ра да
„11 Ок том ври“ за жи вот но де ло за
2013 го ди на на но ви на рот и пуб ли цист
Дра гос лав Ар ги ров ски, во об лас та на
но ви нарс тво то и пуб ли цис ти ка та, на
проф. д-р Ср ѓан Ке рим, еко но мист и
дип ло мат, во об лас та на на у ка та и об -
ра зо ва ни е то, и на проф. м-р Ре шат
Аме ти, ли ко вен умет ник, во об лас та
на кул ту ра та и умет нос та.

Наг ра ди те на све че нос та, ко ја се
одр жа во Крис тал на та са ла, им ги вра -
чи де ка нот на Ме ди цин ски от фа кул тет,
проф. д-р Ни ко ла Јан ку лов ски, член на
Од бо рот за до де лу ва ње на наг ра да та.
- До бит ни ци те се афир ми ра ни твор ци
што ги кра сат осо би ни на кре а тив ност
и ино ва тив ност, кои со сво јот дол го го -
ди шен и ма ко тр пен тво реч ки на пор
упор но че ко рат по па те ки те на на у ка -
та и умет нос та и се ис ка чу ва ат на са -
ми от врв, на пи е дес та лот на об лас ти -
те во кои тво рат. За се кој на уч ник и
тво рец оваа наг ра да е ви со ко приз -

на ние за тру дот и за пос тиг на ти те ре -
зул та ти, но ис тов ре ме но тоа е и до пол -
ни те лен пот тик и мо тив за по на та мош -
на ра бо та, за но ви ус пе си и дос тиг ну -
ва ња - ис так на Јан ку лов ски.

- Тој е ос но во по лож ник на Ма ке -
дон ска та те ле ви зи ја и автор на пр ви -
от те ле ви зи ски при лог на ма ке дон ски
ја зик во 1961 го ди на, дол го го ди шен
уред ник на ТВ-днев ник, ос но вач на до -
пис на та ре дак ци ја на ТВ-про гра ми те
на на ци о нал но сти те што жи ве ат во Ма -
ке до ни ја. Ар ги ров ски е но ви нар со
над 50 го ди ни плод на и мно гу ус пеш -
на но ви нар ска ка ри е ра. Во пен зи ја
за ми нал од функ ци ја та по мош ник-ге -
не ра лен ди ре ктор на МРТ за про грам -
ски пра ша ња. Не го ва та но ви нар ска
ка ри е ра е исто вре ме но исто ри ја на
ма ке дон ска та те ле ви зи ја - бе ше ка -
жа но во образ ло же ни е то на Од бо рот
за до де лу ва ње на оваа нај ви со ка др -
жав на на гра да за ла у ре а тот Дра гос -
лав Ар ги ров ски. 

По пен зи о ни ра ње то, ве ќе де сет го -
ди ни, Ар ги ров ски е актив но вклу чен во
ре фор ми ра ње то на пен зи о нер ска та ор -
га ни за ци ја, пред с+ во раз би ва ње то на
ин фор ма тив ни от мрак во кој ор га ни за -

ци ја та се на о ѓа ше пред тоа. Со не го во -
то до а ѓа ње на че ло на оваа ор га ни за -
ци ја, таа пре рас на во по чи ту ван парт -
нер на вла ста и биз нис-за ед ни ца та.

Автор е на 18 пуб ли ци стич ки кни -
ги, од кои пет за чув стви тел на та пен -
зи о нер ска проб ле ма ти ка, со што, ка -
ко ни кој до се га, дал зна ча ен при до нес
во исто ри ско то осоз на ва ње и афир -
ми ра ње на си те проб ле ми од жи во тот
во тре та та до ба, што е од бит но зна че -
ње и од ја вен ин те рес на др жа ва та. 

Од име то на до бит ни ци те пред при -
сут ни те го сти се об ра ти про фе со рот
Ср ѓан Ке ри.

- Де нес, за сре ќа, не ма пот ре ба да
се фа ти ме за оруж је за да ја бра ни ме
таа сло бо да. Сло бо да та ос та ну ва рам -
ка без со др жи на до кол ку не ма де мок -
ра ти ја. Де нес има ме на у ка и об ра зо -
ва ние, кои тре ба да при до не сат за по -
ди га ње на ква ли те тот на жи ве е ње на
ид ни те ге не ра ции. На ше то жи ве е ње
не би би ло тоа ако не е прот ка е но со
умет ност. Се то тоа не би има ло вис -
тин ска смис ла ако не ма не кој се то тоа
да го за бе ле жи. За тоа се ту ка но ви на -
ри те и ме ди у ми те - зак лу чи Ке рим.

Ли ков ни от умет ник Ре шат Аме ти

ис так на де ка чес то па ти ка жал оти Ма -
ке до ни ја има го ле ми ка па ци те ти што
се од не су ва ат на кул ту рен план, а по -
себ но на ли ко вен план.

Дра гос лав Ар ги ров ски ис так на де -
ка е сре ќен и ра до сен што ед на так ва
ви со ка др жав на наг ра да дош ла во но -
ви нар ски ра це.

- Се пак, тоа е приз на ние за ед на
50-го диш на ак тив ност и афир ма ци ја
на се то она што во Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја би ло, е и ќе би де. Ср ѓан Ке рим
прек рас но ис так на де ка „с+ мо же да
се нап ра ви во др жа ва та, но ако не ма
афир ма ци ја на тоа, ако не по сто јат ин -
фор ма ции, ако не ма бла гов ре ме на
ин фор ма ци ја за тоа, не ма ниш то“.

Ар ги ров ски ис так на де ка дел од
наг ра да та ќе вло жи во ре а ли зи ра ње
на хуманитарен кон цер т на гру па та
„Ар хан гел“.
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ВРАЧЕНА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“
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Ве ле Але ксо ски

По по вод 20 сеп тем ври, Де нот на
пен зи о не ри те, ЗП-Ве лес ор га ни зи ра
по ве ќе кул тур но-за бав ни ма ни фе ста -
ции. Беа по се те ни не кол ку се мејс тва
на по чи на ти ко ле ги, оса ме ни и бол -
ни ли ца, на не кол ку ми на им бе ше да -
де на и скром на фи нан си ска по мош,
во сог лас ност со Стра те ги ја та за по -
мош на ста ри и не моќ ни ли ца.

Цен тра лен на стан бе ше драм ска -
та прет ста ва „Р“ од Јор дан Плев неш,
во из вед ба на КУД „Ѓо ко Си мо нов -
ски“ при ЗП-Ку ма но во, а во ре жи ја
на Сто је До дев ски. Оваа прет ста ва
бе ше тре то по ја ву ва ње на оваа
драм ска дру жи на пред ве ле шки те
пен зи о не ри, но се кој пат со раз лич -
ни прет ста ви. Си те учес ни ци во ова
пре крас но из ве де но драм ско де ло
зас лу жу ва ат приз на ние, но по себ но
тре ба да се истак не из во нред на та
глу ма на акте рот Но вко Пе тру шев -
ски. Ва ква та кон ста та ци ја ја по твр -
ди ја и дол го трај ни те ап ла у зи на ве -
ле шка та пуб ли ка. 

Ина ку, на оваа све че ност по себ -
но бе ше за до волс тво то од при сус -
тво то на пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски. По прет ста ва та,
на бре гот на езе ро то „Мла дост“, бе -
ше ор га ни зи ра на по себ на ве чер на
прос ла ва во чест на до бит ни кот на
на ци о нал на та на гра да „11 Октом -
ври “, ко ја ја до би „та тко то“ на бли зу
300 ил ја ди пен зи о не ри во Ма ке до -
ни ја. 

Ко га ја доз наа оваа уба ва вест,
по ве ќе при сут ни те де ле га ции од Ку -
ма но во, Не го ти но, При леп, Кри ва
Па лан ка, Штип и од Ра до виш, ка ко

и дру ги при сут ни пен зи о не ри, про -
стум, со дол го тра ен ап ла уз, го поз -
дра ви ја и му че сти таа на сла ве ни -
кот. А тој, нив ни от по чи ту ван ко ле га
и ли дер, им се заб ла го да ри со мал -
ку збо ро ви, но пол ни со емо ции. 

- По чи ту ва ни, мо е то за до волс тво
тре ба да е и ва ше го ле мо за до волс -
тво и гор дост, за што и вие при до не -
со вте да ја до би јам оваа на гра да со
ва ше то дејс тву ва ње и актив ност! Се
на де вам де ка и во ид ни на ва ше то
ор га ни зи ра ње и дру же ње, ва ши те
ху ма ни тар ни актив но сти и со ли дар -
ност кон дру ги те, ќе би дат при ме р за
дру ги те асо ци ја ции во на ша ва Ма -
ке до ни ја - ре че Дра ги Ар ги ров ски.

