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Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

АКТИВНОСТИ НА СЗПМ

Интензивна меѓународна соработка

Калина С. Андонова
Една од целите зацртани во програмата на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија е и меѓународната соработка со пензионерските
асоцијации во земјите од нашето соседство, но и пошироко. На тој план постојат резултати. Соработка постои и на
ниво на Сојузот, но и на ниво на здруженија. Во тој контекст се реализираа
три средби. Пензионерски делегации
од Шведска, Словенија и Албанија се
сретнаа со првите луѓе на СЗПМ.
Во март 2015 година, делегација на
една од најголемите пензионерски асоцијации од Шведска, која има над
450.000 пензионери, во состав Милан
Стојчевски, претседател на општинската организација „Св.Кирил“ во Гетеборг
и Јани Димовски имаа средба со претседателот на Сојузот на здруженијата
на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски. На средбата присуствуваше и секретарот на извршниот одбор
на СЗПМ, Станка Трајкова, како и претседателката на комисијата за информирање, Калина С. Андонова и уредникот во весникот „Пензионер плус“, Мендо Димовски. Претседателот Аргиров-

ски најпрвин им посака добредојде на
гостите, а потоа ги запозна со организацијата, целите и задачите на Сојузот,
кој е најмасовна, невладина и мултиетничка пензионерска асоцијација во Македонија. Исто така, тој ги информира
гостите и за активностите што Сојузот ги
планира во 2015 година. Господинот
Милан Стојчевски во своето обраќање
ги запозна домаќините дека нивната
организација веќе цела година работи
на овој проект за соработка со СЗПМ и
дека сакаат шведските пензионери да
ги видат убавините на Македонија, но
и да се запознаат и да соработуваат со
пензионерите од нашата земја. На средбата беше договорено двете пензионерски организации во иднина да имаат соработка на сите полиња, преку размена на искуства на сите нивоа.
Делегација на Сојузот на здруженијата на пензионерите од Словенија,
предводена од потпретседателот Донко Антон, во мај престојуваше во Македонија и оствари средба со претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски и со
членовите на комисијата за меѓународна соработка, Бесник Поцеста и Илија
Глигоров. На средбата се разговараше
за досегашната повеќегодишна успеш-

на соработка и поддршка, но и за наредните заеднички проекти. Гостите пројавија интерес за нашите законски ре-

гулативи кои се однесуваат на пензионерите и тоа за висината, за редовноста и за зголемувањето на пензиите, а

Пензионерски делегации
од Шведска, Словенија и
од Албанија се сретнаа со
првите луѓе на Сојузот.
Вие сте пример не само за
земјите од опкружувањето
туку и за целиот Балкан и
пошироко, истакна високиот
гостин од Албанија

особено за соработката со државната
власт и со локалната самоуправа по прашања од интерес на пензионерската
популација. Особено ги интересираше
нашата иницијатива за донесување закон за пензионерско организирање во
Р. Македонија, како новина во легислативата. Притоа стана збор и за спроведување на заеднички проекти за подобрување на стандардот и условите за
живот на пензионерите, а со финансирање од Европската Унија. И двете страни се согласија дека учеството на македонските претставници на Фестивалот за трета животна доба во Љубљана
во изминатите пет години покажа врвна соработка на неколку полиња, како
што се фолклорните настапи, стручнонаучните реферати на актуелни теми за
пензионерите и општеството, на саемската манифестација, на средбите за
размена на искуства, на збратимувања помеѓу македонски и словенечки
здруженија и други активности. Се доби потврда дека и оваа година од стра-

то ниво. Високиот гостин од Албанија
на средбата го искажа своето воодушевување од резултатите и од активностите што ги има Сојузот на здруженијата
на пензионерите на Македонија.
- Фасциниран сум од постигнувањата на вашата организација предводена од господинот Драги Аргировски. Вие
не сте пример само за земјите од опкружувањето, туку сте пример за целиот Балкан и пошироко. Голема среќа е
што соработуваме со вас, бидејќи оваа
соработка ни дава можност да учиме
од вас и да ги користиме вашите знае-

