
IZBOR NA ALBANSKI PENZIONER plus 131 juni  201912

Këngët tona, vallet tona, trashëgimia jonë kulturore
është e njohur në botë. Sa krenari të madhe zgjon

tek ne kur do të dëgjojmë se dikush i këndon këngët to-
na ose i luan vallet tona, sepse folklori ynë është dësh-
mi për qëndrimin tonë shekullorë. Pensionistët, banorët
më të moshuar të vendit tonë janë të vetëdijshëm për
atë, prandaj me zemër dhe shpirt e ruajnë dhe kultivoj-
në folklorin tonë. Kujdesi i tyre në ruajtjen e këtij amaneti
është i njohur edhe nga shteti. Ministria e kulturës e
vendit tonë tanimë nëntë vite me radhë, 8 Revyale repu-
blikane të këngëve, muzikës dhe valleve, e shpall si pro-
jekt me interes nacional dhe e përkrah financiarisht.
Kështu është edhe këtë vit ngase 260 mijë pensionistë
janë shumë falënderues.

Në prill dhe maj janë mbajtur tetë revyale regjionale të
këngëve, muzikës dhe valleve nikoqir të së cilave ishin
shoqatat nga Shkupi: Qendër dhe Shoqata e pensionis-
tëve të pensionistëve ushtarak si dhe shoqatat e pensi-
onistëve: Prilep, Tetovë, Vinicë, Sfeti Nikolë, Vallandovë
dhe Vevçan. Revyalet gjithandej ishin festë edhe për sy-
të edhe për shpirtin. Në sallat kënduan të gjithë bashkë-
risht, kanë kënduar këngën e bashkimit dhe bashkëjete-
sës të cilat na janë më se të nevojshme të gjithëve.

Ashtu ishte më 7 qershor 2019 në Shtëpinë e ARM në
Shkup në sallën e mbushur plot. Mysafirëve dhe pensio-
nistëve të pranishëm në skenën e zbukuruar me etno-
elementei pari u është drejtuar kryetarja e LSHPM Stan-
ka Trajkova, e cila fillimisht ka përshëndetur mysafirët e
lartë: Kryetarin e Qeverisë së RMV, Zoran Zaev, i cili së
pari herë është patronazh i këtij manifestimi më masiv
kulturor pensionist, me çka ka bërë nderë dhe respekt
banorëve më të moshuar të vendit tonë, zëvendës min-
istri për kulturë Vlladimir Llazovski, e të tjerëve të cilët

kontribuojnë që aktivitetet pensioniste të jenë më ma-
sive dhe më të pasura. Në fjalën e saj ajo ndër të tjerat
ka thënë:

- Të respektuar të pranishëm, i respektuari kryetar i
Qeverisë së RMV, Zoran Zaev, të respektuar mysafir
nga vendi dhe jashtë. Së pari herë prej kur mbahet Re-
vyali republikan i këngëve, muzikës dhe valleve të pen-
sionistëve të shtetit tonë, ka pranuar të jetë me atë, kry-
etar i Qeverisë së RMV, Zoran Zaev, i cili njëherësh ësh-
të edhe patronazh i këtij manifestimi pensionist muzi-
korë, e cila me atë edhe më tepër fiton në domethënien
e saj. Revyali i këngëve, muzikës dhe valleve mbahet
në organizim të LSHPM, si organizatë qytetare joqever-
itare, ndërkaq, pjesëmarrës janë pensionistë të 25 Sho-
qatave nga gjithsej 53 - SHP anëtare të LSHPM, me çka
tregohet se Lidhja dhe shoqatat janë subjekte të lidhura
dhe të organizuara në mënyrë të ndërsjellë. Ajo nuk do
të thotë se shoqatat e tjera nuk kanë pasur paraqitje të
mirë në revyalet regjionale, por koha e zgjatjes e këtij

revyali është e kufizuar, prandaj është këtu revyali
republikan pasues.