Ва ка се прос ла ви Де нот на пен -
зи о не ри те во Ве лес - скром но, но
емо тив но, све че но и до сто инс тве -
но.
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ВО РАМКИТЕ НА „ПРЕСПАНСКИ ЈАБОЛКОБЕР 2013“СОРАБОТКА ЗА ПРИМЕР МЕ ЃУ ЗП-ВЕЛЕС И ЗП-КУМАНОВО СРЕДБА ВО СЗПМ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ВЛАДАТА 

Ка ли на Сли вов ска-Ан до но ва

На кра јот од ми на ти от ме сец Зо -
ран Ста вре ски, ви це пре ми ер и ми -
ни стер за фи нан сии, и Ди ме Спа сов,
ми ни стер за труд и со ци јал на по ли ти -
ка, ос тва ри ја ра бот на сред ба со ра -
ко водс тво то на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни -
ја во вр ска со мер ки те што ги пре зе -
ма ат Вла да та на Ма ке до ни ја и овие
две ми ни стерс тва за по до бру ва ње
на стан дар дот на пен зи о не ри те, кои
се еден од врв ни те при о ри те ти на
Вла да та. 

Во сво е то из ла га ње ми ни сте рот
за фи нан сии Зо ран Ста вре ски истак -
на де ка пен зи о не ри те тре ба да би дат
спо кој ни.

- Пен зи о не ри те тре ба да би дат
спо кој ни, би деј ќи и на та му пен зи и те
ќе се до би ва ат во пр ва та не де ла од
ме се цот и Вла да та ќе про дол жи со по -
мо шта во ре ша ва ње то на пра ша ња -
та што се по вр за ни со оваа по пу ла -
ци ја, се раз би ра во гра ни ци те на ре -
ал ни те мож но сти. И за вре ме на
европ ска та кри за, ко га во мно гу зем -
ји пен зи и те се на ма лу ва ат или се по -
ме сту ва ста рос на та гра ни ца за оде -
ње во пен зи ја, за шти та та на пен зи о -
не ри те оста ну ва еден од при о ри те ти -
те на Вла да та на Ма ке до ни ја. Од 2006
го ди на до се га пен зи и те во Ма ке до -
ни ја се зго ле ме ни за 50 от сто. Та ка,
про сеч на та пен зи ја се га из не су ва
11.565 де на ри, за раз ли ка од 2006-
та, ко га таа бе ше 7.603 де на ри. Де -
нес од но сот ме ѓу про сеч на та пен зи -
ја и про сеч на та пла та е зго ле мен и
тој се га из не су ва око лу 55 от сто. Зго -
ле му ва ње то на пен зи и те не е единс -
тве на мер ка што е во на со ка на по -
до бру ва ње на ус ло ви те за жи вот на
пен зи о не ри те. Ка ко што е поз на то,
се на ма ли це на та на го лем број ле -
ко ви, про дол жу ва бањ ска та ре кре а -

ци ја, се по ма га во обез бе ду ва ње про -
сто рии за ор га ни зи ра но дејс тву ва ње
на пен зи о не ри те, се под др жу ва ат кул -
тур ни те и спорт ски те актив но сти и
дру го. Од март 2014 го ди на ќе има
зго ле му ва ње на пен зи и те за 5 от сто.
По крај тоа, Вла да та ќе про дол жи со
ре а ли за ци ја и на дру ги мер ки и по -
ли ти ки што се во на со ка на по до бру -
ва ње и по ди га ње на стан дар дот на
пен зи о не ри те - ре че Ста вре ски.

Во сво е то из ла га ње ми ни сте рот
Спа сов се освр на на про е ктот за бањ -
ско-кли мат ска та ре кре а ци ја.

- Во бу џе тот на Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка се обез бе -
де ни до пол ни тел ни 35 ми ли о ни де -
на ри за бањ ско-кли мат ска ре кре а -
ци ја на око лу 5.500 пен зи о не ри, кои
оваа ус лу га ќе ја ко ри стат бесп лат но.
Про е ктот на и ду ва на огро мен ин те -
рес кај пен зи о не ри те. Око лу 24.000

пен зи о не ри ап ли ци раа на јав ни от по -
вик, а оче ку ва ме ва кви от ин те рес да
про дол жи и во на ред ни те го ди ни -
истак на Спа сов и до да де де ка ќе се
про дол жи и со дру ги те мер ки, ка ко што
бе ше не о дам на нај а ве на та из град ба
на до мо ви за ста ри ли ца со ни за олес -
ни тел ни мер ки. Ќе се фор ми ра ли ста
на сло бод ни ло ка ции на гра деж но зем -
ји ште во Ма ке до ни ја со на ме на за из -
град ба на при ват ни стар ски до мо ви,

ка ко и ли ста на ста ри и не и ско ри сте -
ни об је кти што ќе мо жат да се про да -
дат и пре а дап ти ра ат за оваа на ме на,
со што ќе се зго ле мат ва кви те ка па -
ци те ти. 

Пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни -
ја, Дра ги Ар ги ров ски, го иска жа на
сред ба та сво е то за до волс тво и ја поз -
дра ви од лу ка та за зго ле му ва ње на
пен зи и те од март 2014 го ди на за 5 от -
сто. Тој иска жа на деж де ка од лич на та
со ра бо тка ме ѓу пен зи о не ри те, Вла да -
та и ми ни стерс тва та ќе про дол жи и по -
на та му, со што уште по ве ќе ќе се зго -
ле ми до вер ба та на пен зи о не ри те и
ста ри те ли ца во на по ри те на Вла да та
за по до бру ва ње на стан дар дот на
оваа по пу ла ци ја.

По оваа сред ба има ше сред ба со
но ви на ри те, при што си те трој ца да -
доа из ја ви за раз го во ри те на сред -
ба та.

Ми ни сте рот Ста вре ски од го во ри
и на но ви нар ско пра ша ње за кри ти -
ки те од стра на на опо зи ци ја та во вр -
ска со бу џе тот. 

- Вла да та ќе про дол жи со по ли ти -
ка та на зго ле му ва ње то на пен зи и те,
пла ти те, со ци јал на та по мош и ка пи -
тал ни те ин ве сти ции, би деј ќи се по ка -
жа де ка тие по ли ти ки се до бри и за ка -
те го ри и те на гра ѓа ни што ги до би ва -
ат тие зго ле ме ни средс тва и за еко но -
ми ја та, ко ја е ме ѓу по до бри те во Евро -
па во овие те шки вре ми ња - истак на
Ста вре ски. 

Се на де вам де ка и во 
ид ни на ва ше то ор га ни зи ра -

ње и дру же ње, ва ши те 
ху ма ни тар ни актив но сти и
со ли дар ност кон дру ги те, 

ќе би дат при ме р за дру ги те
асо ци ја ции во Ма ке до ни ја,
из ја ви Дра ги Ар ги ров ски,

пре тсе да те лот на СЗПМ 

ЗП-ГАЗИ БАБА

По по вод од бе ле жу ва ње то на Ме -
ѓу на род ни от ден за ста ри ли ца, Акти -
вот на пен зи о нер ки на ЗП Га зи Ба ба
ор га ни зи ра сред ба и дру же ње на
пре тсе да тел ки те на акти ви те и дру ги
пен зи о не ри од здру же ни ја та од Скоп -
је и др жа ва та, со кои има ат поб ли ска
со ра бо тка. На сред ба та со свои прет -
став ни ци при сус тву ваа здру же ни ја -
та на пен зи о не ри од Ки че во, При леп,
Стру ми ца и од Ку ма но во, а од Скоп -
је - ЗП Кар пош, Та фта ли џе, Нов жи -
вот-Бу тел, Ча ир и Во е ни пен зи о не ри.

Пре тсе да те лот на ИО на ЗП Га зи
Ба ба, Ѓор ге Ан до нов, им го че сти та -
ше ме ѓу на род ни от праз ник на при -
сут ни те, по са ку вај ќи им до бро здрав -
је и уба ви пен зи о нер ски де но ви, а
во нив но име го поз дра ви пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.
Тој, заб ла го да ру вај ќи му се за при -
сус тво то, му ја че сти та на гра да та „11
Октом ври“ за  2013 година за жи вот -
но де ло.

Сред ба та ми на во ве сел ба и при -
јат но дру же ње, а за се ќа ва ње на на -
ста нот, пре тсе да тел ка та на Акти вот
на пен зи о нер ки од ЗП Га зи Ба ба, Маг -
да ле на Спи ров ска, на при сут ни те
пре тсе да тел ки од дру ги те акти ви им
по да ри бу ке ти све жо цве ќе.       М.Д.

Од бе ле жан 
Ме ѓу на род ни от ден 
за ста ри ли ца 

Офе ли ја Бо го ев ска

Во рам ки те на „Прес пан ски от ја -
бол ко бер 2013“, под по кро ви телс тво
на гра до на чал ни кот на оп шти на та Ре -
сен, Ѓо ко Стре зов ски, по крај дру ги те
актив но сти, бе ше одр жа на и про мо -
ци ја на кни га та „Ре сен“ од Бла гој Б. Кот -
ла ров ски, пи са тел и член на ЗП-Ре сен,
кој, за жал, не на деј но по чи на и не ја
до жи веа про мо ци ја та на сво ја та нај -
но ва кни га.

