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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ВРАЧЕНА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

Без информација ништо не постои, како да не е направено
Добитник на годинашната
награда во областа на
новинарството и
публицистиката е
Драгослав Аргировски,
основоположник на
Македонската телевизија,
автор на првиот телевизиски прилог на македонски
јазик во 1961 година, како
и автор на 18 публицистички книги, од кои пет за
чувствителната пензионерска проблематика
истакна дека честопати кажал оти Македонија има големи капацитети што
се однесуваат на културен план, а посебно на ликовен план.
Драгослав Аргировски истакна дека е среќен и радосен што една таква
висока државна награда дошла во новинарски раце.
- Сепак, тоа е признание за една
50-годишна активност и афирмација
на сето она што во Република Македонија било, е и ќе биде. Срѓан Керим
прекрасно истакна дека „с+ може да
се направи во државата, но ако нема
афирмација на тоа, ако не постојат информации, ако нема благовремена
информација за тоа, нема ништо“.
Аргировски истакна дека дел од
наградата ќе вложи во реализирање
на хуманитарен концерт на групата
„Архангел“.
Милан Аџиевски
Во Собранието на Република Македонија на 11 октомври, Денот на македонската борба против фашизмот,
им беше врачена државната награда
„11 Октомври“ за животно дело за
2013 година на новинарот и публицист
Драгослав Аргировски, во областа на
новинарството и публицистиката, на
проф. д-р Срѓан Керим, економист и
дипломат, во областа на науката и образованието, и на проф. м-р Решат
Амети, ликовен уметник, во областа
на културата и уметноста.
Наградите на свеченоста, која се
одржа во Кристалната сала, им ги врачи деканот на Медицинскиот факултет,
проф. д-р Никола Јанкуловски, член на
Одборот за доделување на наградата.
- Добитниците се афирмирани творци
што ги красат особини на креативност
и иновативност, кои со својот долгогодишен и макотрпен творечки напор
упорно чекорат по патеките на науката и уметноста и се искачуваат на самиот врв, на пиедесталот на областите во кои творат. За секој научник и
творец оваа награда е високо приз-

нание за трудот и за постигнатите резултати, но истовремено тоа е и дополнителен поттик и мотив за понатамошна работа, за нови успеси и достигнувања - истакна Јанкуловски.
- Тој е основоположник на Македонската телевизија и автор на првиот телевизиски прилог на македонски
јазик во 1961 година, долгогодишен
уредник на ТВ-дневник, основач на дописната редакција на ТВ-програмите
на националностите што живеат во Македонија. Аргировски е новинар со
над 50 години плодна и многу успешна новинарска кариера. Во пензија
заминал од функцијата помошник-генерален директор на МРТ за програмски прашања. Неговата новинарска
кариера е истовремено историја на
македонската телевизија - беше кажано во образложението на Одборот
за доделување на оваа највисока државна награда за лауреатот Драгослав Аргировски.
По пензионирањето, веќе десет години, Аргировски е активно вклучен во
реформирањето на пензионерската организација, пред с+ во разбивањето на
информативниот мрак во кој организа-

цијата се наоѓаше пред тоа. Со неговото доаѓање на чело на оваа организација, таа прерасна во почитуван партнер на власта и бизнис-заедницата.
Автор е на 18 публицистички книги, од кои пет за чувствителната пензионерска проблематика, со што, како никој досега, дал значаен придонес
во историското осознавање и афирмирање на сите проблеми од животот
во третата доба, што е од битно значење и од јавен интерес на државата.
Од името на добитниците пред присутните гости се обрати професорот
Срѓан Кери.
- Денес, за среќа, нема потреба да
се фатиме за оружје за да ја браниме
таа слобода. Слободата останува рамка без содржина доколку нема демократија. Денес имаме наука и образование, кои треба да придонесат за подигање на квалитетот на живеење на
идните генерации. Нашето живеење
не би било тоа ако не е проткаено со
уметност. Сето тоа не би имало вистинска смисла ако нема некој сето тоа
да го забележи. Затоа се тука новинарите и медиумите - заклучи Керим.
Ликовниот уметник Решат Амети

Годинашните лауреати: Срѓан Керим, Решат Амети и Драги Аргировски
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Одбележан
Меѓународниот ден
за стари лица
По повод одбележувањето на Меѓународниот ден за стари лица, Активот на пензионерки на ЗП Гази Баба
организира средба и дружење на
претседателките на активите и други
пензионери од здруженијата од Скопје и државата, со кои имаат поблиска
соработка. На средбата со свои претставници присуствуваа здруженијата на пензионери од Кичево, Прилеп,
Струмица и од Куманово, а од Скопје - ЗП Карпош, Тафталиџе, Нов живот-Бутел, Чаир и Воени пензионери.
Претседателот на ИО на ЗП Гази
Баба, Ѓорге Андонов, им го честиташе меѓународниот празник на присутните, посакувајќи им добро здравје и убави пензионерски денови, а
во нивно име го поздрави претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.
Тој, заблагодарувајќи му се за присуството, му ја честита наградата „11
Октомври“ за 2013 година за животно дело.
Средбата мина во веселба и пријатно дружење, а за сеќавање на настанот, претседателката на Активот
на пензионерки од ЗП Гази Баба, Магдалена Спировска, на присутните
претседателки од другите активи им
подари букети свежо цвеќе. М.Д.

Се надевам дека и во
иднина вашето организирање и дружење, вашите
хуманитарни активности и
солидарност кон другите,
ќе бидат пример за другите
асоцијации во Македонија,
изјави Драги Аргировски,
претседателот на СЗПМ

и други присутни пензионери, простум, со долготраен аплауз, го поздра ви ја и му че сти таа на сла ве ни кот. А тој, нивниот почитуван колега
и лидер, им се заблагодари со малку зборови, но полни со емоции.
- Почитувани, моето задоволство
треба да е и ваше големо задоволство и гордост, зашто и вие придонесовте да ја добијам оваа награда со
вашето дејствување и активност! 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
хуманитарни активности и солидарност кон другите, ќе бидат пример за
другите асоцијации во нашава Македонија - рече Драги Аргировски.
Ва ка се прос ла ви Де нот на пен зи о не ри те во Ве лес - скром но, но
емотив но, свече но и до сто инс тве но.