Me këngën, muzikën dhe vallet, populli ynë tregon gë-
zimin, vuajtjet. Mallëngjimin, diçka që nuk ka guxuar ose
nuk ka mundur ndryshe t’i thotë. Sot, në këtë skenë do
të këndojnë dhe vallëzojnë 550 pjesëmarrës - pensio-
nistë, do të bjerë tupani, gajdja, do të këndohet maqe-
donisht, shqip, vllahisht, në gjuhën rome dhe në të gjithë
këtë qëndisje është bashkimi, miqësia, respekti dhe ba-
shkëjetesa gjë që të gjithëve na është i nevojshëm. Që-
llimi i revyalit është arritur sepse para meje shoh sallën
të mbushur plot.

Më pastaj, të pranishmëve, me fjalë të zgjedhura u ka
folur premieri Zoran Zaev, me çka ka shpallur të hapur
Revyalin e 9-të republikan të këngës muzikës dhe valle-
ve, me ç’rast, ndër të tjerat ka thënë:

- Të nderuar pensionistë, të nderuar mysafirë nga
vendi dhe jashtë. Në fillim më lejoni që të shpreh këna-
qësinë time që kam nderin të hap këtë manifestim të
rëndësishëm - Revyalin e 9-të republikanë të këngës
muzikës dhe valleve 2019 në organizim të LSHPM, nën
patronazh të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së
Veriut. Ju pensionistët jeni qytetarët tanë, jeni më të
meritueshmit që merrni pjesë në ndërtimin e shtetit tonë.
Ju keni vënë themelet e shtëpisë tonë të përbashkët - të
vendit tonë. Për këtë shkak na, gjeneratat e tanishme je-
mi të obliguar që t’ju shprehim shumë respekt dhe falën-
derim. Rritja e pensioneve tanimë është vënë në baza
reale dhe lidhet me rritjen ekonomike. Nëse ekonomia
rritet për 4% dhe arrin potencialin e tij, atëherë edhe
pensionet do të rriten. BDP në tremujorin e parëtë këtij
viti është 4.1%. Ajo do të thotë pensionistë të dashur se
do të ketë rritje dinamike të pensioneve.Të dy fjalimet

janë përcjellë me duartrokitje të fuqishme nga të prani-
shmit. Më pastaj, janë radhitur paraqitjet e 25 shoqatave
të zgjedhura anëtare të Lidhjes.

Tingujt e zurlave  dhe tupanëve, këngët dhe vallet ka-
në plotësuar sallën e stërmbushur të Shtëpisë së ARM.
Në sallë nuk kishte vende të zbrazëta. Këngët kanë
ngjallë kujtime nga rinia, zemrat e pensionistëve kanë
rrahur në ritmin e muzikës. Në revyal të gjithë pjesëmar-
rësit, të gjithë paraqitjet, janë shpërblyer me duartrokit-
je, ndërkaq për disa këngë të kënduara, janë shpërbly-
er me duartrokitje të gjata, e disa prej tyre janë kënduar
bashkërisht edhe me të pranishmit në sallë. Revyali i
nëntë me radhë i këngës, muzikës dhe valleve ka vazh-
duar me shoqërim të përbashkët në të cilën pensionistët
me prezencën e tyre ju ka bërë nder ministrja për punë
dhe politikë sociale Mila Carovska, ndërkaq, për shoqa-
tat pjesëmarrëse në Revyalin republikan të këngës, mu-
zikës dhe valleve, janë ndarë falënderime.   

Kalina S. Andonova

Historia e të gjithëve që jetojnë në vendin
tonë, është paraqitur në folklor 

Më 21.05.2019, në Qendrën sportive rekreative të ARM në Parkun e qytetit në
Shkup, janë mbajtur garat e 24-ta regjionale sportive të pensionistëve të regji-

onit të parë. Për realizimin e këtij manifestimi sportiv, organizator dhe nikoqir ishte
Shoqata e pensionistëve ushtarak. Në kë-
to gara sportive kanë marrë pjesë pensio-
nistët të regjionit të Shkupit: Kisella Voda,
Butel, Gazi Baba, Ilinden, Shuto Orizari,
Solidarnost - Aerodrom, Qendër, Çair dhe
Shoqata e pensionistëve ushtarak. Lojërat
sportive i ka hapur nënkryetari i KE i
LSHPM Mentor Qoku i cili ka përshënde-
tur garuesit e pranishëm. Më të mirë ishin

