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Më 9 korrik të vitit 2016 rreth, 100 pensionistë të shoqatës së
pensionistëve të Tetovës së bashku me kryetarin e Këshillit Ekzekutiv,
Shaban Azizi, kanë vizituar pensionistët e Dibrës 9Pensionisti

Më 18 shkurt të këtij
viti, në mbledhjen e
gjashtë të zgjeruar -
Këshilli ekzekutiv i LSH-
PM-së miratoi Kon-
kluzione për shënimin e
70 vjetorit të organizimit
të pensionistëve në Maqe-
doni. Pjesa më e madhe e
tyre tash më janë realizuar
me sukses. Këshilli orga-
nizativ për shënimin e ju-
bileut, të cilin e përbëjnë
39 aktivistë te dalluar, më
18 mars mbajtën mbled-
hje në të cilën u bisedua
për rëndësinë e jubileut
dhe pastaj u formua më
shumë komisione. U
mbështet edhe propozimi
me rastin që në këtë eveni-
ment LSHPM të votojë
Monografi, si dhe li-
brat”Studimi i organizimit
të pensionistëve” dhe “Ar-
gumentet ndriçojnë të
vërtetën”. Konkluzionet e
propozuara nga Këshilli
ekzekutiv në tërësi ishin
të miratuara. Për kënaqës-
inë tonë, kryetari i Maqe-
donisë, Gjorge Ivanov pra-
noi propozimin që të

mbulojë dhe të mbajë fjal-
im në Akademinë
solemne, e cila do të mba-
het më 16 shtator, në ora
11, në sallën e madhe të
Shtëpisë së Armatës me
rastin e jubileut tonë të
madh dhe të rëndësishëm.
Në solemnitet, për histor-
inë dhe zhvillimin e LSH-
PM do të flasë kryetari
Dragi Argirovski. Do të
intonohet himni dhe do të
shfaqet një program kul-
turo-artistik prej 30 minu-
tave me pjesëmarrjen e
ansambleve të SHP Gazi
Babë, Solidarnost - Aero-
drom, Çair dhe Gjorçe
Petrov. Me rastin e ju-
bileut, besojmë se kryetari
i shtetit do të pasqyrojë
LSHPM me mirënjohje të
lartë, me çka do tu bëjë
nder dhe respekt 250.000
pensionistëve të vendit
tonë. Sa i përket mirënjo-
hjeve që do tu ndahen in-
stitucioneve me të cilat
LSHPM për një kohë të
gjatë ka patur
bashkëpunim të suk-
sesshëm, mysafirëve nga

jashtë vendit, kryetarëve
të komunave, shoqatave,
aktivistëve tanë të thek-
suar, shoqërive kulturore,
sportistëve dhe të tjerëve,
në bazë të kritereve të sjel-
la që janë sjellë deri tek
shoqatat e pensionistëve
dhe priten propozimet e
tyre. Është propozuar që
të ndahen 140 mirënjohje,
pllaketa dhe falënderime.
Të gjithë fituesit e mirënjo-
hjeve si dhuratë do të
marrin edhe librin “Argu-
mentet ndriçojnë të

vërtetën”, ndërsa 54
shoqatave të pensionistëve
- anëtare të LSHPM edhe
librin “Studim për orga-
nizim të pensionistëve”.
Redaksia për Monografinë
me rastin e 70 vjetorit të
organizimit të organizimit
të pensionistëve në Maqe-
doni, gjithashtu ka mbaj-
tur mbledhje në të cilën
përcaktoi temat dhe de-
tyrat. Që të përfshijë
evenimentet në këtë vit ju-
bilar Monografia duhet të
përpilohet dhe publikohet

në muajt e parë të vitit të
ardhshëm. Mes tjerash, do
të caktohet tirazhi sipas
mundësive financiare,
ndërsa libri do të botohet
në gjuhën maqedonase,
shqipe dhe angleze. Në bo-
tim të LSHPM në muajin
qershor nga shtypi doli
libri “Studimi për organiz-
imin e pensionistëve” nga
Ilija Gligorov dhe Dragi Ar-
girovski, promovimi i të
cilit u mbajt më 16 qer-
shor 2016, ndërsa për
veprën fjalën kishte D-r
Zhivko Mitrevski, kryetar i
LSM. 

Nga shtypi doli edhe
libri i 20-të publicistik “Ar-
gumentet ndriçojnë të
vërtetën” nga Dragi Ar-
girovski, i cili në mënyrë
solemne do të promovohet
më 26 gusht, në ora 12,
në sallën e madhe të LSM.
Me rëndësi është që në
vitin e jubileut LSHPM u
shpërngul në hapësirat e
reja moderne, të cilat i
përdorë pa kompensim.
Për shkak të krizës poli-
tike në Republikën e

Maqedonisë, dështoi mba-
jtja e “Revysë ballkanike
të këngëve” ndërkom-
bëtare që u përpoqëm siv-
jet të mbahet në Shkup.
Megjithatë, për shkaqe të
njohura mbështetja finan-
ciare nga Bashkimi
evropian u vonua. 

