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Pas 73 viteve ekzistimi të Lidhjes së
shoqatave të pensionistëve të Maqedonisë,
së pari herë është zgjedhur grua kryetare
ë 29 mars 2019, Lidhja
e shoqatave të pensioniste të Maqedonisë, ka mbajtur mbledhjen e saj zgjedhore. Në fillim të mbledhjes kryetarit të Kuvendit të deritanishëm të LSHPM Besnik Pocesta, i është ndarë Plaket i
argjendt, për kontributin e veçantë në kryerjen e funksionit dhe për
kontributin e tij për zhvillimin e organizimit pensionist në Maqedoni. Plaket-in ia ka ndarë kryetari i deritanishëm i LSHPM Dragi
Argirovski, i cili me këtë rast ka thënë:
- Posaçërisht kam kënaqësinë që këtë mirënjohje të lartë, në
emrin tuaj dhe timin ia ndaj Besnik Pocestës, person i cili 25 vite
ka dhënë kontribut për jetë më të mirë të pensionistëve. Ky është
Shqiptari i parë nënkryetar dhe kryetar i Kuvendit të LSHPM. Ky
plaket është falënderim për kontributin e tërësishëm të tij në organizimin pensionist në vendin tonë. Besnik Pocesta me këtë rast
nuk e ka fshehur befasinë. E ka pranuar plaket-in dhe ka falënderuar të pranishmit për nderimin.
Pas pjesës së solemnitetit është zgjedhur kryesi pune të Mbledhjes zgjedhore të Lidhjes së shoqatave të pensionistëve të Maqedonisë, procesverbal mbajtës dhe dy verifikues. Më pastaj, është sjellë dhe aprovuar Rregullore për punën e mbledhjes dhe
janë zgjedhur anëtarë i Komisionit verifikues dhe Kandidues.
Pasi janë aprovuar mandatet e përbërjes së re të Kuvendit të
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LSHPM, për kryetar të Kuvendit të LSHPM
është zgjedhur m-r Ilija Dimovski, aktivist i
dëshmuar dhe anëtar i deritanishëm në më
shumë organe dhe trupa në LSHPM. Pas
fjalëve falënderuese të tij, janë zgjedhur edhe anëtar të Këshillit ekzekutiv, Këshillit
mbikëqyrës si dhe Komisioni për Statut i Lidhjes. Anëtarët e propozuar janë zgjedhur
pa asnjë kundër dhe të përmbajtur.
Për kryetar të ri të LSHPM njëherësh edhe i Këshilli ekzekutiv është zgjedhur Stanka Trajkova. Ajo, para anëtarëve të Kuvendit të zgjedhur të ri, ka paraqitur Programin
e saj me ç’rast ka thënë:
- Të nderuar anëtarë, për arsye të rëndësisë të funksionit kryetar i Këshillit ekzekutiv të Lidhjes së shoqatave të pensionistëve të Maqedonisë, e njëherësh edhe kryetar i i Lidhjes, mendoj se para Jush-anëtarë të Kuvendit të paraqes dhe
prezantoj Programin për aktivitete të cilat do të jenë në fokusin e
punës time si kryetar i Lidhjes, për periudhën mandatorë 20192023.
Shikuar historikisht, Lidhja si shoqatë qytetare ekziston më se
73 vite dhe një ndër asociacionet më masive qytetare me atributin
statutar joqeveritar, jopartiake dhje organizatë shumë etnike të
pensionistëve, e pavarur në organizimin dhe realizimin e qëllimeve, interesave dhe veprimtarive të shoqatave të pensionistëve në

Mbledhje konstituive e KE të LSHPM
Më 29 prill 2019, është mbajtur
mbledhje konstituive e Këshillit
ekzekutiv të LSHPM në përbërje të re.
Në mbledhje në të cilën ishin të pranishëm të gjithë anëtarët, ka marrë pjesë edhe kryetari i Kuvendit të LSHPM
m-r IlijaAdamovski. Me mbledhjen ka
drejtuar kryetarja StankaTrajkova. Në

etari i Kuvendit të LSHPM m-r Ilija
Adamovski i cili edhe njëherë ka falënderuar për besimin e dhënë dhe ka
premtuar se bashkërisht me kryetarin
StankaTrajkova maksimalisht do të
angazhohen që të gjitha problemet në
interes të pensionistëve, degëve dhe
shoqatave të pensionistëve të zgjid-