На крајот од минатиот месец Зоран Ставрески, вицепремиер и министер за финансии, и Диме Спасов,
министер за труд и социјална политика, остварија работна средба со раководството на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија во врска со мерките што ги преземаат Владата на Македонија и овие
две министерства за подобрување
на стандардот на пензионерите, кои
се еден од врвните приоритети на
Владата.
Во своето излагање министерот
за финансии Зоран Ставрески истакна дека пензионерите треба да бидат
спокојни.
- Пензионерите треба да бидат
спокојни, бидејќи и натаму пензиите
ќе се добиваат во првата недела од
месецот и Владата ќе продолжи со помошта во решавањето на прашањата што се поврзани со оваа популација, се разбира во границите на реалните можности. И за време на
европската криза, кога во многу земји пензиите се намалуваат или се поместува старосната граница за одење во пензија, заштитата на пензионерите останува еден од приоритетите на Владата на Македонија. Од 2006
година досега пензиите во Македонија се зголемени за 50 отсто. Така,
просечната пензија сега изнесува
11.565 денари, за разлика од 2006та, кога таа беше 7.603 денари. Денес односот меѓу просечната пензија и просечната плата е зголемен и
тој сега изнесува околу 55 отсто. Зголемувањето на пензиите не е единствена мерка што е во насока на подобрување на условите за живот на
пензионерите. Како што е познато,
се намали цената на голем број лекови, продолжува бањската рекреа-

Од март 2014 година ќе има зголемување на пензиите за 5 отсто, ветуваат од Владата
ција, се помага во обезбедување простории за организирано дејствување
на пензионерите, се поддржуваат културните и спортските активности и
друго. Од март 2014 година ќе има
зголемување на пензиите за 5 отсто.
Покрај тоа, Владата ќе продолжи со
реализација и на други мерки и политики што се во насока на подобрување и подигање на стандардот на
пензионерите - рече Ставрески.

Во своето излагање министерот
Спасов се осврна на проектот за бањско-климатската рекреација.
- Во буџетот на Министерството за
труд и социјална политика се обезбедени дополнителни 35 милиони денари за бањско-климатска рекреација на околу 5.500 пензионери, кои
оваа услуга ќе ја користат бесплатно.
Проектот наидува на огромен интерес кај пензионерите. Околу 24.000

пензионери аплицираа на јавниот повик, а очекуваме ваквиот интерес да
продолжи и во наредните години истакна Спасов и додаде дека ќе се
продолжи и со другите мерки, како што
беше неодамна најавената изградба
на домови за стари лица со низа олеснителни мерки. Ќе се формира листа
на слободни локации на градежно земјиште во Македонија со намена за изградба на приватни старски домови,

ПИКНИК-СРЕДБА КРАЈ СКОПЈЕ

На средбата во рекреативниот центар Сарај дојдоа
повеќе од 2.500 пензионери заедно да го прослават
својот празник

На дружењето во Сарај дојдоа повеќе од 2.500 пензионери
ми низ примерот на пензионерската организација.
Инспиративен беше говорот што го
одржа градоначалникот на Ѓорче Петров,
Сокол Митровски. Тој потсети на изворите на заедништвото и на соживотот,
кои токму на овој простор служеле и служат за зближување и за напојување на
младите генерации. Честитајќи им го
празникот на пензионерите, тој истак-

на дека и натаму локалната самоуправа ќе им дава помош и поддршка во остварувањето на нивните програмски
активности.
Добредојде во општината Сарај на
македонски и на албански јазик на пензионерите им посака и градоначалникот Беким Мурати, кој потоа организира прием за раководствата на здруженијата на пензионерите, при што ги за-

позна со основните податоци на општината и изрази подготвеност за поголема помош на здружението од истоимената општина во решавањето актуелни
прашања, со приоритет во обезбедувањето простор за непречена работа на
раководството и дејствување на здружението. Импресивен говор одржа претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски,
кој порача овој сарај на некогашните
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Пензионерите треба да бидат спокојни, бидејќи и натаму пензиите ќе се добиваат
во првата недела од месецот,
а Владата ќе продолжи со помошта во решавањето на
прашањата што се поврзани
со оваа популација граѓани,
во границите на реалните
можности
како и листа на стари и неискористени објекти што ќе можат да се продадат и преадаптираат за оваа намена,
со што ќе се зголемат ваквите капацитети.
Претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, го искажа на
средбата своето задоволство и ја поздрави одлуката за зголемување на
пензиите од март 2014 година за 5 отсто. Тој искажа надеж дека одличната
соработка меѓу пензионерите, Владата и министерствата ќе продолжи и понатаму, со што уште повеќе ќе се зголеми довербата на пензионерите и
старите лица во напорите на Владата
за подобрување на стандардот на
оваа популација.
По оваа средба имаше средба со
новинарите, при што сите тројца дадоа изјави за разговорите на средбата.
Министерот Ставрески одговори
и на новинарско прашање за критиките од страна на опозицијата во врска со буџетот.
- Владата ќе продолжи со политиката на зголемувањето на пензиите,
платите, социјалната помош и капиталните инвестиции, бидејќи се покажа дека тие политики се добри и за категориите на граѓани што ги добиваат тие зголемени средства и за економијата, која е меѓу подобрите во Европа во овие тешки времиња - истакна
Ставрески.