на на ЗДУС и на ЕУ ќе се обезбедат
средства за делегацијата и за фолклорното друштво кои ќе учествуваат на познатиот Фестивал за трета животно доба
во Љубљана.
Висока државна делегација од Албанија, предводена од Кол Николај, претседател на Конфедерацијата на синдикати на Албанија, во чиј состав се и пензионерите, беше примена од претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, заедно со раководството во состав Бесник Поцеста, потпретседател на собранието на СЗПМ и Станка Трајкова, секретарка на извршниот одбор на собранието на СЗПМ. Заедно со господинот
Кол Николај, на средбата во Скопје од
албанска страна присуствуваше и Назиф Далјани, претседател на Конфедерацијата на Подградец. Господинот Далјани е човекот што прв организирал
средба на раководствата на пензионерите на двете земји пред десетина години и кој многу придонел оваа соработка да биде плодна и на посакувано-

ња. Се надевам дека нашата соработка во иднина ќе биде со уште подобри
резултати и дека размената на искуства ќе придонесе за што подобар и поквалитетен живот на пензионерите во
нашите две земји - истакна Далјани.
На средбата, претседателот на
СЗПМ, Аргировски, пријатно изненаден што високиот гостин од Албанија
во толкава мера е запознаен со многуте успеси и активности на нашата пензионерска асоцијација, во куси црти ги
елаборираше идеите што ги има Сојузот во насока на проширување на областите за соработка со Албанија, но и
со други земји во регионот и пошироко. Гостите од Албанија присуствуваа
на традиционалната мултиетничка средба на пензионерите во Тетово, каде што
на дело видоа како се дружат македонските пензионери, без разлика на нација и вера и дека успешно комуницираат на јазикот на соживотот и другарството, како пример за помладите генерации.

vidici

2

ЗП-МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

vidici

^etvrtok, 18.6.2015

3

ПЕТТА ЈУБИЛЕЈНА РЕПУБЛИЧКА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ 2015

Песната и орото - израз на нашето
вековно опстојување
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Драги
Аргировски

Коце
Трајановски

Драган
Недељковиќ

успешна мисија на пензионерите и нивниот придонес во обновувањето и негувањето на културните традиции, Министерството за култура регионалните и оваа
републичка ревија ги прогласи за манифестации од особен национален интерес
на културата на нашата држава - рече претседателот Аргировски.
Во своето обраќање градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, искажа поддршка на ваквите културни манифестации на пензионерите и подготвеност за натамошна поширока соработка и помош во подобрувањето на квалитетот на животот на оваа популација
граѓани. Посочувајќи ги досегашните бенефиции од соработката со СЗПМ и со
Градскиот сојуз на ЗП, тој истакна дека
ќе се заложи за наоѓање нови форми и
преземање мерки кои ќе придонесат за
збогатување на секојдневниот живот на
пензионерите.
Заменик-министерот за култура, Дра-

ган Недељковиќ, го изрази своето задоволство што може да се обрати на свеченото отворање на 5-та јубилејна Републичка ревија на песни, музика и игри, за
која рече дека во континуитет ги афирмира македонската традиција, нашиот фолклор, нашето изворно творештво, нашиот
македонски културен идентитет.
- Оваа манифестација, која е плод на
заложбите на највозрасната, но и најмудрата генерација за негување на нашата богата традиција, е резултат на силната желба, посветеноста и длабоката почит на пензионерите кон трајните вредности на културата како наше национално обележје - рече, меѓу другото, заменик-министерот Недељковиќ и ја прогласи Ревијата за отворена.
Честа прв да се претстави на годинашнава јубилејна ревија со песната „Македонијо мајко“ му припадна на хорот од
ЗП-Битола. Потоа на сцената се редеа
учесниците од другите здруженија со го-