Збо ру вај ќи за зна че ње то на оваа
кни га, гра до на чал ни кот Стре зов ски
истак на де ка ста ну ва збор за би тен мо -
но граф ски ма те ри јал, ка ко ад ми ни -
стра ти вен, по ли тич ки, еко ном ски,
обра зо вен, кул ту рен и спорт ски цен -
тар на Прес па, кој ќе оста не ка ко тра -
ен пи шан до ку мент со мно гу број ни фа -
кто граф ски по да то ци за Ре сен и за ре -
сен ски те фа ми лии низ исто ри ја та. 

Ре цен зен тот на кни га та „Ре сен“,
про фе сор Де ан Пе тро виќ, истак ну ва
де ка авто рот на ова зна чај но мо но -
граф ско де ло, Бла гој Б. Кот ла ров ски,
ус пе ал да на пра ви ус пе шен при каз на
жи вот во Ре сен низ го ди ни те, а во исто
вре ме да про го во ри и за ре сен ча ни -
те што да ле зна ча ен при до нес во ма -

ке дон ска та др жав ност и кул ту ра. Во
оваа кни га, ка ко што ре че ре цен зен -
тот Пе тро виќ, со жи ви бои авто рот ни
ја сли ка ста ра та ре сен ска чар ши ја, ги
опи шу ва ста ри те ре сен ски за на е ти, а
по себ но ме сто во сво е то де ло авто рот
Кот ла ров ски им по све ту ва на ста ри те
ре сен ски фа ми лии. 

Авто рот ну ди и ин те рес ни и мош не
зна чај ни по да то ци и од за бо рав изв -
ле ку ва мно гу ими ња на лич но сти што
во свое вре ме, во сог лас ност со сво и -

те си ли и мож но сти, да ле свој при до -
нес во се вкуп ни от раз вој на Ре сен, при -
тоа до да вај ќи де ка авто рот не за бо ра -
вил да ги опи ше и ре сен ски те тра ди -
ци о нал ни оби чаи, а на са ми от крај од
кни га та пре ку збо ро ви и сли ки да по -
тсе ти ка ко не ко гаш изг ле да ше при род -
на та уба ви ца Го ле ма ре ка. Тој наг ла си
де ка пи ша ни от текст авто рот Кот ла ров -
ски го прос ле ду ва со бро ен фо то ма те -
ри јал, кој на де ло то му да ва по себ на
вред ност. 

На пост хум на та про мо ци ја свои
спо ме ни за авто рот Кот ла ров ски ево -
ци раа и број ни не го ви дру га ри, чле но -
ви на не го во то се мејс тво, со гра ѓа ни,
пен зи о не ри и род но крај ни пи са те ли.

Ед но е си гур но, кни га та „Ре сен“ од
Бла гој Б. Кот ла ров ски ќе ги кра си ви -
три ни те на род но крај но то од де ле ние
при ма тич на та биб ли о те ка на до мот на
кул ту ра та „Дра ги То зи ја“ во Ре сен, за -
ед но со не го ви те дру ги об ја ве ни де ла. 

На кра јот од пост хум на та про мо ци -
ја, бра тот на авто рот Си ме Кот ла ров -
ски им се заб ла го да ри на си те што да -
ле при до нес кни га та „Ре сен“ на не го -
ви от по чи нат брат Бла гој Б. Кот ла ров -
ски да ја здог ле да свет ли на та на де нот
и да до жи вее при год на про мо ци ја.

Пост хум на про мо ци ја на кни га та „Ре сен“ 

На гра да та за
пре тсе да те лот 
е на гра да за си те
пен зи о не ри 

Авто рот Бла гој Б. Кот ла -
ров ски не ја до жи веа 

про мо ци ја та на сво е то 
мо но граф ско де ло, во кое

рас ка жу ва ус пеш на 
при каз на за жи вотот во 
Ре сен низ го ди ни те и за
ре сен ча ни те што да ле 
зна ча ен при до нес во 

ма ке дон ска та др жав ност
и кул ту ра

Во знак на од бе ле жу ва ње то на 20
сеп тем ври, Де нот на пен зи о не ри те и
Де нот на оп шти на та Ѓор че Пе тров, здру -
же ни ја та на пен зи о не ри од оп шти ни те
Ѓор че Пе тров и Са рај, на 17 сеп тем ври
2013 го ди на, ор га ни зи раа за ед нич ка
пик ник-сред ба за пен зи о не ри од по ве -
ќе здру же ни ја од Скоп је и од др жа ва -
та. Сред ба та се одр жа во ре кре а тив ни -
от цен тар Са рај, ка де што дој доа по ве -
ќе од 2.500 пен зи о не ри за ед но да го
прос ла ват сво јот праз ник, да се дру жат
и да ужи ва ат во уба ви от ам би ент, бо -
гат со чист воз дух и раз но бој ност на
при ро да та. 

Му зи ка та и оро то на раз и гра ни те
пен зи о не ри на мо мент беа пре ки на ти
за да им по са ка до бре дој де на по се ти -
те ли те до ма ќи нот Ме то ди ја Но вков ски,
пре тсе да тел на ИО на ЗП-Ѓор че Пе тров,
кој го истак на зна че ње то на оваа сред -
ба и во име на при пад ни ци те на здру -
же ни е то на си те им го че сти та праз ни -
кот, а на ѓор че пе тров ци Де нот на оп шти -
на та.

При сут ни те ги поз дра ви и при друж -
ни от до ма ќин, пре тсе да те лот на ЗП-Са -
рај, Ру фат Ра ма да ни, кој им се заб ла го -
да ри за ма сов ни от од ѕив и по са ка ова
дру же ње да ста не тра ди ци о нал но и да
да де зна ча ен при до нес во јак не ње то на
мул ти ет нич но ста, ка ко и збли жу ва ње то
на при пад ни ци те на раз лич ни те ет ни ку -

ми низ при ме рот на пен зи о нер ска та ор -
га ни за ци ја.

Инс пи ра ти вен бе ше го во рот што го
одр жа гра до на чал ни кот на Ѓор че Пе тров,
Со кол Ми тров ски. Тој по тсе ти на из во -
ри те на за ед ниш тво то и на со жи во тот,
кои ток му на овој про стор слу же ле и слу -
жат за збли жу ва ње и за на по ју ва ње на
мла ди те ге не ра ции. Че сти тај ќи им го
праз ни кот на пен зи о не ри те, тој истак -

на де ка и на та му ло кал на та са мо у пра -
ва ќе им да ва по мош и под др шка во ос -
тва ру ва ње то на нив ни те про грам ски
актив но сти.

До бре дој де во оп шти на та Са рај на
ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик на пен -
зи о не ри те им по са ка и гра до на чал ни -
кот Бе ким Му ра ти, кој по тоа ор га ни зи -
ра при ем за ра ко водс тва та на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те, при што ги за -

поз на со ос нов ни те по да то ци на оп шти -
на та и изра зи под го тве ност за по го ле -
ма по мош на здру же ни е то од исто и ме -
на та оп шти на во ре ша ва ње то акту ел ни
пра ша ња, со при о ри тет во обез бе ду ва -
ње то про стор за не пре че на ра бо та на
ра ко водс тво то и дејс тву ва ње на здру -
же ни е то. Им пре си вен го вор одр жа пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
кој по ра ча овој са рај на не ко гаш ни те

ца ре ви да ста не и да оста не са рај на пен -
зи о не ри те, за што на ви сти на тие ва ков
дво рец зас лу жу ва ат за да ужи ва ат во уба -
ви на та и да се на по ју ва ат со но ва енер -
ги ја, по треб на за сов ла ду ва ње на проб -
ле ми те во тре та та до ба и за актив но ста -
ре е ње. Тој ги на бро ја до то гаш ни те пик -
ник-сред би и, за до во лен од по се те но ста,
истак на де ка оваа го ди на ќе би де ре -
корд на во ор га ни зи ра ње то и ре а ли зи -
ра ње то ва кви актив но сти, со зна чи тел -
но зго ле ме но учес тво на пен зи о не ри те
од си те член ки на со ју зот.

Гра до на чал ни кот на Скоп је, Ко це Тра -
ја нов ски, истак на де ка и по на та му гра -
дот Скоп је ќе им по ма га на пен зи о не ри -
те, би деј ќи тие го зас лу жу ва ат тоа, а мла -
ди те ге не ра ции има ат об вр ска да им
обез бе дат до сто инс тве на ста рост. Че сти -
тај ќи им го праз ни кот на пен зи о не ри те,
тој им по са ка до бро здрав је, по ве ќе ва -
кви сред би и дру же ња за по а ктив но и
по дол го жи ве е ње.

И од оваа сред ба во ме мо ри ја та на
пен зи о не ри те оста наа им пре сив ни и не -
за бо рав ни впе ча то ци.                          М.Д.