Постхумна промоција на книгата „Ресен“
Офелија Богоевска
Во рамките на „Преспанскиот јаболкобер 2013“, под покровителство
на градоначалникот на општината Ресен, Ѓоко Стрезовски, покрај другите
активности, беше одржана и промоција на книгата „Ресен“ од Благој Б. Котларовски, писател и член на ЗП-Ресен,
кој, за жал, ненадејно почина и не ја
доживеа промоцијата на својата најнова книга.
Зборувајќи за значењето на оваа
книга, градоначалникот Стрезовски
истакна дека станува збор за битен монографски материјал, како административен, политички, економски,
образовен, културен и спортски центар на Преспа, кој ќе остане како траен пишан документ со многубројни фактографски податоци за Ресен и за ресенските фамилии низ историјата.
Рецензентот на книгата „Ресен“,
професор Деан Петровиќ, истакнува
дека авторот на ова значајно монографско дело, Благој Б. Котларовски,
успеал да направи успешен приказ на
живот во Ресен низ годините, а во исто
време да проговори и за ресенчаните што дале значаен придонес во ма-

Авторот Благој Б. Котларовски не ја доживеа
промоцијата на своето
монографско дело, во кое
раскажува успешна
приказна за животот во
Ресен низ годините и за
ресенчаните што дале
значаен придонес во
македонската државност
и култура
кедонската државност и култура. Во
оваа книга, како што рече рецензентот Петровиќ, со живи бои авторот ни
ја слика старата ресенска чаршија, ги
опишува старите ресенски занаети, а
посебно место во своето дело авторот
Котларовски им посветува на старите
ресенски фамилии.
Авторот нуди и интересни и мошне
значајни податоци и од заборав извлекува многу имиња на личности што
во свое време, во согласност со свои-

те сили и можности, дале свој придонес во севкупниот развој на Ресен, притоа додавајќи дека авторот не заборавил да ги опише и ресенските традиционални обичаи, а на самиот крај од
книгата преку зборови и слики да потсети како некогаш изгледаше природната убавица Голема река. Тој нагласи
дека пишаниот текст авторот Котларовски го проследува со броен фотоматеријал, кој на делото му дава посебна
вредност.
На постхумната промоција свои
спомени за авторот Котларовски евоцираа и бројни негови другари, членови на неговото семејство, сограѓани,
пензионери и роднокрајни писатели.
Едно е сигурно, книгата „Ресен“ од
Благој Б. Котларовски ќе ги краси витрините на роднокрајното одделение
при матичната библиотека на домот на
културата „Драги Тозија“ во Ресен, заедно со неговите други објавени дела.
На крајот од постхумната промоција, братот на авторот Симе Котларовски им се заблагодари на сите што дале придонес книгата „Ресен“ на неговиот починат брат Благој Б. Котларовски да ја здогледа светлината на денот
и да доживее пригодна промоција.

ГА ЛА-ПРОМОЦИЈА НА КНИГА ОД МЕНДО ДИМОВСКИ

Сарајот на некогашните цареви да стане сарај на пензионерите
Во знак на одбележувањето на 20
септември, Денот на пензионерите и
Денот на општината Ѓорче Петров, здруженијата на пензионери од општините
Ѓорче Петров и Сарај, на 17 септември
2013 година, организираа заедничка
пикник-средба за пензионери од повеќе здруженија од Скопје и од државата. Средбата се одржа во рекреативниот центар Сарај, каде што дојдоа повеќе од 2.500 пензионери заедно да го
прослават својот празник, да се дружат
и да уживаат во убавиот амбиент, богат со чист воздух и разнобојност на
природата.
Музиката и орото на разиграните
пензионери на момент беа прекинати
за да им посака добредојде на посетителите домаќинот Методија Новковски,
претседател на ИО на ЗП-Ѓорче Петров,
кој го истакна значењето на оваа средба и во име на припадниците на здружението на сите им го честита празникот, а на ѓорчепетровци Денот на општината.
Присутните ги поздрави и придружниот домаќин, претседателот на ЗП-Сарај, Руфат Рамадани, кој им се заблагодари за масовниот одѕив и посака ова
дружење да стане традиционално и да
даде значаен придонес во јакнењето на
мултиетничноста, како и зближувањето
на припадниците на различните етнику-
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СРЕДБА ВО СЗПМ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ВЛАДАТА

Калина Сливовска-Андонова

Веле Алексоски

ЗП-ГАЗИ БАБА
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Континуитет на добрата и успешна соработка

Наградата за
претседателот
е награда за сите
пензионери
По повод 20 септември, Денот на
пензионерите, ЗП-Велес организира
повеќе културно-забавни манифестации. Беа посетени неколку семејства
на починати колеги, осамени и болни лица, на неколкумина им беше дадена и скромна финансиска помош,
во согласност со Стратегијата за помош на стари и немоќни лица.
Централен настан беше драмската претстава „Р“ од Јордан Плевнеш,
во изведба на КУД „Ѓоко Симоновски“ при ЗП-Куманово, а во режија
на Стоје Додевски. Оваа претстава
бе ше тре то по ја ву ва ње на оваа
драм ска дру жи на пред ве ле шки те
пензионери, но секојпат со различни претстави. Сите учесници во ова
прекрасно изведено драмско дело
заслужуваат признание, но посебно
тре ба да се истак не из во нред ната
глу ма на акте рот Но вко Пе тру шев ски. Ваквата констатација ја потврдија и долготрајните аплаузи на велешката публика.
Инаку, на оваа свеченост посебно бе ше за до волс твото од при сус тво то на пре тсе да те лот на СЗПМ,
Драги Аргировски. По претставата,
на брегот на езерото „Младост“, беше организирана посебна вечерна
прослава во чест на добитникот на
на ци о нал ната на гра да „11 Октом ври“, која ја доби „таткото“ на близу
300 илјади пензионери во Македонија.
Кога ја дознаа оваа убава вест,
повеќеприсутните делегации од Кума но во, Не готи но, При леп, Кри ва
Паланка, Штип и од Радовиш, како
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цареви да стане и да остане сарај на пензионерите, зашто навистина тие ваков
дворец заслужуваат за да уживаат во убавината и да се напојуваат со нова енергија, потребна за совладување на проблемите во третата доба и за активно стареење. Тој ги наброја дотогашните пикник-средби и, задоволен од посетеноста,
истакна дека оваа година ќе биде рекордна во организирањето и реализирањето вакви активности, со значително зголемено учество на пензионерите
од сите членки на сојузот.
Градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, истакна дека и понатаму градот Скопје ќе им помага на пензионерите, бидејќи тие го заслужуваат тоа, а младите генерации имаат обврска да им
обезбедат достоинствена старост. Честитајќи им го празникот на пензионерите,
тој им посака добро здравје, повеќе вакви средби и дружења за поактивно и
подолго живеење.
И од оваа средба во меморијата на
пензионерите останаа импресивни и незаборавни впечатоци.
М.Д.