garuesit e SHP Gazi Babë dhe SHP Qendër.
Në Zlletovë, më 23.05.2019, janë mbajtur garat e 24-ta sportive të regjionit të 6-

të në organizim të LSHPM, ndërkaq, nikoqir ishte
SHP Zlletovë. Në këto gara sportive regjionale, pë-
rveç nikoqirit SHP Zlletovë, kanë marrë pjesë edhe
shoqatat e pensionistëve nga: Kumanmova, Probi-
shtipi, Kriva Pallanka dhe Kratova. Fillimisht të pra-
nishmit përzemërsisht i ka përshëndetur kryetari i
SHP Zlletovë, Dimitar Milosov, kreu i Komunës
Probishtip, Dragan Anastasov, i cili ka shprehur
kënaqësi që ishte i pranishëm nëkëtë ngjarje spor-
tive të pensionistëve dhe Mentor Qoku, nënkryetar
i KE të LSHPM. Rezultate më të mira kanë arritur
sportistët e SHP Kumanovë.

Lojërat e 24-ta sportive të pensionistëve të re-
gjionit të tretë janë mbajtur në Krushevë. Fillimisht
kryetari i SHP Krushevë, Nikolla Atanasoski, ka
përshëndetur të pranishmit. Ata i ka përshëndetur

edhe kreu i Komunës Krushevë, Tomçe Hristoski, si dhe kryetari i Kuvendit të
LSHPM Ilija Adamoski. Fitues i përgjithshëm ishte SHP Prilep.

Më 28.05.2019, në Gjevgjeli janë mbajtur garat e 24-ta Regjionale sportive të
shoqatave të pensionistëve të regjionit të 5-të. Në këto gara kanë marrë pjesë rreth
320 pensionistë nga SHP Veles, SHP Kavadar, SHP Negotinë, SHP Demir Kapi,
SHP Dojran, SHP Vallandovë, SHP Bogdanci dhe SHP Gjevgjeli. Të pranishmit i pari
i ka përshëndetur kryetari i SHP Gjevgjeli Velin Stojmenov, i cili me këtë rast ju ka
dëshiruar qëndrim të këndshëm dhe të mbartin kujtime të mira nga Gjevgjelia. Më
pastaj ka përshëndetur kreu i komunës Sashje Pockov, ndërkaq garat për të hapu-
ra i ka shpallur nënkryetari i KE të LSHPM Mentor Qoku. Rezultate më të mira në
këto gara kanë arritur SHP Kavadarci dhe SHP Veles.

Më 1. 05. 2019, në Radovish janë mbajtur garat e 24-ta sportive pensioniste të
regjionit të shtatë, në të cilat nikoqir ishte SHP Radovish dhe Konçe. Në gara kanë
marrë pjesë pensionistët t sportist të Shoqatave: Radovish dhe Konçe, Shtip, Stru-
micë, SfetiNikolë, Novo Sello dhe Llozovo. Pjesëmarrësit e pranishëm dhe mysafirët
i pari i ka përshëndetur duke ju dëshiruar mirëseardhje kryetari i SHP Radovish dhe
Konçe, Mite Stefanov. Më pas, banorët mëtë moshuar të dy komunave i ka për-
shëndetur kreu i Komunës Gerasim Konzulov, dhe  kreu i Komunës Konçe, Bllagoj
Iliev, ndërkaq, nga Lidhja, kryetari i LSHPM Stanka Trajkova. Rezultate më të mira
kanë arritur pensionistët sportist nga Shtipi.

Më 9 qershor janë mbajtur garat e 24-ta sportiste të pensionistëve të regjionit të
dytë. Nikoqir ishte SHP Gostivar, ku kanë marrë pjesë pensionistët sportist nga
shoqatat: Tetovë, Saraj, Gjorçe Petrov, Taftalixhe, Karposh dhe  OVR, si dhe shoqa-
ta nikoqir. Të pranishmit i ka përshëndetur kryetari i SHP Gostivar Nijazi Xhelili,  dhe
në emër të LSHPM nënkryetari i KE të LSHPM Mentor Qoku. Më e mira ishte SHP
Tetovë. 