лем ентузијазам и желба за подобро претставување и афирмирање. Пееја и играа
Македонци, Албанци, Турци, Власи, Роми, Бошњаци, Срби, придружувани на
стари народни изворни инструменти и се
прикажуваа карактеристични национални и традиционални обележја. Програмата изобилуваше со богат колорит на изворното творештво вкоренето во традициите на културното наследство, како
израз и одраз на нашето постоење.
Најдобрите учесници од здруженијата на пензионери настапуваа под будното око на селекторот, пензионираниот режисер Томче Стојков, а Ревијата
мошне инспиративно ја водеше новинарката Цветанка Илиева, исто така пензионерка.
Дружењето на пензионерите продолжи во хотелот „Њу стар“, каде што на учесниците за успешниот настап им честиташе и им врачи благодарници претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.

Мендо Димовски

Над 6.500 пензионери се дружеа во Еленец
На 7. јуни, во селото Цера во близина на Македонска Каменица, во прекрасниот локалитет Еленец, што се наоѓа на падините на Осоговски Планини,
по четврти пат оваа година се случи Македонија во мало. Домаќин на средбата беше Здружението на пензионери во
соработка со општината Македонска
Каменица. На средбата присуствуваа
околу 6.500 пензионери од голем број
здруженија, членки на СЗПМ. Тој ден на
овој импозантен собир дојдоа пензионери од Куманово, Виница, Кочани, Свети Николе, Радовиш, Скопје...
Во почетокот на една од најмасовните пензионерски средби, пензионерите ги поздрави претседателот на ЗПМакедонска Каменица, Видан Конески,
со желба и покана идната година да дојдат во уште поголем број, а Дарко Митевски, градоначалникот на убавата Македонска Каменица, со посебен пиетет

На 7. јуни сите патишта
водеа кон Еленец, каде што
на импозантен собир дојдоа
пензионери од Куманово,
Виница, Кочани, Свети
Николе, Радовиш, Скопје
им се обрати на пензионерите истакнувајќи ја одличната соработка со нивното здружение. На присутните им се обрати и секретаротна СЗПМ, Станка Трајкова, која, меѓу другото, истакна дека Сојузот секогаш поддржува вакви масовни средби на зелено како дел од најмасовните активности на своите членови.
Покрај пензионери, во Еленец има-

ше и многу млади луѓе од Македонска
Каменица и околината. На 7 јуни сите
патишта водеа кон Еленец, кој од година на година станува с? попривлечна
излетничка дестинација благодарение
на амбициозниот градоначалник Дарко Митевски и на залагањата на претседателот на ЗП-Македонска Каменица,
Видан Конески. Така, 7 јуни во Еленец
стана ден за празнување, ден за ракување, дружење и долго сеќавање.
Пензионерската средба беше содржински многу богата. Имаше одлична
културно-уметничка програма и кулинарско натпреварување во правење „бабина баница“, испечена под вршник. На
средбата беа прогласени и победниците во правење баница. Со прво место се
закити ЗП-Кочани, второто место го
освои Здружението на инвалидски пензионери од Свети Николе, а третото место му припадна на ЗП-Виница.
Нов сегмент на оваа пензионерска
средба беше ликовната колонија каде
што твореа ликовни уметници од ЗППрилеп и од Инвалидското здружение
од Штип, а се очекува идната година во
неа да се вклучат повеќе ликовни уметници-пензионери.
За цело време пензионерите ги забавуваа културно-уметнички групи од
присутните пензионерски здруженија,
а на зелената падина се играа и многу
ора во кои умешност во играње покажаа повеќе генерации и никому не му
пречеше јунското сонце.
С.Т.