Патоказ за чекорењата низ животот

Милан Аџиевски
Можеби овие мисли биле мотив Мендо Димовски да се зафати со пишување,
средување, систематизирање... и да ја
напише својата книга „Чекорења низ животот“, чија промоција се одржа на 7
октомври во „Веро-центар“, пред многубројна публика.
Во книгата тој не кажува само за своите чекорења, туку низ својата призма
ги набљудува, и тоа најмногу, чекорењата на неговите колеги-пензионери, пишувајќи за нивните активности, за нив-

ното секојдневие, за успесите што ги постигнуваат во здруженијата и во сојузот,
за справувањето со проблемите, за нивното активно стареење. Низ неговото кажување од свој агол, низ интервјуата,
средбите и разговорите, низ неговите
умувања и неговата животна приказна,
како делови од книгата, тој го проткајува
сето она што нE држи и одржува во животот, како главна поента на неговото чекорење и пишување за животот содржана во љубовта, меѓусебното разбирање
и толеранција, вербата и довербата, позитивната мисла и надежта, подготвено-

ста за справување и решавање на проблемите, мудроста и искуството...
Главниот рецензент и промотор, претседателот на СЗПМ, познатиот новинар
и публицист Драги Аргировски, од сите
аспекти ја анализираше книгата и, меѓу
другото, истакна дека делото е препознатливо со стилот на пишувањето, а поголем број од колумните и приказите, особено за одбраната, има и асоцијативнометафорички пристап. Сето тоа собрано
во оваа книга остава посебни траги за
времето во кое се случувањата, но може да се користи и како сознание и поука за иднината.
По неговото излагање се заредија честитките од колегите-пензионери: од ЗПКарпош, од воените пензионери, од ЗПГостивар, од ЗП „Солидарност-Аеродром“.
Неговата книга беше поздравена на македонски, албански и на турски јазик.
Настапот на самиот автор Мендо Димовски беше највпечатлив, кога пред сите присутни се потсети на едно боево гаѓање (Димовски е воен пензионер, полковник во пензија):
„Една мина не експлодира. Со сиот
ризик, пријдов за да видам во што е проблемот. Ја зедов в раце, ја одвртив иницијалната каписла и ја онеспособив“.
Потоа ја зеде вазната со цвеќе што
стоеше на говорницата, го извади цвеќето и пред сите рече: „Ова е таа некогашна убиствена мина од пред 40 годи-

Кога ќе дојдеш пред
вратата на третиот дел од
животот, застануваш, се
завртуваш кон минатото и
правиш обид да се сетиш
на сите чекори што дотогаш
си ги минал, па си велиш
ајде да ги запишам моите
чекори во книга, можеби
некој мој потомок, кога ќе
ме нема, ќе ја прочита
книгава и ќе ме спомне
ни, а сега е вазна за цвеќе. Пред толку
години, на денешен ден со мина-вазна
I го честитав роденденот на мојата сопруга, а денес тоа го правам со мојата
книга, која им ја посветувам нејзе и на
моите внуци!“
Бурниот аплауз долго траеше.
Во „Чекорења низ животот“, Мендо
Димовски на 266 страници текст го сместил и својот живот, кога од мали нозе тргнал да чекори за да стигне од дрвената
пушка во прво одделение, до високите
воени школи и академии и сега пред неговите врсници, колеги, пријатели-пензионери, пред членовите на неговото семејство, достојно да го обележи појавувањето на својата книга, во која пишува
и за животите на многу други познати и
обични луѓе, за колеги-пензионери, здруженија и за институции.

vidici
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Одбележан
Меѓународниот ден
за стари лица
По повод одбележувањето на Меѓународниот ден за стари лица, Активот на пензионерки на ЗП Гази Баба
организира средба и дружење на
претседателките на активите и други
пензионери од здруженијата од Скопје и државата, со кои имаат поблиска
соработка. На средбата со свои претставници присуствуваа здруженијата на пензионери од Кичево, Прилеп,
Струмица и од Куманово, а од Скопје - ЗП Карпош, Тафталиџе, Нов живот-Бутел, Чаир и Воени пензионери.
Претседателот на ИО на ЗП Гази
Баба, Ѓорге Андонов, им го честиташе меѓународниот празник на присутните, посакувајќи им добро здравје и убави пензионерски денови, а
во нивно име го поздрави претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.
Тој, заблагодарувајќи му се за присуството, му ја честита наградата „11
Октомври“ за 2013 година за животно дело.
Средбата мина во веселба и пријатно дружење, а за сеќавање на настанот, претседателката на Активот
на пензионерки од ЗП Гази Баба, Магдалена Спировска, на присутните
претседателки од другите активи им
подари букети свежо цвеќе. М.Д.

Се надевам дека и во
иднина вашето организирање и дружење, вашите
хуманитарни активности и
солидарност кон другите,
ќе бидат пример за другите
асоцијации во Македонија,
изјави Драги Аргировски,
претседателот на СЗПМ

и други присутни пензионери, простум, со долготраен аплауз, го поздра ви ја и му че сти таа на сла ве ни кот. А тој, нивниот почитуван колега
и лидер, им се заблагодари со малку зборови, но полни со емоции.
- Почитувани, моето задоволство
треба да е и ваше големо задоволство и гордост, зашто и вие придонесовте да ја добијам оваа награда со
вашето дејствување и активност! 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
хуманитарни активности и солидарност кон другите, ќе бидат пример за
другите асоцијации во нашава Македонија - рече Драги Аргировски.
Ва ка се прос ла ви Де нот на пен зи о не ри те во Ве лес - скром но, но
емотив но, свече но и до сто инс тве но.