Кон ти ну и тет на до бра та и ус пеш на со ра бо тка 

ПИК НИК-СРЕД БА КРАЈ СКОП ЈЕ

Са ра јот на не ко гаш ни те ца ре ви да ста не са рај на пен зи о не ри те 
На сред ба та во ре кре а тив -
ни от цен тар Са рај дој доа

по ве ќе од 2.500 пен зи о не -
ри за ед но да го прос ла ват

сво јот праз ник

Пен зи о не ри те тре ба да би -
дат спо кој ни, би деј ќи и на та -
му пен зи и те ќе се до би ва ат

во пр ва та не де ла од ме се цот,
а Вла да та ќе про дол жи со по -

мо шта во ре ша ва ње то на
пра ша ња та што се по вр за ни
со оваа по пу ла ци ја гра ѓа ни,
во гра ни ци те на ре ал ни те

мож но сти 

Ми лан Аџи ев ски 

Мо же би овие мис ли би ле мо тив Мен -
до Ди мов ски да се за фа ти со пи шу ва ње,
сре ду ва ње, си сте ма ти зи ра ње... и да ја
на пи ше сво ја та кни га „Че ко ре ња низ жи -
во тот“, чи ја про мо ци ја се одр жа на 7
октом ври во „Ве ро-цен тар“, пред мно гу -
број на пуб ли ка.

Во кни га та тој не ка жу ва са мо за сво -
и те че ко ре ња, ту ку низ сво ја та приз ма
ги наб љу ду ва, и тоа најм но гу, че ко ре ња -
та на не го ви те ко ле ги-пен зи о не ри, пи -
шу вај ќи за нив ни те актив но сти, за нив -

но то се којд не вие, за ус пе си те што ги по -
стиг ну ва ат во здру же ни ја та и во со ју зот,
за спра ву ва ње то со проб ле ми те, за нив -
но то актив но ста ре е ње. Низ не го во то ка -
жу ва ње од свој агол, низ ин терв ју а та,
сред би те и раз го во ри те, низ не го ви те
уму ва ња и не го ва та жи вот на при каз на,
ка ко де ло ви од кни га та, тој го про тка ју ва
се то она што нE др жи и одр жу ва во жи -
во тот, ка ко глав на по ен та на не го во то че -
ко ре ње и пи шу ва ње за жи во тот со др жа -
на во љу бо вта, ме ѓу себ но то раз би ра ње
и то ле ран ци ја, вер ба та и до вер ба та, по -
зи тив на та мис ла и на деж та, под го тве но -

ста за спра ву ва ње и ре ша ва ње на проб -
ле ми те, му дро ста и искус тво то...

Глав ни от ре цен зент и про мо тор, пре -
тсе да те лот на СЗПМ, поз на ти от но ви нар
и пуб ли цист Дра ги Ар ги ров ски, од си те
ас пе кти ја ана ли зи ра ше кни га та и, ме ѓу
дру го то, истак на де ка де ло то е пре поз -
нат ли во со сти лот на пи шу ва ње то, а по -
го лем број од ко лум ни те и при ка зи те, осо -
бе но за од бра на та, има и асо ци ја тив но-
ме та фо рич ки при стап. Се то тоа со бра но
во оваа кни га оста ва по себ ни тра ги за
вре ме то во кое се слу чу ва ња та, но мо -
же да се ко ри сти и ка ко соз на ние и по у -
ка за ид ни на та.

По не го во то из ла га ње се за ре ди ја че -
сти тки те од ко ле ги те-пен зи о не ри: од ЗП-
Кар пош, од во е ни те пен зи о не ри, од ЗП-
Го сти вар, од ЗП „Со ли дар ност-Ае ро дром“.
Не го ва та кни га бе ше поз дра ве на на ма -
ке дон ски, ал бан ски и на тур ски ја зик. 

На ста пот на са ми от автор Мен до Ди -
мов ски бе ше најв пе чат лив, ко га пред си -
те при сут ни се по тсе ти на ед но бо е во га -
ѓа ње (Ди мов ски е во ен пен зи о нер, пол -
ков ник во пен зи ја):

„Ед на ми на не експ ло ди ра. Со си от
ри зик, приј дов за да ви дам во што е проб -
ле мот. Ја зе дов в ра це, ја од вр тив ини ци -
јал на та ка пис ла и ја онес по со бив“.

По тоа ја зе де ваз на та со цве ќе што
сто е ше на го вор ни ца та, го из ва ди цве -
ќе то и пред си те ре че: „Ова е таа не ко -
гаш на убис тве на ми на од пред 40 го ди -

ни, а се га е ваз на за цве ќе. Пред тол ку
го ди ни, на де не шен ден со ми на-ваз на
I го че сти тав ро ден де нот на мо ја та со -
пру га, а де нес тоа го пра вам со мо ја та
кни га, ко ја им ја по све ту вам неј зе и на
мо и те вну ци!“

Бур ни от ап ла уз дол го тра е ше.
Во „Че ко ре ња низ жи во тот“, Мен до

Ди мов ски на 266 стра ни ци текст го сме -
стил и сво јот жи вот, ко га од ма ли но зе трг -
нал да че ко ри за да стиг не од др ве на та
пу шка во пр во од де ле ние, до ви со ки те
во е ни шко ли и ака де мии и се га пред не -
го ви те врс ни ци, ко ле ги, при ја те ли-пен -
зи о не ри, пред чле но ви те на не го во то се -
мејс тво, до стој но да го обе ле жи по ја ву -
ва ње то на сво ја та кни га, во ко ја пи шу ва
и за жи во ти те на мно гу дру ги поз на ти и
обич ни лу ѓе, за ко ле ги-пен зи о не ри, здру -
же ни ја и за ин сти ту ции.

ГА ЛА-ПРО МО ЦИ ЈА НА КНИ ГА ОД МЕН ДО ДИ МОВ СКИ 

Па то каз за че ко ре њата низ жи во тот Ко га ќе дој деш пред 
вра та та на тре ти от дел од
жи во тот, за ста ну ваш, се 

за вр ту ваш кон ми на то то и
пра виш обид да се се тиш

на си те че ко ри што до то гаш
си ги ми нал, па си ве лиш 
ај де да ги за пи шам мо и те
че ко ри во кни га, мо же би
не кој мој по то мок, ко га ќе

ме не ма, ќе ја про чи та 
кни га ва и ќе ме спом не 

Од март 2014 го ди на ќе има зго ле му ва ње на пен зи и те за 5 от сто, ветуваат од Владата

На дружењето во Сарај дој доа по ве ќе од 2.500 пен зи о не ри



Ве ле Але ксо ски

По по вод 20 сеп тем ври, Де нот на
пен зи о не ри те, ЗП-Ве лес ор га ни зи ра
по ве ќе кул тур но-за бав ни ма ни фе ста -
ции. Беа по се те ни не кол ку се мејс тва
на по чи на ти ко ле ги, оса ме ни и бол -
ни ли ца, на не кол ку ми на им бе ше да -
де на и скром на фи нан си ска по мош,
во сог лас ност со Стра те ги ја та за по -
мош на ста ри и не моќ ни ли ца.

Цен тра лен на стан бе ше драм ска -
та прет ста ва „Р“ од Јор дан Плев неш,
во из вед ба на КУД „Ѓо ко Си мо нов -
ски“ при ЗП-Ку ма но во, а во ре жи ја
на Сто је До дев ски. Оваа прет ста ва
бе ше тре то по ја ву ва ње на оваа
драм ска дру жи на пред ве ле шки те
пен зи о не ри, но се кој пат со раз лич -
ни прет ста ви. Си те учес ни ци во ова
пре крас но из ве де но драм ско де ло
зас лу жу ва ат приз на ние, но по себ но
тре ба да се истак не из во нред на та
глу ма на акте рот Но вко Пе тру шев -
ски. Ва ква та кон ста та ци ја ја по твр -
ди ја и дол го трај ни те ап ла у зи на ве -
ле шка та пуб ли ка. 

Ина ку, на оваа све че ност по себ -
но бе ше за до волс тво то од при сус -
тво то на пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски. По прет ста ва та,
на бре гот на езе ро то „Мла дост“, бе -
ше ор га ни зи ра на по себ на ве чер на
прос ла ва во чест на до бит ни кот на
на ци о нал на та на гра да „11 Октом -
ври “, ко ја ја до би „та тко то“ на бли зу
300 ил ја ди пен зи о не ри во Ма ке до -
ни ја. 

Ко га ја доз наа оваа уба ва вест,
по ве ќе при сут ни те де ле га ции од Ку -
ма но во, Не го ти но, При леп, Кри ва
Па лан ка, Штип и од Ра до виш, ка ко

и дру ги при сут ни пен зи о не ри, про -
стум, со дол го тра ен ап ла уз, го поз -
дра ви ја и му че сти таа на сла ве ни -
кот. А тој, нив ни от по чи ту ван ко ле га
и ли дер, им се заб ла го да ри со мал -
ку збо ро ви, но пол ни со емо ции. 

- По чи ту ва ни, мо е то за до волс тво
тре ба да е и ва ше го ле мо за до волс -
тво и гор дост, за што и вие при до не -
со вте да ја до би јам оваа на гра да со
ва ше то дејс тву ва ње и актив ност! Се
на де вам де ка и во ид ни на ва ше то
ор га ни зи ра ње и дру же ње, ва ши те
ху ма ни тар ни актив но сти и со ли дар -
ност кон дру ги те, ќе би дат при ме р за
дру ги те асо ци ја ции во на ша ва Ма -
ке до ни ја - ре че Дра ги Ар ги ров ски.