Manifestimet dhe
takimet e pensionistëve
gjatë vitit 2016 kanë kalu-
ar në frymën e jubileut 7
dekadësh të LSHPM. Për
rëndësinë e jubileut është
folur në tetë revytë ra-
jonale dhe në revynë re-
publikane të këngëve,
muzikës dhe valleve, që
është shpallur si më e
mira deri tani, dhe ashtu
ishte edhe në tetë garat
sportive rajonale, që do të
realizohet edhe më 3 shta-
tor në garat e 21-ta
sportive republikane që do
të mbahen në Radovish.
Në frymën e jubileut të
suksesshme kanë dalë
edhe të gjitha piknik -
takimet, si dhe të gjitha
takimet e tjera të pension-
istëve në vendin tonë. 

Takimet dhe mbledhjet
e pensionistëve janë një
prej formave më të dashu-
ra të shoqërimit të të gjithë
pensionistëve - anëtarë të
LSHPM. Në këto takime
ata shoqërohen, krijojnë
miqësi të reja, relaksohen
dhe zbukurojnë ditët e tyre
të pensionistit. Krahas
asaj, në takime mbahen
edhe mbledhje pune në të
cilat këmbehen përvoja
dhe kërkohen zgjidhje për
probleme të përbashkëta
të caktuara. Edhe një anë
e bukur e këtyre
shoqërimeve është që në
këto takime pensionistët
njihen edhe me bukuritë e
atdheut tonë dhe trajtohet
bashkëjetesa dhe jeta në
bashkësi. Ashtu është çdo-
herë. Ashtu ishte në
takimet e këtilla, me rastin
e jubileut të madh të pen-
sionistëve në Oreovicë,
Vinicë, Pelincë, Bogomillë,
Pantelej dhe vende të tjera.
Takim i bukur dhe maso-
vik u mbajt më 24 korrik
në Oreovicë, në oborrin e
kompleksit të manastirit
“Shën Gjorgjia”, në afërsi
të Radovishit. Në këtë
lokalitet tërheqës, u mba-
jt takim madhështor ku u
shoqëruan mbi 9000 pen-
sionistë nga një numër i
madh i shoqatave anëtare
të LSHPM. Në fillim
mysafirët i përshëndeti
kryetarja e Aktivit të pen-
sionisteve Pavlina Çabuko-
va, ndërsa pas asaj

kryetari i shoqatës Jordan
Kostadinov, në fjalimin e
tij të rastit u dëshiroi
mirëseardhje dhe theksoi
se në këtë vend, mbahen
shoqërimet më masovike
të pensionistëve në vend.
Në takim mori pjesë
kryetari i Komunës
Radovish Sashko Nikollov,
i cili shprehu kënaqësinë e
madhe dhe u shpreh me
fjali miradije për organiza-
torin e takimit. Shumë im-
presionues ishte fjalimi i

kryetarit të LSHPM-së,
Dragi Argirovski, i cili duke
i përshëndetur të pranish-
mit theksoi se ky takim
numërohet në radhën e
manifestimeve dhe
takimeve të pensionistëve
që sivjet organizohen me
rastin e jubileut të madh,
70 vjet nga organizimi i
pensionistëve në R. Maqe-
donisë dhe tha se qëllimet
e këtyre takimeve janë
përmbushur. Ato janë
masovike, ndërsa aty pen-

sionistët shoqërohen,
argëtohen dhe këmbejnë
përvoja. Pastaj ai shpalli
takimin të hapur. Takim
në të cilin morën pjesë
rreth 700 pensionistë nga
shumë shoqata u mbajt në
Vinicë, me rastin e festës
“Java e Tomit”. Në takim
mirëseardhje u dëshiroi
kryetari i SHP Vinicë, Dra-
gan Petkovski, ndërsa në
emër të LSHPM foli për ju-
bileun e madh të pension-
istëve, Stanka Trajkova,