На 9 јуни нашата метропола беше
центар на најмасовната пензионерска
културна манифестација - петтата јубилејна Републичка ревија на песни, музика
и игри, што се одржа во организација на
СЗПМ и под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. Салата на Македонската опера и балет беше претесна да ги прими
учесниците и сите заинтересирани граѓани од Скопје кои дојдоа на оваа јубилејна републичка фолклорна приредба на
пензионерите.
Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, прв им посака добредојде на
учесниците и гостите, а посебно ги поздрави министерот за труд и социјална
политика Диме Спасов, заменик министерот за култура Драган Недељковиќ и
градоначалникот на Скопје Коце
Трајановски. Во пригодниот говор тој го
истакна значењето на оваа пензионерска културна манифестација која прет-

Негувањето на нашата
богата традиција е резултат
на силната желба,
посветеноста и длабоката
почит на пензионерите
кон трајните вредности на
културата како наше
национално обележје

ставува финале во кое учествуваат 25те најдобри здруженија од вкупно 43 учесници на 13-те регионални ревии на песни, музика и игри, што се одржаа претходно во осум региони, а на кои успешни домаќини беа здруженијата на пен-

ЗП-КОЧАНИ

ЗП-ЧАИР

КУМАНОВСКИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ ВО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Македонското знаме се вееше и македонска песна се пееше

Соживот и дружење и на екскурзија
Мане Манев

ЗП-Чаир, во согласност со програмата за работа, големо внимание посветува на културно-забавниот живот
и на рекреацијата на пензионерите.
Во таа насока се одвиваат планираните активности кои особено зачестија во мај, како месец на сонцето,
на зеленилото, на убавиот чист воздух и другите погодности што ги нуди
природата. Токму во мај беше остварено патување низ убавините на западна Македонија.
Сто педесет пензионери - Македонци, Албанци, Бошњаци, Роми, Срби и Турци, на 9 мај утрото со три автобуси тргнаа по планираната маршрута. Патувањето беше од Скопје, преку Тетово и Гостивар, и со прво застанување и одмор во Маврово, каде
што при престојот бевме наградени
со убавото сонце, езерото, со насмеани лица и радост од сите пензионери. По одморот продолживме во посета на Бигорскиот манастир. Посетата на манастирот траеше околу еден
час. Во моите мисли беше присутна
нашата дружељубивост и сплотеност,

иако бевме пензионери од повеќе
етникуми. Со задоволство заклучив
дека навистина во нашата општина
Чаир има секојдневен соживот, кој е
прису тен не само меѓу соседите, туку и овде, на ова наше мултиетничко
патување.
Патувањето продолжи со посета
на Дебар, каде што прошетката низ
градот беше добредојдена за некои
пензионери да ја посетат таверната
„Сима“ на Дебарско Езеро. По еден
час продолживме до Струга и според

планот, двочасовната прошетка низ
центарот и покрај реката Дрим и езерото навистина беше импресивна и
незаборавна. Во меѓувреме, претседателот на ЗП-Чаир, Ментор Ќоку и
директорот на детското одморалиште
„Мајски цвет“ остварија средба на
која начелно беше договорен престој
на пензионерите од ЗП-Чаир во ова
одморалиште.
На враќање за Скопје, природата н? награди со дожд, но и со раскошните убавини покрај патот.

Ѓурѓовденски обичаи,
песни, ора и музика
К.Герасимов
Во населбата Оризари крај Кочани се одржа вториот по ред Меѓународен фестивал на ѓурѓовденски обичаи,
песни, ора и музика, на кој учествуваа
фолклорни групи од повеќе генерации
од Македонија, Бугарија и Србија.
На фестивалот можеа да се видат
сите обичаи поврзани со верскиот
празник Ѓурѓовден, од молзење овци,
биење млеко, правење матеница и
масло до сукање зелник, и тоа онака
како што го правеле нашите предци
во минатото, - ни изјави Косте Вучков,
организатор на фестивалот.
Првпат учествувам на овој меѓу-

зионерите од Охрид, Демир Хисар, Гевгелија, Куманово, Струмица, Виница и Здружението на воените пензионери, како и
ЗП-Карпош од Скопје.
- Благодарение на нашите ревии низ
изминатите 13 години се вратија од за-