Ва ка се прос ла ви Де нот на пен -
зи о не ри те во Ве лес - скром но, но
емо тив но, све че но и до сто инс тве -
но.

vidici ^etvrtok, 17.10.20132 vidici ^etvrtok, 17.10.20133

ВО РАМКИТЕ НА „ПРЕСПАНСКИ ЈАБОЛКОБЕР 2013“СОРАБОТКА ЗА ПРИМЕР МЕ ЃУ ЗП-ВЕЛЕС И ЗП-КУМАНОВО СРЕДБА ВО СЗПМ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ВЛАДАТА 

Ка ли на Сли вов ска-Ан до но ва

На кра јот од ми на ти от ме сец Зо -
ран Ста вре ски, ви це пре ми ер и ми -
ни стер за фи нан сии, и Ди ме Спа сов,
ми ни стер за труд и со ци јал на по ли ти -
ка, ос тва ри ја ра бот на сред ба со ра -
ко водс тво то на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни -
ја во вр ска со мер ки те што ги пре зе -
ма ат Вла да та на Ма ке до ни ја и овие
две ми ни стерс тва за по до бру ва ње
на стан дар дот на пен зи о не ри те, кои
се еден од врв ни те при о ри те ти на
Вла да та. 

Во сво е то из ла га ње ми ни сте рот
за фи нан сии Зо ран Ста вре ски истак -
на де ка пен зи о не ри те тре ба да би дат
спо кој ни.

- Пен зи о не ри те тре ба да би дат
спо кој ни, би деј ќи и на та му пен зи и те
ќе се до би ва ат во пр ва та не де ла од
ме се цот и Вла да та ќе про дол жи со по -
мо шта во ре ша ва ње то на пра ша ња -
та што се по вр за ни со оваа по пу ла -
ци ја, се раз би ра во гра ни ци те на ре -
ал ни те мож но сти. И за вре ме на
европ ска та кри за, ко га во мно гу зем -
ји пен зи и те се на ма лу ва ат или се по -
ме сту ва ста рос на та гра ни ца за оде -
ње во пен зи ја, за шти та та на пен зи о -
не ри те оста ну ва еден од при о ри те ти -
те на Вла да та на Ма ке до ни ја. Од 2006
го ди на до се га пен зи и те во Ма ке до -
ни ја се зго ле ме ни за 50 от сто. Та ка,
про сеч на та пен зи ја се га из не су ва
11.565 де на ри, за раз ли ка од 2006-
та, ко га таа бе ше 7.603 де на ри. Де -
нес од но сот ме ѓу про сеч на та пен зи -
ја и про сеч на та пла та е зго ле мен и
тој се га из не су ва око лу 55 от сто. Зго -
ле му ва ње то на пен зи и те не е единс -
тве на мер ка што е во на со ка на по -
до бру ва ње на ус ло ви те за жи вот на
пен зи о не ри те. Ка ко што е поз на то,
се на ма ли це на та на го лем број ле -
ко ви, про дол жу ва бањ ска та ре кре а -

ци ја, се по ма га во обез бе ду ва ње про -
сто рии за ор га ни зи ра но дејс тву ва ње
на пен зи о не ри те, се под др жу ва ат кул -
тур ни те и спорт ски те актив но сти и
дру го. Од март 2014 го ди на ќе има
зго ле му ва ње на пен зи и те за 5 от сто.
По крај тоа, Вла да та ќе про дол жи со
ре а ли за ци ја и на дру ги мер ки и по -
ли ти ки што се во на со ка на по до бру -
ва ње и по ди га ње на стан дар дот на
пен зи о не ри те - ре че Ста вре ски.

Во сво е то из ла га ње ми ни сте рот
Спа сов се освр на на про е ктот за бањ -
ско-кли мат ска та ре кре а ци ја.

- Во бу џе тот на Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка се обез бе -
де ни до пол ни тел ни 35 ми ли о ни де -
на ри за бањ ско-кли мат ска ре кре а -
ци ја на око лу 5.500 пен зи о не ри, кои
оваа ус лу га ќе ја ко ри стат бесп лат но.
Про е ктот на и ду ва на огро мен ин те -
рес кај пен зи о не ри те. Око лу 24.000

пен зи о не ри ап ли ци раа на јав ни от по -
вик, а оче ку ва ме ва кви от ин те рес да
про дол жи и во на ред ни те го ди ни -
истак на Спа сов и до да де де ка ќе се
про дол жи и со дру ги те мер ки, ка ко што
бе ше не о дам на нај а ве на та из град ба
на до мо ви за ста ри ли ца со ни за олес -
ни тел ни мер ки. Ќе се фор ми ра ли ста
на сло бод ни ло ка ции на гра деж но зем -
ји ште во Ма ке до ни ја со на ме на за из -
град ба на при ват ни стар ски до мо ви,

ка ко и ли ста на ста ри и не и ско ри сте -
ни об је кти што ќе мо жат да се про да -
дат и пре а дап ти ра ат за оваа на ме на,
со што ќе се зго ле мат ва кви те ка па -
ци те ти. 

Пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни -
ја, Дра ги Ар ги ров ски, го иска жа на
сред ба та сво е то за до волс тво и ја поз -
дра ви од лу ка та за зго ле му ва ње на
пен зи и те од март 2014 го ди на за 5 от -
сто. Тој иска жа на деж де ка од лич на та
со ра бо тка ме ѓу пен зи о не ри те, Вла да -
та и ми ни стерс тва та ќе про дол жи и по -
на та му, со што уште по ве ќе ќе се зго -
ле ми до вер ба та на пен зи о не ри те и
ста ри те ли ца во на по ри те на Вла да та
за по до бру ва ње на стан дар дот на
оваа по пу ла ци ја.

По оваа сред ба има ше сред ба со
но ви на ри те, при што си те трој ца да -
доа из ја ви за раз го во ри те на сред -
ба та.

Ми ни сте рот Ста вре ски од го во ри
и на но ви нар ско пра ша ње за кри ти -
ки те од стра на на опо зи ци ја та во вр -
ска со бу џе тот. 

- Вла да та ќе про дол жи со по ли ти -
ка та на зго ле му ва ње то на пен зи и те,
пла ти те, со ци јал на та по мош и ка пи -
тал ни те ин ве сти ции, би деј ќи се по ка -
жа де ка тие по ли ти ки се до бри и за ка -
те го ри и те на гра ѓа ни што ги до би ва -
ат тие зго ле ме ни средс тва и за еко но -
ми ја та, ко ја е ме ѓу по до бри те во Евро -
па во овие те шки вре ми ња - истак на
Ста вре ски. 

Се на де вам де ка и во 
ид ни на ва ше то ор га ни зи ра -

ње и дру же ње, ва ши те 
ху ма ни тар ни актив но сти и
со ли дар ност кон дру ги те, 

ќе би дат при ме р за дру ги те
асо ци ја ции во Ма ке до ни ја,
из ја ви Дра ги Ар ги ров ски,

пре тсе да те лот на СЗПМ 

ЗП-ГАЗИ БАБА

По по вод од бе ле жу ва ње то на Ме -
ѓу на род ни от ден за ста ри ли ца, Акти -
вот на пен зи о нер ки на ЗП Га зи Ба ба
ор га ни зи ра сред ба и дру же ње на
пре тсе да тел ки те на акти ви те и дру ги
пен зи о не ри од здру же ни ја та од Скоп -
је и др жа ва та, со кои има ат поб ли ска
со ра бо тка. На сред ба та со свои прет -
став ни ци при сус тву ваа здру же ни ја -
та на пен зи о не ри од Ки че во, При леп,
Стру ми ца и од Ку ма но во, а од Скоп -
је - ЗП Кар пош, Та фта ли џе, Нов жи -
вот-Бу тел, Ча ир и Во е ни пен зи о не ри.

Пре тсе да те лот на ИО на ЗП Га зи
Ба ба, Ѓор ге Ан до нов, им го че сти та -
ше ме ѓу на род ни от праз ник на при -
сут ни те, по са ку вај ќи им до бро здрав -
је и уба ви пен зи о нер ски де но ви, а
во нив но име го поз дра ви пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.
Тој, заб ла го да ру вај ќи му се за при -
сус тво то, му ја че сти та на гра да та „11
Октом ври“ за  2013 година за жи вот -
но де ло.

Сред ба та ми на во ве сел ба и при -
јат но дру же ње, а за се ќа ва ње на на -
ста нот, пре тсе да тел ка та на Акти вот
на пен зи о нер ки од ЗП Га зи Ба ба, Маг -
да ле на Спи ров ска, на при сут ни те
пре тсе да тел ки од дру ги те акти ви им
по да ри бу ке ти све жо цве ќе.       М.Д.