fillim të mbledhjes kryetari i LSHPM
StankaTrajkova, ka përshëndetur të
pranishmit dhe në pika të shkurta ka
potencuar detyrat dhe qëllimet kryesore të anëtarëve të Këshillit ekzekutiv të LSHPM me ç’rast ka thënë se të
jesh anëtar i Këshillit ekzekutiv është

hen në kufij të mundësive.
Kryetari i LSHPM StankaTrajkova
ka propozuar për nënkryetar të KE të
LSHPM të jetëMentor Qoku, jurist i diplomuar me përvojë të pasur si jurist,
prokuror dhe avokat, i cili pas pensionimit është kyçur në mënyrë aktive në

mist i diplomuar me përvojë në aspektin analitik-ekonomik-juridik. Propozimi është aprovuar njëzëri, për çka Temelkovska ka falënderuar.
Më pastaj, kryetari i LSHPM Stanka
Trajkova, ka lexuar përbërjet e trupave dhe komisionet e KE të LSHPM
duke thënë se gjatë përbërjes është
mbajtur llogari që të përfshihen sa më
shumë shoqata, afinitetet dhe arsimimi i kandidatëve të propozuar, si dhe
përkatësia gjinore dhe nacionale. Të
gjitha komisionet dhe trupat e propozuara janë aprovuar njëzëri.
Në mbledhje është sjellë vendim që
për selektor të Revyalit të 9-të dhe të
17 të këngëve, muzikës dhe valleve të
emërohet Tomçe Stojkov, regjisor me
përvojë shumëvjeçare në MTV i cili
këtë funksion e ka kryer me sukses
disa vite pas. Të pranishmit janë informuar se edhe këtë vit revyalet janë
mbështetur nga Ministria e kulturës si
porojekt me interes nacional duke falënderuar angazhimit të kryetarit Trajkova. Gjithashtu, janë caktuar edhe
terminët e garave sportive regjionale
dhe Republikane.
Në mbledhje është sjellë vendim
persona të autorizuar për nënshkrim
të jenë Kryetari i LSHPM Stanka Traj-

nder dhe obligim. Këshilli ekzekutiv
është organ operativ dhe ekzekutiv i
cili i përgatit mbledhjet e Kuvendit, e
vërteton Programin, Statutin dhe dokumentet tjera financiare. Gjithashtu,
KE është i obliguar që t’i respektoj
vendimet dhe konkluzionet të sjella
nga Kuvendi i LSHPM. Ajo me këtë
rast ka ftuar për bashkëpunim të mirë
që do të mbështetet në motivimin, kreativitetin dhe qasjen kritike ndaj punës
e sidomos me rëndësi është se do të
respektohet mendimi i secilit.
Të pranishmëve u ka folur edhe kry-

organizimin pensionist si kryetar i SHP
Çair. Pas arsyetimit të kandidaturës
së tij, Mentor Qoku njëzëri është zgjedhur për nënkryetar i KE të LSHPM. Ai
ka falënderuar për besimin e dhënë
duke potencuar se ajo i bën edhe nder
edhe obligim të madh dhe ka premtuar se funksionin do ta bëj duke dhënë
përvojën dhe diturinë e tij.
Kryetari I LSDHPM StankaTrajkova,
më pastaj ka sqaruar funksionin sekretar i KE të LSHPM, pas çka, për sekretar në periudhën 2019-2013 ka propozuar MenkaTemelkovska, ekono-

kova, ndërkaq, nënshkrues i dytë në
mungesë të tij të jetë nënkryetari i KE
i LSHHPM Mentor Qoku.
Në pikën të ndryshme, të pranishmit
janë informuar se të gjitha shoqatat të
cilat kanë nënfaqe mund ti dërgojnë
llogaritë e veta vjetore që të vihen ne
nën faqet e tyre në llogari të LSHPM,
ndërkaq, ato që nuk kanë mund të formojnë nënfaqen e vet. Shoqatat e
vogla do të ndihmohen nga LSHPM
sipas rregullores që do të përpilohet
në kohë të afërt.
K.S. Andonova
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Maqedoni - anëtare të Lidhjes. Programi i
aktiviteteve që do të jenë në fokus të punës
time si kryetar i Lidhjes, për mandatin në
periudhë 2019-2023 janë siç vijon: Do të
punoj në mënyrë aktive në sigurimin e pagesës me rregull të pensioneve; Ndërtimin
e shtëpive për pleq dhe për pensionistë; Përmirësimin e situatave në fushën e sigurimit
dhe mbrojtjes shëndetësorë si dhe sigurimin me barna; Riorganizimin e fondit solidar
dhe përshpejtimin e të dhënave të marra
nga FSPIM; Mbështetje dhe ndihmë të aktiviteteve tradicionale me aktivitete më të
përforcuara të veprimtarive të bamirësisë;
Mbështetje e shoqatave më të vogla; Bashkëpunimi me Kryqin e kuq dhje organizatave tjera qytetare dhe
përmirësimin e bashkëpunimit të ndërsjellë - ka thënë Trajkova.
Pas fjalëve të saj me duartrokitje të delegatëve të pranishëm anëtar të ri të sapozgjedhur të Kuvendit, Stanka Trajkova është
zgjedhur për kryetar të LSHPM dhe njëherësh kryetar i Këshillit
ekzekutiv të Lidhjes. Në mbledhje është potencuar se për herë të
parë pas 73 viteve nga themelimi i LSHPM për kryetar është zgjedhur grua.
Janë zgjedhur drejtuesit e ri të Lidhjes dhe shoqatave të pensionistëve të Maqedonisë. Pason puna dhe angazhimi në të gjitha
fushat dhe në të gjitha segmentet.
Kalina S. Andonova