борав многу песни и музички бисери. Излегоа на виделина многу подзаборавени
народни инструменти. Блеснаа во својот
раскош колоритните народни носии кои
биле едно од обележјата на нашите краишта и на нашиот идентитет. Се потсетивме и на нашите обичаи и традиции, на нашите корени, бидејќи овие ревии се уште
еден доказ како се чува своето и како се
почитува туѓото. Имајќи ја предвид оваа

народен фолклорен фестивал, на кој
ги проследивме обичаите поврзани
со празникот Ѓурѓовден. Присуствувајќи на фестивалот се вратив со мислите години наназад, кога во моето родно Свети Николе и мојата мајка и баба вака го празнуваа Ѓурѓовден. Се
присетив на годините од детството и
се чувствувам многу убаво, со восхит
се присетува Митко Данев, пензионер
од Крушевац, кој е претседател на македонско-српското друштво на пријателство, и на овој фестивал дојде со
фолклорна група составена од возрасни членови од месната заедница „Крвавица“, од општината на градот Крушевац од соседна Србија.

Минувачите со нас ја пееја
„Македонско девојче“ и заиграа оро извикувајќи „браво
Македонци“, велат учесниците на манифестацијата „Јас
имам талент“
Здружението на пензионери од
Смедеревска Паланка, кое беше домаќин на манифестацијата „Јас имам
талент“, н? покани да учествуваме и
ние. Поканата здружението од Куманово ја прифати со задоволство, со цел
двете здруженија да се запознаат подобро и да воспостават поблиска соработка.
Водителката на програмата, Славица Ламбаша, во најавата им се заблагодари на домаќините за срдечниот пречек, им пренесе поздрави од сите пензионери на Куманово и ги запозна со активностите на КУД „Ѓоко
Симоновски“.
Во Смедеревска Паланка отпатувавме на 8 мај, каде што бевме пре-

чекани од голем број пензионери со
музика и со погача. Добредојде и пријатно да се чувствуваме во нивната
средина ни посака претседателот на
здружението, Слободан Пантиќ. Програмата која ја подготвивме за настап
беше колажна, со цел присутните во
салата да се запознаат со фолклорното богатство на Македонија преку ора
и песни. Целата програма беше со музичка придружба на народниот оркестар во кој учествуваа Столе Трајковски, Марјан Бошковски, Коста Ќосе,
Драган Петровски и Стевче Китановски, а по завршувањето на концертот

примивме многу пофалби. Вториот ден
од престојот се одржа манифестацијата „Јас имам талент“, на која учествуваа културно-уметничките друштва
на здруженијата на пензионери од
Врање, Заечар, Лесковац, Врњачка
Бања, Крагуевац и Младеновац. Пред
манифестацијата, сите учесници облечени во изворни разнобојни народни носии од својот крај продефилиравме низ улиците на градот. Предводници на поворката, како почесни гости,
беа кумановските пензионери. Со развиорено македонско знаме и транспарент со името на нашето здружение,

со песна, музика и игра оставивме силен впечаток пред насобраните граѓани. Минувачите заедно со нас ја пееја „Македонско девојче“ и заиграа
оро извикувајќи „браво Македонци“.
Навистина беше импресивна глетката кога сите учесници фатени во едно
големо оро играа на градскиот плоштад. Манифестацијата се одржа во
салата на театарот, а имавме чест први да се претставиме со сплетот „Кумановско поле“ и да ги презентираме
обичаите, песните и игрите од кумановскиот крај со беспрекорната кореографска поставка на Марјан Бошковски. По завршувањето на програмата се упативме во ресторанот „Кисељак“ на заедничко дружење, каде што
претседателот на ЗП, Слободан Пантиќ, им се заблагодари на сите учесници на оваа четврта по ред манифестација и им додели благодарници.
Времето бргу минуваше во пријатна
и релаксирана атмосфера, а на заминување домаќините, кои беа одлични
организатори, н? испратија со ветување дека во блиска иднина ќе дојдат во
Куманово - раскажува за престојот во
Смедеревска Паланка, Ламбаша.
Л.С.