На крајот од минатиот месец Зоран Ставрески, вицепремиер и министер за финансии, и Диме Спасов,
министер за труд и социјална политика, остварија работна средба со раководството на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија во врска со мерките што ги преземаат Владата на Македонија и овие
две министерства за подобрување
на стандардот на пензионерите, кои
се еден од врвните приоритети на
Владата.
Во своето излагање министерот
за финансии Зоран Ставрески истакна дека пензионерите треба да бидат
спокојни.
- Пензионерите треба да бидат
спокојни, бидејќи и натаму пензиите
ќе се добиваат во првата недела од
месецот и Владата ќе продолжи со помошта во решавањето на прашањата што се поврзани со оваа популација, се разбира во границите на реалните можности. И за време на
европската криза, кога во многу земји пензиите се намалуваат или се поместува старосната граница за одење во пензија, заштитата на пензионерите останува еден од приоритетите на Владата на Македонија. Од 2006
година досега пензиите во Македонија се зголемени за 50 отсто. Така,
просечната пензија сега изнесува
11.565 денари, за разлика од 2006та, кога таа беше 7.603 денари. Денес односот меѓу просечната пензија и просечната плата е зголемен и
тој сега изнесува околу 55 отсто. Зголемувањето на пензиите не е единствена мерка што е во насока на подобрување на условите за живот на
пензионерите. Како што е познато,
се намали цената на голем број лекови, продолжува бањската рекреа-

Од март 2014 година ќе има зголемување на пензиите за 5 отсто, ветуваат од Владата
ција, се помага во обезбедување простории за организирано дејствување
на пензионерите, се поддржуваат културните и спортските активности и
друго. Од март 2014 година ќе има
зголемување на пензиите за 5 отсто.
Покрај тоа, Владата ќе продолжи со
реализација и на други мерки и политики што се во насока на подобрување и подигање на стандардот на
пензионерите - рече Ставрески.

Во своето излагање министерот
Спасов се осврна на проектот за бањско-климатската рекреација.
- Во буџетот на Министерството за
труд и социјална политика се обезбедени дополнителни 35 милиони денари за бањско-климатска рекреација на околу 5.500 пензионери, кои
оваа услуга ќе ја користат бесплатно.
Проектот наидува на огромен интерес кај пензионерите. Околу 24.000

пензионери аплицираа на јавниот повик, а очекуваме ваквиот интерес да
продолжи и во наредните години истакна Спасов и додаде дека ќе се
продолжи и со другите мерки, како што
беше неодамна најавената изградба
на домови за стари лица со низа олеснителни мерки. Ќе се формира листа
на слободни локации на градежно земјиште во Македонија со намена за изградба на приватни старски домови,

ПИКНИК-СРЕДБА КРАЈ СКОПЈЕ

На средбата во рекреативниот центар Сарај дојдоа
повеќе од 2.500 пензионери заедно да го прослават
својот празник

На дружењето во Сарај дојдоа повеќе од 2.500 пензионери
ми низ примерот на пензионерската организација.
Инспиративен беше говорот што го
одржа градоначалникот на Ѓорче Петров,
Сокол Митровски. Тој потсети на изворите на заедништвото и на соживотот,
кои токму на овој простор служеле и служат за зближување и за напојување на
младите генерации. Честитајќи им го
празникот на пензионерите, тој истак-

на дека и натаму локалната самоуправа ќе им дава помош и поддршка во остварувањето на нивните програмски
активности.
Добредојде во општината Сарај на
македонски и на албански јазик на пензионерите им посака и градоначалникот Беким Мурати, кој потоа организира прием за раководствата на здруженијата на пензионерите, при што ги за-

позна со основните податоци на општината и изрази подготвеност за поголема помош на здружението од истоимената општина во решавањето актуелни
прашања, со приоритет во обезбедувањето простор за непречена работа на
раководството и дејствување на здружението. Импресивен говор одржа претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски,
кој порача овој сарај на некогашните
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Пензионерите треба да бидат спокојни, бидејќи и натаму пензиите ќе се добиваат
во првата недела од месецот,
а Владата ќе продолжи со помошта во решавањето на
прашањата што се поврзани
со оваа популација граѓани,
во границите на реалните
можности
како и листа на стари и неискористени објекти што ќе можат да се продадат и преадаптираат за оваа намена,
со што ќе се зголемат ваквите капацитети.
Претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, го искажа на
средбата своето задоволство и ја поздрави одлуката за зголемување на
пензиите од март 2014 година за 5 отсто. Тој искажа надеж дека одличната
соработка меѓу пензионерите, Владата и министерствата ќе продолжи и понатаму, со што уште повеќе ќе се зголеми довербата на пензионерите и
старите лица во напорите на Владата
за подобрување на стандардот на
оваа популација.
По оваа средба имаше средба со
новинарите, при што сите тројца дадоа изјави за разговорите на средбата.
Министерот Ставрески одговори
и на новинарско прашање за критиките од страна на опозицијата во врска со буџетот.
- Владата ќе продолжи со политиката на зголемувањето на пензиите,
платите, социјалната помош и капиталните инвестиции, бидејќи се покажа дека тие политики се добри и за категориите на граѓани што ги добиваат тие зголемени средства и за економијата, која е меѓу подобрите во Европа во овие тешки времиња - истакна
Ставрески.