Од бе ле жан 
Ме ѓу на род ни от ден 
за ста ри ли ца 

Офе ли ја Бо го ев ска

Во рам ки те на „Прес пан ски от ја -
бол ко бер 2013“, под по кро ви телс тво
на гра до на чал ни кот на оп шти на та Ре -
сен, Ѓо ко Стре зов ски, по крај дру ги те
актив но сти, бе ше одр жа на и про мо -
ци ја на кни га та „Ре сен“ од Бла гој Б. Кот -
ла ров ски, пи са тел и член на ЗП-Ре сен,
кој, за жал, не на деј но по чи на и не ја
до жи веа про мо ци ја та на сво ја та нај -
но ва кни га.

Збо ру вај ќи за зна че ње то на оваа
кни га, гра до на чал ни кот Стре зов ски
истак на де ка ста ну ва збор за би тен мо -
но граф ски ма те ри јал, ка ко ад ми ни -
стра ти вен, по ли тич ки, еко ном ски,
обра зо вен, кул ту рен и спорт ски цен -
тар на Прес па, кој ќе оста не ка ко тра -
ен пи шан до ку мент со мно гу број ни фа -
кто граф ски по да то ци за Ре сен и за ре -
сен ски те фа ми лии низ исто ри ја та. 

Ре цен зен тот на кни га та „Ре сен“,
про фе сор Де ан Пе тро виќ, истак ну ва
де ка авто рот на ова зна чај но мо но -
граф ско де ло, Бла гој Б. Кот ла ров ски,
ус пе ал да на пра ви ус пе шен при каз на
жи вот во Ре сен низ го ди ни те, а во исто
вре ме да про го во ри и за ре сен ча ни -
те што да ле зна ча ен при до нес во ма -

ке дон ска та др жав ност и кул ту ра. Во
оваа кни га, ка ко што ре че ре цен зен -
тот Пе тро виќ, со жи ви бои авто рот ни
ја сли ка ста ра та ре сен ска чар ши ја, ги
опи шу ва ста ри те ре сен ски за на е ти, а
по себ но ме сто во сво е то де ло авто рот
Кот ла ров ски им по све ту ва на ста ри те
ре сен ски фа ми лии. 

Авто рот ну ди и ин те рес ни и мош не
зна чај ни по да то ци и од за бо рав изв -
ле ку ва мно гу ими ња на лич но сти што
во свое вре ме, во сог лас ност со сво и -

те си ли и мож но сти, да ле свој при до -
нес во се вкуп ни от раз вој на Ре сен, при -
тоа до да вај ќи де ка авто рот не за бо ра -
вил да ги опи ше и ре сен ски те тра ди -
ци о нал ни оби чаи, а на са ми от крај од
кни га та пре ку збо ро ви и сли ки да по -
тсе ти ка ко не ко гаш изг ле да ше при род -
на та уба ви ца Го ле ма ре ка. Тој наг ла си
де ка пи ша ни от текст авто рот Кот ла ров -
ски го прос ле ду ва со бро ен фо то ма те -
ри јал, кој на де ло то му да ва по себ на
вред ност. 

На пост хум на та про мо ци ја свои
спо ме ни за авто рот Кот ла ров ски ево -
ци раа и број ни не го ви дру га ри, чле но -
ви на не го во то се мејс тво, со гра ѓа ни,
пен зи о не ри и род но крај ни пи са те ли.

Ед но е си гур но, кни га та „Ре сен“ од
Бла гој Б. Кот ла ров ски ќе ги кра си ви -
три ни те на род но крај но то од де ле ние
при ма тич на та биб ли о те ка на до мот на
кул ту ра та „Дра ги То зи ја“ во Ре сен, за -
ед но со не го ви те дру ги об ја ве ни де ла. 

На кра јот од пост хум на та про мо ци -
ја, бра тот на авто рот Си ме Кот ла ров -
ски им се заб ла го да ри на си те што да -
ле при до нес кни га та „Ре сен“ на не го -
ви от по чи нат брат Бла гој Б. Кот ла ров -
ски да ја здог ле да свет ли на та на де нот
и да до жи вее при год на про мо ци ја.

Пост хум на про мо ци ја на кни га та „Ре сен“ 

На гра да та за
пре тсе да те лот 
е на гра да за си те
пен зи о не ри 

Авто рот Бла гој Б. Кот ла -
ров ски не ја до жи веа 

про мо ци ја та на сво е то 
мо но граф ско де ло, во кое

рас ка жу ва ус пеш на 
при каз на за жи вотот во 
Ре сен низ го ди ни те и за
ре сен ча ни те што да ле 
зна ча ен при до нес во 

ма ке дон ска та др жав ност
и кул ту ра

Во знак на од бе ле жу ва ње то на 20
сеп тем ври, Де нот на пен зи о не ри те и
Де нот на оп шти на та Ѓор че Пе тров, здру -
же ни ја та на пен зи о не ри од оп шти ни те
Ѓор че Пе тров и Са рај, на 17 сеп тем ври
2013 го ди на, ор га ни зи раа за ед нич ка
пик ник-сред ба за пен зи о не ри од по ве -
ќе здру же ни ја од Скоп је и од др жа ва -
та. Сред ба та се одр жа во ре кре а тив ни -
от цен тар Са рај, ка де што дој доа по ве -
ќе од 2.500 пен зи о не ри за ед но да го
прос ла ват сво јот праз ник, да се дру жат
и да ужи ва ат во уба ви от ам би ент, бо -
гат со чист воз дух и раз но бој ност на
при ро да та. 

Му зи ка та и оро то на раз и гра ни те
пен зи о не ри на мо мент беа пре ки на ти
за да им по са ка до бре дој де на по се ти -
те ли те до ма ќи нот Ме то ди ја Но вков ски,
пре тсе да тел на ИО на ЗП-Ѓор че Пе тров,
кој го истак на зна че ње то на оваа сред -
ба и во име на при пад ни ци те на здру -
же ни е то на си те им го че сти та праз ни -
кот, а на ѓор че пе тров ци Де нот на оп шти -
на та.

При сут ни те ги поз дра ви и при друж -
ни от до ма ќин, пре тсе да те лот на ЗП-Са -
рај, Ру фат Ра ма да ни, кој им се заб ла го -
да ри за ма сов ни от од ѕив и по са ка ова
дру же ње да ста не тра ди ци о нал но и да
да де зна ча ен при до нес во јак не ње то на
мул ти ет нич но ста, ка ко и збли жу ва ње то
на при пад ни ци те на раз лич ни те ет ни ку -

ми низ при ме рот на пен зи о нер ска та ор -
га ни за ци ја.

Инс пи ра ти вен бе ше го во рот што го
одр жа гра до на чал ни кот на Ѓор че Пе тров,
Со кол Ми тров ски. Тој по тсе ти на из во -
ри те на за ед ниш тво то и на со жи во тот,
кои ток му на овој про стор слу же ле и слу -
жат за збли жу ва ње и за на по ју ва ње на
мла ди те ге не ра ции. Че сти тај ќи им го
праз ни кот на пен зи о не ри те, тој истак -

на де ка и на та му ло кал на та са мо у пра -
ва ќе им да ва по мош и под др шка во ос -
тва ру ва ње то на нив ни те про грам ски
актив но сти.

До бре дој де во оп шти на та Са рај на
ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик на пен -
зи о не ри те им по са ка и гра до на чал ни -
кот Бе ким Му ра ти, кој по тоа ор га ни зи -
ра при ем за ра ко водс тва та на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те, при што ги за -

поз на со ос нов ни те по да то ци на оп шти -
на та и изра зи под го тве ност за по го ле -
ма по мош на здру же ни е то од исто и ме -
на та оп шти на во ре ша ва ње то акту ел ни
пра ша ња, со при о ри тет во обез бе ду ва -
ње то про стор за не пре че на ра бо та на
ра ко водс тво то и дејс тву ва ње на здру -
же ни е то. Им пре си вен го вор одр жа пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
кој по ра ча овој са рај на не ко гаш ни те

ца ре ви да ста не и да оста не са рај на пен -
зи о не ри те, за што на ви сти на тие ва ков
дво рец зас лу жу ва ат за да ужи ва ат во уба -
ви на та и да се на по ју ва ат со но ва енер -
ги ја, по треб на за сов ла ду ва ње на проб -
ле ми те во тре та та до ба и за актив но ста -
ре е ње. Тој ги на бро ја до то гаш ни те пик -
ник-сред би и, за до во лен од по се те но ста,
истак на де ка оваа го ди на ќе би де ре -
корд на во ор га ни зи ра ње то и ре а ли зи -
ра ње то ва кви актив но сти, со зна чи тел -
но зго ле ме но учес тво на пен зи о не ри те
од си те член ки на со ју зот.

Гра до на чал ни кот на Скоп је, Ко це Тра -
ја нов ски, истак на де ка и по на та му гра -
дот Скоп је ќе им по ма га на пен зи о не ри -
те, би деј ќи тие го зас лу жу ва ат тоа, а мла -
ди те ге не ра ции има ат об вр ска да им
обез бе дат до сто инс тве на ста рост. Че сти -
тај ќи им го праз ни кот на пен зи о не ри те,
тој им по са ка до бро здрав је, по ве ќе ва -
кви сред би и дру же ња за по а ктив но и
по дол го жи ве е ње.