ЗП-ПРИЛЕП

Достојно одбележан
патрониот празник
Денот на загинувањето на големиот
револуционер и деец Гоце Делчев, 4 мај,
годинава беше одбележан со повеќе манифестации. Неколкуте образовни и други организации што го носат името на Гоце Делчев во Прилеп, го одбележаа патронот со пригодни програми. Разгранокот при ЗП-Прилеп, кој го носи токму името на Гоце Делчев, се потруди да го одбележи со богата програма. Стојан Ѓуроски
прочита реферат за животот и делото на
Делчев, а за патронот говореше и претседателот на овој разгранок, Трајче Мунески. Со свои изведби се претставија
и двете КУД „Пензионер“ и „Пенка Котеска“. Одбележувањето беше збогатено
и со присуството на првиот човек на Прилеп, градоначалникот Марјан Ристески,
како и претседателот на ЗП-Прилеп, Кирил Ѓорѓиоски
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СРЕДБА СО КАВАЛЏИЈАТА ШЕФКЕТ ИСМАНИ

ПРОМОТИВЕН КОНЦЕРТ ЗА ПЕНЗИОНЕРОТ МИЛОРАД ИЛИЌ-РАДЕ

Со кавалџијата Шефкет Исмани
се сретнавме случајно во една кафеана во Сарај. Знаев дека одамна се
дружи со кавалите, но низ разговорот
ми раскажа повеќе за себе.
- Роден сум во село Буковиќ, Скопско, во 1948 година. Од поодамна живеам во населбата Ѓорче Петров во
Скопје. Член сум на Здружението на
пензионерите од оваа населба. Свирењето на кавали го научив од вујко
ми уште како дете и оттогаш до денес
сме нераздвојни. Со кавалот се дружам бидејќи тој ми ги разубавува пензионерските денови, но не само моите туку и на сите оние кои го слушаат моето свирење. Како кавалџија
сум учествувал на многу културноуметнички манифестации како што
се: манифестацијата „Кенге Јехо“ во
Струга, на манифестацијата за денот
на албанската азбука „Дитет е Наимит“, на фестивалот „Пеце Атанасовски“ во Долнени и други. Редовно настапувам на ревиите на песна, музика и ора во организација на Сојузот
на здруженијата на пензионерите на
Македонија. Сум учествувал во документарни емисии на албански јазик
на МТВ, како и во емисии на Македонското радио. Сум настапувал и на
неколку концерти во Република Косово. Со мојот кавал свирам и на свадби, на промоции на книги, на промоции и настани организирани од невладини организации и други. Во моментов сум член на културно-уметнич-

Уште од мал, Милорад Илиќ-Раде
сфатил дека животниот пат му е предодреден со музиката и затоа не сакал да
скршне од него и да го сврти во друг правец. По завршување на основното училиште во родното место Матејче, Кумановско, животниот пат го води во Белград, каде што завршува средно воено
музичко училиште и музичка академија, за потоа, дваесет и пет години да работи во воените музички оркестри во
многу градови во поранешна Југославија, а последните години до пензионирањето работи како началник за човечки ресурси во повеќе градови во Македонија, но и тогаш не ја оставил музиката. Сега ги ужива плодовите од своето
работење.
Така, по неколку месеци од пензионирањето, силниот стремеж кон музиката го води да биде вистински активен пензионер и да се активира повторно како музичар. Но сега, како што вели, да работи со луѓе од неговата доба.
Искуството го доведува на чело на повеќе пензионерски хорови, како што
се: хорот „Вања Лазарова“ при општинската организација на Црвен крст-Чаир, хорот „Пензионер“ при ЗП-Гази Баба, хорот при воените пензионери и хорот при ЗП-Бутел.
Салата при ЖКУД „Владо Тасевски“
од Скопје, на 13 мај беше претесна за
да ги прими сите оние пензионери, роднини и пријатели кои имаа желба да присуствуваат на промотивниот концерт за