SHP Berovë ishte nikoqir i shoqatave të regjionit të 8-të, ku kanë marrë pjesë:
SHPKoçan, SHP Vinicë, SHP Makedonska Kamenica, SHP Dellçevë dhe SHP Be-
rovë. Të pranishmit i ka përshëndetur kryetari i SHP Berovë Vasil Mehanxiski kry-
etari i LSHPM Stanka Trajkova dhe kreu i Komunës Berovë, Zvonko Pekevski. Më
të mirë ishin pensionistët nga SHP Koçan, por të gjitha shoqatat janë kualifikuar për
të marrë pjesë në olimpiadën në vjeshtë.

Më 23 qershor 2019, SHP Strugë ishte nikoqir i garave të 24-ta Regjionale
sportive të shoqatave të pensionistëve të regjionit të katërt. Kanë garuar pensionistë
nga shoqatat: Ohër dhe Debarcë, Strugë, Dibër dhe Qendra Zhupë, Kërçova, Make-
donski Brod, Vevçan dhe Labunishtë. Të pranishmit i ka përshëndetur kryetari i SHP
Strugë Mirko Tërposki dhe kryetari i Kuvendit të LSHPM Ilija Adamoski. Më të mirë
ishin sportistët e SHP Ohër dhe Debarcë. Edhe këtë vit të gjithë pensionistët janë
edhe një dëshmi se vitet nuk janë të rëndësishme kur garojnë pensionistët! Olimpia-
da republikane sportive do të mbahet në shtat or 2019.

Nga korrespondentët e LSHPM

Garat e 24-ta Regjionale sportive të pensionistëve

Rezultatet sikur 
nuk ishin pengesë

Mbledhja e dytë e KE të LSHPM është mbajtur më 27.5.2019.
Në mbledhje në të cilën ishin të pranishëm të gjithë anëtarët,

ishte edhe kryetari i Kuvendit të LSHPM m-r Ilija Adamoski, krye-
tari i KM Mitre Stojanovski dhe selektori i Revyaleve të këngës,
muzikës dhe valleve Tomçe Stojkov. Në fillim të mbledhjes, krye-
tari i LSHPM ka përshëndetur të pranishmit dhe në pika të shkur-
ta i ka njoftuar me aktivitetet e Lidhjes në periudhën ndërmjet dy
mbledhjeve. Ndër të tjerat ajo ka thënë:

- Pas zgjedhjeve në shoqatat dhe në Lidhjen e shoqatave të
pensionistëve të Maqedonisë, pothuajse gjithkund në të gjitha or-
ganet dhe trupat mbahen mbledhje konsultative dhe mbledhjet e
reja njihen me përmbajtjet dhe Programet për punë në vitin në vi-
jim. Dhe siç është rend dhe traditë Programet plotësohen me

aktivitete dhe përmbajtje të reja. Me fjalë të tjera, ndjehet  aktivitet
dhe lëvizje e forcuar në të gjitha fushat, e sidomos në shoqatat
nikoqire të Revyaleve të këngës, muzikës dhe valleve  dhe në
shoqatat nikoqire në garat sportive regjionale, si dhe në komi-
sionet përkatëse për jetën kulturore-zbavitëse dhe komisionet për
sport dhe rekreacion në LSHPM.

Në periudhën e kaluar pas zgjedhjeve, kanë mbajtur mbledhje
më shumë komisione  dhe trupa. Janë mbajtur edhe takime pune
në SHP Manastir, SHP Kisella Voda dhe SHP Vevçani.

Në mbledhje janë aprovuar rregullorja për financim dhe mbësh-
tetje për nxitjen dhe mbështetjen e veprimtarisë dhe krijimtarisë
botuese dhe Rregullorja për sigurimin e mjeteve financiare për
mbështetjen financiare të shoqatave të pensionistëve - anëtare të
Lidhjes, si dhe më tepër vendime. Mbledhja ka mbaruar me kons-
tatimin se aktivitetet të parapara nëmbledhjet zgjedhore realizohen
në mënyrë intensive në interes të pensionistëve.    K.S. Andonova

Mbledhje e dytë e Këshillit ekzekutiv të LSHPM
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