И од оваа сред ба во ме мо ри ја та на
пен зи о не ри те оста наа им пре сив ни и не -
за бо рав ни впе ча то ци.                          М.Д.

Кон ти ну и тет на до бра та и ус пеш на со ра бо тка 

ПИК НИК-СРЕД БА КРАЈ СКОП ЈЕ

Са ра јот на не ко гаш ни те ца ре ви да ста не са рај на пен зи о не ри те 
На сред ба та во ре кре а тив -
ни от цен тар Са рај дој доа

по ве ќе од 2.500 пен зи о не -
ри за ед но да го прос ла ват

сво јот праз ник

Пен зи о не ри те тре ба да би -
дат спо кој ни, би деј ќи и на та -
му пен зи и те ќе се до би ва ат

во пр ва та не де ла од ме се цот,
а Вла да та ќе про дол жи со по -

мо шта во ре ша ва ње то на
пра ша ња та што се по вр за ни
со оваа по пу ла ци ја гра ѓа ни,
во гра ни ци те на ре ал ни те

мож но сти 

Ми лан Аџи ев ски 

Мо же би овие мис ли би ле мо тив Мен -
до Ди мов ски да се за фа ти со пи шу ва ње,
сре ду ва ње, си сте ма ти зи ра ње... и да ја
на пи ше сво ја та кни га „Че ко ре ња низ жи -
во тот“, чи ја про мо ци ја се одр жа на 7
октом ври во „Ве ро-цен тар“, пред мно гу -
број на пуб ли ка.

Во кни га та тој не ка жу ва са мо за сво -
и те че ко ре ња, ту ку низ сво ја та приз ма
ги наб љу ду ва, и тоа најм но гу, че ко ре ња -
та на не го ви те ко ле ги-пен зи о не ри, пи -
шу вај ќи за нив ни те актив но сти, за нив -

но то се којд не вие, за ус пе си те што ги по -
стиг ну ва ат во здру же ни ја та и во со ју зот,
за спра ву ва ње то со проб ле ми те, за нив -
но то актив но ста ре е ње. Низ не го во то ка -
жу ва ње од свој агол, низ ин терв ју а та,
сред би те и раз го во ри те, низ не го ви те
уму ва ња и не го ва та жи вот на при каз на,
ка ко де ло ви од кни га та, тој го про тка ју ва
се то она што нE др жи и одр жу ва во жи -
во тот, ка ко глав на по ен та на не го во то че -
ко ре ње и пи шу ва ње за жи во тот со др жа -
на во љу бо вта, ме ѓу себ но то раз би ра ње
и то ле ран ци ја, вер ба та и до вер ба та, по -
зи тив на та мис ла и на деж та, под го тве но -

ста за спра ву ва ње и ре ша ва ње на проб -
ле ми те, му дро ста и искус тво то...

Глав ни от ре цен зент и про мо тор, пре -
тсе да те лот на СЗПМ, поз на ти от но ви нар
и пуб ли цист Дра ги Ар ги ров ски, од си те
ас пе кти ја ана ли зи ра ше кни га та и, ме ѓу
дру го то, истак на де ка де ло то е пре поз -
нат ли во со сти лот на пи шу ва ње то, а по -
го лем број од ко лум ни те и при ка зи те, осо -
бе но за од бра на та, има и асо ци ја тив но-
ме та фо рич ки при стап. Се то тоа со бра но
во оваа кни га оста ва по себ ни тра ги за
вре ме то во кое се слу чу ва ња та, но мо -
же да се ко ри сти и ка ко соз на ние и по у -
ка за ид ни на та.

По не го во то из ла га ње се за ре ди ја че -
сти тки те од ко ле ги те-пен зи о не ри: од ЗП-
Кар пош, од во е ни те пен зи о не ри, од ЗП-
Го сти вар, од ЗП „Со ли дар ност-Ае ро дром“.
Не го ва та кни га бе ше поз дра ве на на ма -
ке дон ски, ал бан ски и на тур ски ја зик. 

На ста пот на са ми от автор Мен до Ди -
мов ски бе ше најв пе чат лив, ко га пред си -
те при сут ни се по тсе ти на ед но бо е во га -
ѓа ње (Ди мов ски е во ен пен зи о нер, пол -
ков ник во пен зи ја):

„Ед на ми на не експ ло ди ра. Со си от
ри зик, приј дов за да ви дам во што е проб -
ле мот. Ја зе дов в ра це, ја од вр тив ини ци -
јал на та ка пис ла и ја онес по со бив“.

По тоа ја зе де ваз на та со цве ќе што
сто е ше на го вор ни ца та, го из ва ди цве -
ќе то и пред си те ре че: „Ова е таа не ко -
гаш на убис тве на ми на од пред 40 го ди -

ни, а се га е ваз на за цве ќе. Пред тол ку
го ди ни, на де не шен ден со ми на-ваз на
I го че сти тав ро ден де нот на мо ја та со -
пру га, а де нес тоа го пра вам со мо ја та
кни га, ко ја им ја по све ту вам неј зе и на
мо и те вну ци!“

Бур ни от ап ла уз дол го тра е ше.
Во „Че ко ре ња низ жи во тот“, Мен до

Ди мов ски на 266 стра ни ци текст го сме -
стил и сво јот жи вот, ко га од ма ли но зе трг -
нал да че ко ри за да стиг не од др ве на та
пу шка во пр во од де ле ние, до ви со ки те
во е ни шко ли и ака де мии и се га пред не -
го ви те врс ни ци, ко ле ги, при ја те ли-пен -
зи о не ри, пред чле но ви те на не го во то се -
мејс тво, до стој но да го обе ле жи по ја ву -
ва ње то на сво ја та кни га, во ко ја пи шу ва
и за жи во ти те на мно гу дру ги поз на ти и
обич ни лу ѓе, за ко ле ги-пен зи о не ри, здру -
же ни ја и за ин сти ту ции.

ГА ЛА-ПРО МО ЦИ ЈА НА КНИ ГА ОД МЕН ДО ДИ МОВ СКИ 

Па то каз за че ко ре њата низ жи во тот Ко га ќе дој деш пред 
вра та та на тре ти от дел од
жи во тот, за ста ну ваш, се 

за вр ту ваш кон ми на то то и
пра виш обид да се се тиш

на си те че ко ри што до то гаш
си ги ми нал, па си ве лиш 
ај де да ги за пи шам мо и те
че ко ри во кни га, мо же би
не кој мој по то мок, ко га ќе

ме не ма, ќе ја про чи та 
кни га ва и ќе ме спом не 

Од март 2014 го ди на ќе има зго ле му ва ње на пен зи и те за 5 от сто, ветуваат од Владата

На дружењето во Сарај дој доа по ве ќе од 2.500 пен зи о не ри



Ки рил Ри сте ски

То ме Вел ја нов ски е ро ден во се -
ло то Ма рул во 1945 г., се ло на 30 ки -
ло ме три ју го за пад но од При леп. Та му
учел ос нов но учи ли ште, по тоа сред но,
а од 1971 г. ра бо ти и жи вее ка ко за ва -
ру вач на бро до ви во бро до гра ди ли -
шта та во Ге те борг, Швед ска. Во Швед -
ска жи вее со се мејс тво то: со пру га та,
два та си на, сна а та и две те вну чи ња.
То ме од пред три го ди ни е пен зи о нер
и акти вен со би рач на исто ри ски рас -
ка жу ва ња, пре да ни ја, при каз ни, пес -
ни, ви це ви и с! што е по вр за но со и
за Пе ла го ни ја, Ма ри о во и за Ма ке до -
ни ја. И во Швед ска, а и ов де во Ма ке -
до ни ја, е мош не акти вен. От та му до -
се га има со бра но и до ни ра но по ве ќе
бол нич ки кре ве ти, ор то пед ски по ма -
га ла и дру га ху ма ни тар на по мош за
при леп ска та бол ни ца. 

Пр га ви от и со не ми рен дух, а скро -
мен То ме Ма ру ле цо, ка ко што ми лу -
ва ат да го ос ло ву ва ат не го ви те при -
леп ча ни, че сто до а ѓа до ма во При леп
и, се ка ко, во род но то Ма рул. Од по ра -
но има на пра ве но, по точ но, ја прис -
по со бил та тко ва та ку ќа, по ма гал во

ре но ви ра ње то на сел ско то учи ли ште
и цр ква та. Де но ви ве, по по вод Де нот
на се ло то, Ма ла Бо го ро ди ца, ра ѓа ње -
то на вну кот Да вид и про мо ци ја та на
не го ва та че твр та по ред кни га „Пес ни
под Се леч ка“, бе ше до ма ќин на сто -
ти на го сти во Ма рул. Та му, на два јар -
бо ла, пак не го ва до на ци ја, но стал гич -
ни от Ма ке до нец ги из ви ши ма ке дон -
ско то и цр ков но то зна ме.