Кавалџија од дете до пензионер

кото друштво „Фламури“ од скопски
Крушопек - вели скромниот Шефкет
Исмани.
Инаку, Шефкет Исмани како успешен учесник на многу средби со културно-уметнички карактер, има добиено повеќе дипломи и признанија. За
учеството на фестивалот во Долнени
две години по ред (2012 и 2013) е добитник на диплома за најуспешен настап со кавали во дует со кавалџијата Садри Беадини, каде што Шефкет
е прв кавал (води). Но Шефкет, покрај
што е талентиран уметник, тој е и хуман учител. Во моментов со задоволство подучува две млади момчиња од
скопски Дервен, на кои сака да им го
остави во наследство свирењето на
овој народен инструмент.
И уште нешто го краси овој посветен кавалџија. За своите настапи ретко кога бара надомест. На кавал свири секогаш кога ќе го поканат. Свири
од срце за душа.
Б.Б.

Активна работа со музиката 50 години

БОЖО МИЉОВСКИ, 80-ГОДИШЕН ПЕНЗИОНЕР ОД РЕСЕН, СО ИДЕИ ЗА НОВИ ГРАДЕЖНИ ПОТФАТИ

Тунел под Водно, продавници
и паркови над булеварите
Божо Миљовски од Ресен е американски пензионер чија професионална
кариера како успешен градежник се одвивала во три општествени системи и
на два континенти. Овие денови, во мирна пензионерска атмосфера, ни ја раскажа својата животна и професионална приказна.
- По завршувањето на студиите во
Загреб, прво вработување му било во
ГП „Маврово“. Периодот на социјалистичката обнова овозможи многу инвестиции и успешни градежни потфати,
како што беа браната и хидроцентралата „Глобочица“, потоа „Глажња“ кај
Куманово, мостови, вијадукти и друго.
На врвот на успехот во ГП „Маврово“,
му станало „тесно“, па презел акција за
формирање на институтот за градежништво „Македонија“. Почнале со тројца вработени и со лични финансиски
средства. Контактите од времето на студирањето помогнале да се применат
корисни искуства, по што градежниот
институт „Македонија“ станал успешна
приказна. Сепак Божо, од оправдани
причини, го напушта Институтот и само
со 100 долари во џебот отпатувал во
Њујорк.
Кариерата како градежник во Америка ја почнав „од почеток“! Работев на
багер, а потоа добив препорака од Луис Берџер, сопственик на најголемата
градежна компанија во Америка, по што
широко ми беа отворени вратите во нај-

големите градежни фирми. Решенијата
што ги предложив за некои градежни потфати беа поефектни од предложените
на тендерите и тоа беше мојот „пасош“
за реализација на мојата успешна „американска приказна“. Кога ме притиснаа годините, побарав да се пензионирам, но мојата фирма тоа не го дозволи: седев дома и давав совети и препораки на повик и добивав цела месечна
плата - раскажува Божо.
Денеска Божо Миљовски поголемиот дел од денот го минува во својата работна соба каде што ги разработува новите идеи што му навираат секојдневно. Поради тоа што ги живее своите 80ти години, како вели, можеби нема да
доживее да се реализираат, иако неколку се патентирани, а другите чекаат разработка и финализација. Така, негов
предлог е да се пробие тунел под Водно
и градот „да излезе“ на сончевата страна на планината, потоа под Кале да се
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Негов предлог е да се пробие
тунел под Водно и градот „да
излезе“ на сончевата страна
на планината, потоа под Кале да се изгради подземно
паркиралиште за 2.000 возила, големите сообраќајници да се прошират, а над нив
да се изградат конструкции
од специјален бетон, лесен и
цврст, на кои може и треба
да се одвиваат сите содржини на секојдневниот живот:
продавници, детски паркови
и игралишта, пензионерски
клубови...
изгради подземно паркиралиште за
2.000 возила, големите сообраќајници
да се прошират, а над нив да се изградат конструкции од специјален бетон, лесен и цврст, на кои може и треба да се
одвиваат сите содржини на секојдневниот живот: продавници, детски паркови и игралишта, пензионерски клубови...
Некои пензионери времето го минуваат во дружење, други во патување,
трети во играње табла или дама, ако е
убаво времето одат на излети во природа....а оние како Божо Миљовски, во работната соба и во постојано размислување за новите градежни проекти што
навираат како поплава, а годините заминале над осмата деценија.
М.А.