sekretare e KE të Lidhjes.
Më 2 gusht, në festën e
Ilindnit, në Bogomillë, Ko-
muna Çashkë, u lëshua në
përdorim Shtëpia e ri-
novuar rekreative për pen-
sionistët dhe të rinjtë. I
pari mysafirëve ju drejtua
kryetari i SHP Veles, D-r
Vele Aleksoski i cili tha se
shtëpia ka dhjetëra dhoma
me nga 3-4 krevate dhe
sallë sportive për shumë
aktivitete, si dhe fushë
sportive për futboll të
madh. Të pranishmit i për-
shëndeti edhe Goranço
Panovski kryetar i ko-
munës Çashka, i cili sh-
prehu kënaqësinë për hap-
jen e Shtëpisë rekreative
për pensionistë dhe të rinj.
Duke përshëndetur
takimin kryetari i LSHPM,
Dragi Argirovski theksoi se
kjo është shtëpia e dytë e
këtij lloji në Maqedoni, pas
asaj në Shkup, e cila kra-
has që është për rekrea-
cion lehtë mund të adopto-
het në Shtëpi për qëndrim
të të moshuarve dhe per-
sonave të paaftë. Në ambi-
entin e bukur të komplek-
sit veror dhe turistik në
Pelincë, në organizim të
SHP Kumanovë, u mbajt
takimi i 15-të me radhë
tradicional, ndërkombëtar,
multietnik i pensionistëve
“Ekohepening Pelince
2016”. Mijëra pensionistë
dhe pensioniste prej dhjetë
shoqatave të Maqedonisë
dhe mysafirë nga shoqata
simotra nga Vranja, Serbi,
erdhën për tu relaksuar,
shoqëruar, ndërsa disa
edhe për të vizituar qen-
drën përkujtimore AS-
NOM. Në takim fjalim për-

shëndetës mbajti kryetari i
SHP Kumanovë, Spirko
Nikollovski, ndërsa në
emër të Komunës
Nagoriçan i Vjetër të pran-
ishmëve ju drejtua kryetari
Millovan Stojkovski. Në
takim morën pjesë dhe
përfaqësues nga LSHPM,
kryetari i Kuvendit të LSH-
PM, Besnik Pocesta dhe
kryetari i KE, Stanka Tra-
jkova, të cilët vlerësuan
takimin si jashtëzakonisht
të suksesshëm. Të pran-
ishmëve ju drejtua edhe
kryetarja e pensionistëve
nga Vranja, Mira Tra-
jkoviq, si dhe kryetari i KE
të SHP Solidarnost - Aero-
drom, Dimitrije Bogati-
novski. Në kompleksin e
manastirit “Sv. Pantelej-
mon” në fshatin Pantelej
të Koçanit, më 11 gusht u
mbajt takimi i 11-të i pen-
sionistëve të Maqedonisë,
në të cilin morën pjesë mbi
2000 pensionistë nga 25
shoqata të pensionistëve
nga Maqedonia. Organiza-
tor i takimit ishte SHP
Koçan. Para të pranish-
mëve fjalim përshëndetës
kishte kryetari i SHP
Koçan, Gjorgji Serafimov,
si dhe kryetari i Koçanit
Ratko Dimitrovski. Në
emër të LSHPM të pran-
ishmit i përshëndeti
nënkryetari i KE të LSHPM
Salltir Karovski, i cili thek-
soi se sivjet kur Lidhja
shënon 70 vjetorin e ekzis-
timit organizativ, është kë-
naqësi të merret pjesë në
takime të këtilla ku pen-
sionistët shoqërohen mes
vete, komunikojnë dhe je-
tojnë moshën e tyre të
tretë. (K.S.A)

Në pajtim me Programin për punë, Shoqata e pensionistëve Gostivar, më 9 korrik 2016 me qindra
anëtarët e saj ka realizuar ekskursionin e planifikuar jashtë vendit. Pensionistët e Gostivarit me 2
autobusë u nisën drejt destinacionit të theksuar, qytezës turistike Pogradec të Shqipërisë. Gjatë rrugës,
në Strugë u ndalën dhe bënë një pauzë të shkurtë, sa për të shtrirë këmbët dhe të lëvizin pak. Pastaj,
përmes vendkalimit Qafëthanë rruga i ka bartur përreth Liqenit të Ohrit nga ana shqiptare, ku shumica
për herë të parë kanë patur rastin të kalojnë nëpër zonë përreth liqenit dhe të mahniten me bukuritë
dhe shkëlqimin e natyrës që e ka krijuar dhe ruajtur. Duke shijuar pamjen e bukur, thuajse pa vërejtur
arritën në Pogradec, ku, kryetari i shoqatës Nijazi Xhelili i njoftoi me planin për shëtitje nëpër qytet dhe
vizitë të vendeve të rëndësishme me të cilat disponon ky vend turistik. Pensionistët kurioz shëtitën
nëpër rrugët e bukura, përreth plazhit dhe tregut, ku me të vërtet kishte se çka të shihet, të zgjidhet
dhe të blihet si përkujtim gjatë këtij udhëtimi.

EKSKURSION NJËDITOR NË POGRADEC 

Finaliohet shënimi i denjë i jubileut

Takimet masovike të pensionistëve me rastin e jubileut të madh 

Bashkë për relaksim
Mijëra pensionistë dhe
pensioniste prej dhjetë
shoqatave të Maqedonisë
dhe mysafirë nga shoqata
simotra nga Vranja, Serbi,
erdhën për tu relaksuar,
shoqëruar, ndërsa disa
edhe për të vizituar
qendrën përkujtimore
ASNOM

Gati për 70-vjetorin e organizimit të pensionistëve