- Уште ко га ги па сев ов ци те по ма -
рул ски те ча и ри и па ди ни јас сви рев
на ка вал че, слу шав зго ди и нез го ди од
по ста ри те ов ча ри, а ко га на ве чер ќе
си лег нев, пред да зас пи јам, си ги по -

вто ру вав за да не ги за бо ра вам. И та -
ка во 2004 г. се ро ди мо ја та пр ва по -
о бем на кни га „Жи ва исто ри ја“. Тоа се
рас ка жу ва ња за исто ри ја та на Ма ке -
до ни ја и Ма ри о во од 1856-1950 г. со
пре да ни ја за по ве ќе на се ле ни ме ста.
Сум ги слу шал и за па ме тил, а по тоа
сум ги за пи шал - ве ли 68-го диш ни от
на ши нец, а швед ски пен зи о нер Вел -
ја нов ски.

Во 2009 г. То ме про дол жу ва со из -
да ва ње две кни ги. Сво ја та со би рач ка
риз ни ца ја со брал во ед на по о бем на
кни га, од 500 стра ни ци, „Ма ке дон ски
на род ни умо твор би и анег до ти од Пе -
ла го ни ја и Ма ри о во“. Вто ра та кни га
из да де на во иста та го ди на е „Ма ке -
дон ски ерот ски на род ни при каз ни,
пес ни, ви це ви и по го вор ки“, исто та -
ка од овој крај. Овој со би рач на на род -
ни те ка жу ва ња ги за пи шу вал ду ри и
рас ка жу ва чи те на исти те и да ту ми те
ко га се ка жа ни. 

- Овој ма те ри јал не го из мис лив ни -
ту го соз да дов јас, ту ку го создадоараз -
ни рас ка жу ва чи и кон та кти со лу ѓе то.
Се га ја под го тву вам мо ја та пет та кни -
га, за мо е то се ло и око ли на та, за лу ѓе -
то што жи ве е ле и жи ве ат во не го и по -

ши ро ко. Тоа ќе би де уште по о бе мен
ма те ри јал, не ка де око лу 900 стра ни -
ци - ка жу ва То ме.

Не го ва та че твр та кни га „Пес ни под
Се леч ка“, во из да ние на „Зе нит“, ко -
ја де но ви ве бе ше про мо ви ра на во
Град ска та биб ли о те ка во При леп, е не -
гов обид да на пи ше и по е зи ја. Тоа е
збир ка од 30 пес ни за пи ша ни и авто -
ри зи ра ни од мла до ста и се гаш но ста

на авто рот. Ед на од нив, „Лич на Под -
мол ка“, ја има ком по ни ра но и аран -
жи ра но му зич ки от со став „Би сер“ од
Би то ла и че сто ви де ос по тот се еми ту -
ва пре ку еле ктрон ски те ме ди у ми. 

- С! до де ка мо жам и имам ум и
здрав је, ќе пи шу вам - ве ли на кра јот
овој ма рул ско-швед ски пен зи о нер, кој
по сво е то со би рач ко де ло по мно гу не -
шта ли чи на Мар ко Це пен ков.

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

Stranicite gi ureduvaat: 
Milan Axievski i  
Kalina S.Andonova od SZPM 

Aleksandar Dimkovski 
i Sa{a Belevska 
od „Nova Makedonija“vidici

vidici 4 ^etvrtok, 17.10.2013

Гој ко Ефто ски

Во три на вра ти, во Цан кар је ви -
от дом, пред сво и те врс ни ци во до -
мот во Фу жи не и на ули ци те на Љуб -
ља на, те тов ски те пен зи о не ри се
прет ста ви ја со свад бе ни оби чаи на
Ма ке дон ци те и на Ал бан ци те. На -
ста пу ваа пе еј ќи ја „Ма ке дон ско де -
вој че“, а по ули ци те на глав ни от
град на Сло ве ни ја со раз ви о ре но
оро ги пе е ја: „Рас пу ка ла Шар Пла -
ни на“, „Ср це ме бо ли за Тр па на“,
„Ој, Вар да ре ма ке дон ски“ и дру ги,
кои ги при дру жу ваа зву ци на гај да
и та кто ви од да јри ња, ка ко нај ста -
ри на род ни ин стру мен ти за ва кви
при го ди. Осо бе но им пре си о ни раа
на род ни те но сии ка ра кте ри стич ни
за дол но по ло шки от крај и гра дот
Те то во. На ста пи те на те тов ски те
пен зи о нер ки беа прос ле де ни со

дол го трај ни ап ла у зи и оду ше ву ва -
ње на пуб ли ка та.

Ова е еден од впе ча то ци те од го -
сту ва ње то на ЗП-Те то во на го ди неш -
ни от 13-ти ме ѓу на ро ден фе сти вал
„Тре та жи вот на до ба“, кој го ди на ва
се одр жу ва ше под мо то то „Си те сме

ед на ге не ра ци ја“. Шеф на де ле га -
ци ја та бе ше Бес ник По це ста, пот -
пре тсе да тел на со бра ни е то на
СЗПМ, во дач на па тот Ша бан Ази -
зи, а во водс тво то на па тот уште и д-
р Или ја Гли го ров, Ну рие Ка дриу и
Гој ко Ефто ски, кој во ед но под не се и
ре фе рат на те ма „Ос тва ру ва ње на
про грам ски те за да чи на пен зи о не -
ри те во ме ѓу ет нич ка жи вот на сре -
ди на“. Го сту ва ње то бе ше овоз мо -
же но од Сојуз на здруженија на
пензионери на Македонија и со под -
др шка на оп шти на та Те то во и гра -
до на чал нич ка та Те у та Ари фи.

Отво ра ње то на фе сти ва лот бе -
ше на 1 октом ври во го ле ма та Лин -
хар то ва дво ра на на Цан кар је ви от
дом, на ко ја при сус тву ваа го лем
број функ ци о не ри на Ре пуб ли ка
Сло ве ни ја, на че ло со пре тсе да те -
лот Бо рут Па хор. При сут ни те ги за -

ба ву ва ше Здру же ни от ор ке стар на
Ре пуб ли ка Сло ве ни ја, со кој ди ри -
ги ра ше Ан дреј Зу пан. Из ве де ни
беа „Уба ви от син Ду нав“ од Штра -
ус, ари ја од опе ра та „Аи да“ на Вер -
ди, на ста пи ја ве те ра нот Ла до Ле -
ско вар, ху мо ри стот Ан дреј Роз ман-
Ро за и дру ги.

Во оваа иста са ла на ста пи ја и
две те гру пи од Те то во - на ал бан ски
ја зик бе ше из ве ден оби ча јот на не -
ве стин ско ка но су ва ње, што го сим -
бо ли зи ра оби ча јот на ста ва ње ка -
на еден ден пред свад ба та. Це ре -
мо ни ја та се од ви ва ше во при друж -
ба на да јри ња. Жен ска та гру па на
ма ке дон ски ја зик, пак, из ве де оби -
чај на сим бо лич но за ме су ва ње три
по га чи и истак ну ва ње ба јрак, што
се пра ви обич но во че твр то кот пред
свад ба та. Во дру ги те на ста пи во

Цан кар је ви от дом, ка ко и во До мот
за ста ри ли ца во Фу жи не, жен ска та
гру па на ал бан ски ја зик ис пол ни
пес ни што го сим бо ли зи ра ат де нот
ко га не ве ста та прв пат из ле гу ва на
ме те ње и ми е ње на дво рот од се -
мејс тво то на ма жот.

Во рам ки те на фе сти ва лот бе ше
ор га ни зи ран и са ем на про из во ди од
сло ве неч ки фир ми. Беа одр жа ни и
три би ни и тр ка лез ни ма си, на кои се
раз ме ну ваа искус тва за жи во тот на
пен зи о не ри те во две те др жа ви. За по -
стиг ну ва ња та во пен зи о нер ска та ор -
га ни за ци ја на Ма ке до ни ја збо ру ва -
ше ше фот на де ле га ци ја та Бес ник По -
це ста. Со до ма ќи ни те беа раз ме не ти
и по да ро ци. На ор га ни за то ри те на фе -
сти ва лот им беа по да ре ни две умет -
нич ки сли ки, де ло на ака дем ски от сли -
кар Пав ле Куз ма но ски од Те то во.

ТЕТОВСКИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ЉУБЉАНА

ЉУ БО ВТА КОН ТА ТКО ВИ НА ТА СЕ ИСКА ЖУ ВА СО ДЕ ЛА

Но ви от Мар ко Це пен ков 
С� до де ка мо жам и имам
ум и здрав је ќе пи шу вам,

ве ли овој ма рул ско-швед ски
пен зи о нер, кој по 

сво е то со би рач ко де ло
по мно гу не шта ли чи на

поз на ти от пре док

Со до ма ќи ни те 
беа раз ме не ти и 

по да ро ци, а на ор га ни за -
то ри те на фе сти ва лот им
беа по да ре ни две умет -

нич ки сли ки, де ло на 
ака дем ски от сли кар Пав ле

Куз ма но ски од Те то во

Прет ста ве ни свад бе ни те оби чаи на Ма ке дон ци те и на Ал бан ци те 

С� до де ка мо жам и имам ум и здрав је ќе пи шу вам, ве ли То ме Вел ја нов ски
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