Дружењето и музиката ја
убиваат монотонијата и
ги прават пензионерите
повесели и посреќни
50 години активна работа на Милорад
Илиќ-Раде како музичар, да ги слушнат
неговите песни како автор, но и неговите обработки исполнети од пензионерите-хористи. На концертот, покрај пензионерските хорови учествуваа и реномирани македонски пејачи, кои исполнија песни на кои како автор се јавува Раде или се во негова обработка. Публиката, од почетокот до крајот, со силно ракоплескање и овации ги наградуваше
славеникот и гостите.

- Кога почнав да работам со овие хорови, хористите немаа никакво музичко познавање. Најпрво направив аудиција и формирав добри состави по мој
мерак. Постепено успесите почнаа да
се нижат, а доказ за тоа е што со некои
од овие пензионерски хорови ја презентиравме македонската песна и надвор
од границите на нашата земја, во Шпанија и во Турција. Успесите ги постигнавме со напорна работа, дисциплина и
желба - ни рече Милорад Илиќ-Раде.
Секако еден од големите успеси на
овие хорови е нивното учество на регионалните и на републичките пензионерски фолклорни ревии.
- Дружењето и музиката ја убиваат монотонијата и ги прават пензионерите повесели и посреќни - вели неуморниот Раде.
В.П.

ЗП-СТРУГА

Аптекарски станици во пет струшки села
Дамнешната идеја на СЗПМ и на
Фондот за здравствено осигурување во
насока за поголема и поквалитетна
здравствена заштита и снабдување со
лекарства на пензионерите и на населението во руралните средини дава резултати. Со пилот-проектот на Фондот за
здравствено осигурување за отворање
аптеки во руралните средини, меѓу првите ќе бидат отворени во пет села во
општината Струга.
Според зборовите на претседателот
на ЗП-Струга, Милорад Трпоски, жителите на селата Октиси, Мислешево, Велешта, Радолишта и Боровец се првите пет
села кои наскоро ќе можат да набавуваат лекови од позитивната листа на Фондот за здравствено осигурување преку
аптекарски станици, во согласност со
мрежата на здравствените установи на
Министерството за здравство и со бројот на жители во населените места, како
и нивната оддалеченост и достапност до
поголемите населени места. Овие пет
селски населби се определени поради
големата бројност на месното населе-
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ние каде што доминираат пензионери,
но и други осигуреници, а кои за еден лекарски рецепт мораа да патуваат до општинскиот центар по 10 и 20 километри.
Со овој потег на Фондот и на СЗПМ значително ќе се подобри состојбата со обезбедување лекарства, особено за пензионерите кои од здравствени, но и од други причини не можат да патуваат почесто во градот за набавка на лекарства,
а кои, како што е познато, се и најголеми потрошувачи.
- Сакам да им изразам голема благодарност на СЗПМ и на Фондот за здравствено осигурување за реализацијата
на оваа поодамнешна наша заложба.
Очекувам во наредниот период вакви
аптекарски станици да бидат отворени
и во другите рурални средини - истакна
претседателот Трпоски.
Покрај Струга, вакви аптекарски
станици ќе бидат отворени уште во четириесетина села во сите региони на
Република Македонија. За овој проект
Фондот ќе одвојува 31,4 милиони денари годишно.
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