Постхумна промоција на книгата „Ресен“
Офелија Богоевска
Во рамките на „Преспанскиот јаболкобер 2013“, под покровителство
на градоначалникот на општината Ресен, Ѓоко Стрезовски, покрај другите
активности, беше одржана и промоција на книгата „Ресен“ од Благој Б. Котларовски, писател и член на ЗП-Ресен,
кој, за жал, ненадејно почина и не ја
доживеа промоцијата на својата најнова книга.
Зборувајќи за значењето на оваа
книга, градоначалникот Стрезовски
истакна дека станува збор за битен монографски материјал, како административен, политички, економски,
образовен, културен и спортски центар на Преспа, кој ќе остане како траен пишан документ со многубројни фактографски податоци за Ресен и за ресенските фамилии низ историјата.
Рецензентот на книгата „Ресен“,
професор Деан Петровиќ, истакнува
дека авторот на ова значајно монографско дело, Благој Б. Котларовски,
успеал да направи успешен приказ на
живот во Ресен низ годините, а во исто
време да проговори и за ресенчаните што дале значаен придонес во ма-

Авторот Благој Б. Котларовски не ја доживеа
промоцијата на своето
монографско дело, во кое
раскажува успешна
приказна за животот во
Ресен низ годините и за
ресенчаните што дале
значаен придонес во
македонската државност
и култура
кедонската државност и култура. Во
оваа книга, како што рече рецензентот Петровиќ, со живи бои авторот ни
ја слика старата ресенска чаршија, ги
опишува старите ресенски занаети, а
посебно место во своето дело авторот
Котларовски им посветува на старите
ресенски фамилии.
Авторот нуди и интересни и мошне
значајни податоци и од заборав извлекува многу имиња на личности што
во свое време, во согласност со свои-

те сили и можности, дале свој придонес во севкупниот развој на Ресен, притоа додавајќи дека авторот не заборавил да ги опише и ресенските традиционални обичаи, а на самиот крај од
книгата преку зборови и слики да потсети како некогаш изгледаше природната убавица Голема река. Тој нагласи
дека пишаниот текст авторот Котларовски го проследува со броен фотоматеријал, кој на делото му дава посебна
вредност.
На постхумната промоција свои
спомени за авторот Котларовски евоцираа и бројни негови другари, членови на неговото семејство, сограѓани,
пензионери и роднокрајни писатели.
Едно е сигурно, книгата „Ресен“ од
Благој Б. Котларовски ќе ги краси витрините на роднокрајното одделение
при матичната библиотека на домот на
културата „Драги Тозија“ во Ресен, заедно со неговите други објавени дела.
На крајот од постхумната промоција, братот на авторот Симе Котларовски им се заблагодари на сите што дале придонес книгата „Ресен“ на неговиот починат брат Благој Б. Котларовски да ја здогледа светлината на денот
и да доживее пригодна промоција.

ГА ЛА-ПРОМОЦИЈА НА КНИГА ОД МЕНДО ДИМОВСКИ

Сарајот на некогашните цареви да стане сарај на пензионерите
Во знак на одбележувањето на 20
септември, Денот на пензионерите и
Денот на општината Ѓорче Петров, здруженијата на пензионери од општините
Ѓорче Петров и Сарај, на 17 септември
2013 година, организираа заедничка
пикник-средба за пензионери од повеќе здруженија од Скопје и од државата. Средбата се одржа во рекреативниот центар Сарај, каде што дојдоа повеќе од 2.500 пензионери заедно да го
прослават својот празник, да се дружат
и да уживаат во убавиот амбиент, богат со чист воздух и разнобојност на
природата.
Музиката и орото на разиграните
пензионери на момент беа прекинати
за да им посака добредојде на посетителите домаќинот Методија Новковски,
претседател на ИО на ЗП-Ѓорче Петров,
кој го истакна значењето на оваа средба и во име на припадниците на здружението на сите им го честита празникот, а на ѓорчепетровци Денот на општината.
Присутните ги поздрави и придружниот домаќин, претседателот на ЗП-Сарај, Руфат Рамадани, кој им се заблагодари за масовниот одѕив и посака ова
дружење да стане традиционално и да
даде значаен придонес во јакнењето на
мултиетничноста, како и зближувањето
на припадниците на различните етнику-
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СРЕДБА ВО СЗПМ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ВЛАДАТА

Калина Сливовска-Андонова

Веле Алексоски

ЗП-ГАЗИ БАБА
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Континуитет на добрата и успешна соработка

Наградата за
претседателот
е награда за сите
пензионери
По повод 20 септември, Денот на
пензионерите, ЗП-Велес организира
повеќе културно-забавни манифестации. Беа посетени неколку семејства
на починати колеги, осамени и болни лица, на неколкумина им беше дадена и скромна финансиска помош,
во согласност со Стратегијата за помош на стари и немоќни лица.
Централен настан беше драмската претстава „Р“ од Јордан Плевнеш,
во изведба на КУД „Ѓоко Симоновски“ при ЗП-Куманово, а во режија
на Стоје Додевски. Оваа претстава
бе ше тре то по ја ву ва ње на оваа
драм ска дру жи на пред ве ле шки те
пензионери, но секојпат со различни претстави. Сите учесници во ова
прекрасно изведено драмско дело
заслужуваат признание, но посебно
тре ба да се истак не из во нред ната
глу ма на акте рот Но вко Пе тру шев ски. Ваквата констатација ја потврдија и долготрајните аплаузи на велешката публика.
Инаку, на оваа свеченост посебно бе ше за до волс твото од при сус тво то на пре тсе да те лот на СЗПМ,
Драги Аргировски. По претставата,
на брегот на езерото „Младост“, беше организирана посебна вечерна
прослава во чест на добитникот на
на ци о нал ната на гра да „11 Октом ври“, која ја доби „таткото“ на близу
300 илјади пензионери во Македонија.
Кога ја дознаа оваа убава вест,
повеќеприсутните делегации од Кума но во, Не готи но, При леп, Кри ва
Паланка, Штип и од Радовиш, како
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цареви да стане и да остане сарај на пензионерите, зашто навистина тие ваков
дворец заслужуваат за да уживаат во убавината и да се напојуваат со нова енергија, потребна за совладување на проблемите во третата доба и за активно стареење. Тој ги наброја дотогашните пикник-средби и, задоволен од посетеноста,
истакна дека оваа година ќе биде рекордна во организирањето и реализирањето вакви активности, со значително зголемено учество на пензионерите
од сите членки на сојузот.
Градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, истакна дека и понатаму градот Скопје ќе им помага на пензионерите, бидејќи тие го заслужуваат тоа, а младите генерации имаат обврска да им
обезбедат достоинствена старост. Честитајќи им го празникот на пензионерите,
тој им посака добро здравје, повеќе вакви средби и дружења за поактивно и
подолго живеење.
И од оваа средба во меморијата на
пензионерите останаа импресивни и незаборавни впечатоци.
М.Д.