SHP Dibër dhe Qendër Zhupë

Pensionistët në rekreim
pa pagesë në Banjat
e Dibrës "Capa"
ë Banjat e Dibrës Capa, ka arritur grupi i parë i 140
pensionistëve në kuadër të projektit qeveritar për
N
rekreimpa pagesë. Në të dy lokalitetet e Banjave të
Dibrës "Capa", ka arritur grupi i par i pensionistëve të
cilët shfrytëzojnë këtë mundësi rekreimi në banjat pa
pagesë, falë projektit Qeveritar. Në lokalitetet e ban-

javetë Kosovrasti dhe Banjishtës, kanë arritur 140 pensionistë, ka deklaruar
investitori dhe drejtori gjeneral i banjave Mexhit Capa. Numri i theksuar i pensionistëve është thuajse nga rajoni perëndimor i vendit edhe atë nga Manastiri,
Resnja, Ohri, Struga, Tetova, Gostivari, Dibra etj. Ky është grupi i parë i cili
shfrytëzon këtë mundësi për këtë vit, ka thënë Capa dhe shton se në përputhje me kontratën me Ministrin për punë dhe politik sociale gjatë vitit 2019, në
Banjat e Dibrës Capa këtë të drejtë do ta shfrytëzojnë 600 - 800 pensionistë.
Po i njëjti burim ka thënëse nga fillimi i këtij projekti, respektivisht nga viti 2010
në Banjat e Dibrës Capa, në lokalitete Banjishtë dhe Kosovrast, kanë qenë
4500 pensionistë. Bordi udhëheqës i banjave informon se pos kësaj oferte të
mirëseardhur për pensionistët, edhe banjat i kanë të mirat nga projekti qeveritar. Të ardhurat që marrin nga Ministria për Punë dhe politik sociale janë të
mirëseardhura pasi që me ato mjete shfrytëzojmë për investime dhe modernizim të banjave.
Në bisedën që patëm me disa pensionistë të cilët ndodhen në këto banja të
Dibrës, ata thonë se janë tejet të kënaqur si nga sistemimi, ushqimi por edhe
nga terapitëfizike që i marrin në ato. Ata gjithashtu thonë se efektet shëruese
të Banjave të Dibrës janë të njohura jo vetëm në vendin tonë, por në mbarë
botën. Pensionistët janë shumë të kënaqur nga kuadri profesional si dhe
drejtuesit e Banjave të Dibrës Capa. Një numër i pensionistëve që janë në qëndrim këto ditë në këto banja thonë se për shkak të mos pasjes mundësi për t’i
vizituar këto banja, janë për herë të parë dhe komentet e tyre janë se vendi i
jonë ka me çka të krenohet pasi që këto banja dhe ky ujë pothuajse nuk gjendet askund tjetër, si nga kualiteti i ujit termomineral ashtu edhe balta e cila
shëron mbi 30 sëmundje.
Vjollca Sadiku

Zogu në kurth
jë zog kishte rënë në kurth. Ai kishte
qarë dhe thënë: I mjeri unë zog i varfër
dhe i pafat! Nga askush nuk kam vjedhur
asgjë, përveç një kokërr gruri të vogël e cila
u bë shkak për fatkeqësinë time.
Morali: Shpeshherë disa për asnjë dobi
ndiqen dhe bien në fatkeqësi të mëdha.
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