Патоказ за чекорењата низ животот

Милан Аџиевски
Можеби овие мисли биле мотив Мендо Димовски да се зафати со пишување,
средување, систематизирање... и да ја
напише својата книга „Чекорења низ животот“, чија промоција се одржа на 7
октомври во „Веро-центар“, пред многубројна публика.
Во книгата тој не кажува само за своите чекорења, туку низ својата призма
ги набљудува, и тоа најмногу, чекорењата на неговите колеги-пензионери, пишувајќи за нивните активности, за нив-

ното секојдневие, за успесите што ги постигнуваат во здруженијата и во сојузот,
за справувањето со проблемите, за нивното активно стареење. Низ неговото кажување од свој агол, низ интервјуата,
средбите и разговорите, низ неговите
умувања и неговата животна приказна,
како делови од книгата, тој го проткајува
сето она што нE држи и одржува во животот, како главна поента на неговото чекорење и пишување за животот содржана во љубовта, меѓусебното разбирање
и толеранција, вербата и довербата, позитивната мисла и надежта, подготвено-

ста за справување и решавање на проблемите, мудроста и искуството...
Главниот рецензент и промотор, претседателот на СЗПМ, познатиот новинар
и публицист Драги Аргировски, од сите
аспекти ја анализираше книгата и, меѓу
другото, истакна дека делото е препознатливо со стилот на пишувањето, а поголем број од колумните и приказите, особено за одбраната, има и асоцијативнометафорички пристап. Сето тоа собрано
во оваа книга остава посебни траги за
времето во кое се случувањата, но може да се користи и како сознание и поука за иднината.
По неговото излагање се заредија честитките од колегите-пензионери: од ЗПКарпош, од воените пензионери, од ЗПГостивар, од ЗП „Солидарност-Аеродром“.
Неговата книга беше поздравена на македонски, албански и на турски јазик.
Настапот на самиот автор Мендо Димовски беше највпечатлив, кога пред сите присутни се потсети на едно боево гаѓање (Димовски е воен пензионер, полковник во пензија):
„Една мина не експлодира. Со сиот
ризик, пријдов за да видам во што е проблемот. Ја зедов в раце, ја одвртив иницијалната каписла и ја онеспособив“.
Потоа ја зеде вазната со цвеќе што
стоеше на говорницата, го извади цвеќето и пред сите рече: „Ова е таа некогашна убиствена мина од пред 40 годи-

Кога ќе дојдеш пред
вратата на третиот дел од
животот, застануваш, се
завртуваш кон минатото и
правиш обид да се сетиш
на сите чекори што дотогаш
си ги минал, па си велиш
ајде да ги запишам моите
чекори во книга, можеби
некој мој потомок, кога ќе
ме нема, ќе ја прочита
книгава и ќе ме спомне
ни, а сега е вазна за цвеќе. Пред толку
години, на денешен ден со мина-вазна
I го честитав роденденот на мојата сопруга, а денес тоа го правам со мојата
книга, која им ја посветувам нејзе и на
моите внуци!“
Бурниот аплауз долго траеше.
Во „Чекорења низ животот“, Мендо
Димовски на 266 страници текст го сместил и својот живот, кога од мали нозе тргнал да чекори за да стигне од дрвената
пушка во прво одделение, до високите
воени школи и академии и сега пред неговите врсници, колеги, пријатели-пензионери, пред членовите на неговото семејство, достојно да го обележи појавувањето на својата книга, во која пишува
и за животите на многу други познати и
обични луѓе, за колеги-пензионери, здруженија и за институции.

vidici
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ЉУБОВТА КОН ТАТКОВИНАТА СЕ ИСКАЖУВА СО ДЕЛА

Новиот Марко Цепенков
Кирил Ристески
Томе Велјановски е роден во селото Марул во 1945 г., село на 30 километри југозападно од Прилеп. Таму
учел основно училиште, потоа средно,
а од 1971 г. работи и живее како заварувач на бродови во бродоградилиштата во Гетеборг, Шведска. Во Шведска живее со семејството: сопругата,
двата сина, снаата и двете внучиња.
Томе од пред три години е пензионер
и активен собирач на историски раскажувања, преданија, приказни, песни, вицеви и с! што е поврзано со и
за Пелагонија, Мариово и за Македонија. И во Шведска, а и овде во Македонија, е мошне активен. От таму досега има собрано и донирано повеќе
болнички кревети, ортопедски помагала и друга хуманитарна помош за
прилепската болница.
Пргавиот и со немирен дух, а скромен Томе Марулецо, како што милуваат да го ословуваат неговите прилепчани, често доаѓа дома во Прилеп
и, секако, во родното Марул. Од порано има направено, поточно, ја приспособил татковата куќа, помагал во

С додека можам и имам
ум и здравје ќе пишувам,
вели овој марулско-шведски
пензионер, кој по
своето собирачко дело
по многу нешта личи на
познатиот предок
реновирањето на селското училиште
и црквата. Деновиве, по повод Денот
на селото, Мала Богородица, раѓањето на внукот Давид и промоцијата на
неговата четврта по ред книга „Песни
под Селечка“, беше домаќин на стотина гости во Марул. Таму, на два јарбола, пак негова донација, носталгичниот Македонец ги извиши македонското и црковното знаме.
- Уште кога ги пасев овците по марулските чаири и падини јас свирев
на кавалче, слушав згоди и незгоди од
постарите овчари, а кога навечер ќе
си легнев, пред да заспијам, си ги по-

вторував за да не ги заборавам. И така во 2004 г. се роди мојата прва пообемна книга „Жива историја“. Тоа се
раскажувања за историјата на Македонија и Мариово од 1856-1950 г. со
преданија за повеќе населени места.
Сум ги слушал и запаметил, а потоа
сум ги запишал - вели 68-годишниот
нашинец, а шведски пензионер Велјановски.
Во 2009 г. Томе продолжува со издавање две книги. Својата собирачка
ризница ја собрал во една пообемна
книга, од 500 страници, „Македонски
народни умотворби и анегдоти од Пелагонија и Мариово“. Втората книга
издадена во истата година е „Македонски еротски народни приказни,
песни, вицеви и поговорки“, исто така од овој крај. Овој собирач на народните кажувања ги запишувал дури и
раскажувачите на истите и датумите
кога се кажани.
- Овој материјал не го измислив ниту го создадов јас, туку го создадоа разни раскажувачи и контакти со луѓето.
Сега ја подготвувам мојата пет та книга, за моето село и околината, за луѓето што живееле и живеат во него и по-

С додека можам и имам ум и здравје ќе пишувам, вели Томе Велјановски
широко. Тоа ќе биде уште пообемен
материјал, некаде околу 900 страници - кажува Томе.
Неговата четврта книга „Песни под
Селечка“, во издание на „Зенит“, која деновиве беше промовирана во
Градската библиотека во Прилеп, е негов обид да напише и поезија. Тоа е
збирка од 30 песни запишани и авторизирани од младоста и сегашноста

на авторот. Една од нив, „Лична Подмолка“, ја има компонирано и аранжирано музичкиот состав „Бисер“ од
Битола и често видеоспотот се емитува преку електронските медиуми.
- С! додека можам и имам ум и
здравје, ќе пишувам - вели на крајот
овој марулско-шведски пензионер, кој
по своето собирачко дело по многу нешта личи на Марко Цепенков.

ТЕТОВСКИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ЉУБЉАНА

Претставени свадбените обичаи на Македонците и на Албанците
бавуваше Здружениот оркестар на
Република Словенија, со кој дириги ра ше Ан дреј Зу пан. Из ве де ни
беа „Убавиот син Дунав“ од Штраус, арија од операта „Аида“ на Верди, на ста пи ја ве те ра нот Ла до Ле сковар, хумористот Андреј РозманРоза и други.
Во оваа иста сала настапија и
двете групи од Тетово - на албански
јазик беше изведен обичајот на невестинско каносување, што го симболизира обичајот на ставање кана еден ден пред свадбата. Церемонијата се одвиваше во придружба на дајриња. Женската група на
македонски јазик, пак, изведе обичај на симболично замесување три
погачи и истакнување бајрак, што
се прави обично во четвртокот пред
свад бата. Во дру ги те на ста пи во
Гојко Ефтоски
Во три наврати, во Цанкарјевиот дом, пред своите врсници во домот во Фужине и на улиците на Љубља на, те тов ски те пен зи о не ри се
претставија со свадбени обичаи на
Македонците и на Албанците. Настапуваа пеејќи ја „Македонско девој че“, а по ули ци те на глав ни от
град на Словенија со развиорено
оро ги пееја: „Распукала Шар Планина“, „Срце ме боли за Трпана“,
„Ој, Вардаре македонски“ и други,
кои ги придружуваа звуци на гајда
и тактови од дајриња, како најстари народни инструменти за вакви
пригоди. Особено импресионираа
народните носии карактеристични
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

vidici

Со домаќините
беа разменети и
подароци, а на организаторите на фестивалот им
беа подарени две уметнички слики, дело на
академскиот сликар Павле
Кузманоски од Тетово
долготрајни аплаузи и одушевување на публиката.
Ова е еден од впечатоците од гостувањето на ЗП-Тетово на годинешниот 13-ти меѓународен фестивал
„Трета животна доба“, кој годинава
се одржуваше под мотото „Сите сме

Цанкарјевиот дом, како и во Домот
за стари лица во Фужине, женската
гру па на ал бан ски ја зик ис пол ни
песни што го симболизираат денот
кога невестата првпат излегува на
метење и миење на дворот од семејството на мажот.
Во рамките на фестивалот беше
организиран и саем на производи од
словенечки фирми. Беа одржани и
трибини и тркалезни маси, на кои се
разменуваа искуства за животот на
пензионерите во двете држави. За постигнувањата во пензионерската организација на Македонија зборуваше шефот на делегацијата Бесник Поцеста. Со домаќините беа разменети
и подароци. На организаторите на фестивалот им беа подарени две уметнички слики, дело на академскиот сликар Павле Кузманоски од Тетово.

една генерација“. Шеф на делегацијата беше Бесник Поцеста, потпре тсе дател на со бра ни е то на
СЗПМ, водач на патот Шабан Азизи, а во водството на патот уште и др Илија Глигоров, Нурие Кадриу и
Гојко Ефтоски, кој воедно поднесе и
реферат на тема „Остварување на
програмските задачи на пензионерите во меѓуетничка животна средина“. Гостувањето беше овозможе но од Сојуз на здруженија на
пензионери на Македонија и со поддршка на општината Тетово и градоначалничката Теу та Арифи.
Отворањето на фестивалот беше на 1 октомври во големата Линхартова дворана на Цанкарјевиот
дом, на ко ја при сус тву ваа го лем
број функ ци о не ри на Ре пуб ли ка
Словенија, на чело со претседателот Борут Пахор. Присутните ги за-

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“

