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LSHPM ka shumë aktivitete të cilat ua zbukurojnë jetën person-
ave të moshës së tretë, por Revyalet e këngës muzikës dhe

valleve janë njëra nga më masivet të cilat me padurim i presin
pothuajse të gjitha gjeneratat nga 7 deri më 77. Revyalet e këngës
muzikës dhe valleve mbahen tanimë 17 vite me radhë. Së pari
mbahen ato regjionale, në çdo vit në tjetër qytet. Këtë vit, nikoqir
janë shoqatat e pensionistëve nga: Prilepi, Tetova, Shoqata e
pensionistëve ushtarak, Qendër, Sfeti Nikolë, Vallandovë, Vinica
dhe Vevçani.

Më 18 prill 2019, në Prilep, në të parën e këtij viti të takimit mu-
zikor regjional, kanë marrë pjesë më se dyqind pjesëmarrës dhe
shoqata të pensionistëve nga Prilepi, Manastiri, Krusheva dhe
Demir Hisari. Në takim ishin të pranishëm: kryetari i LSHPM Stan-
ka Trajkova, kryetari i Kuvendit të LSHPM m-r Ilija Adamovski,
kreu i komunës së Prilepit Ilija Jovanovski, kryetarët e shoqatave
pjesëmarrëse dhe mysafirë të tjerë. Në sallën e Shtëpisë së kul-
turës "Marko Cepenkov" të mbushur plot, pjesëmarrësit e pranis-
hëm dhe mysafirët i ka përshëndetur kryetari i SHP Prilep, Sllavko
Trajkoski, kreu i komunës Prilep d-r Ilija Jovanovski dhe kryetari i
LSHPM Stanka Trajkova. Pasi kryetari Trajkova shpalli të hapur
revyalin, filloj kënga, u luajt valle... 

Më 19 prill 2019, në skenën e sallës së madhe në Qendrën për
kulturë në Tetovë, në organizim të LSHPM, është mbajtur Revyali
i 17 regjional i këngës muzikës dhe valleve të shoqatave të regjio-
nit të dytë në të cilat është prezantuar trashëgimia kulturore nga
lëmi i folklorit, muzikës, vallet e vjetra qytetare, këngët burimore
popullore, veshjet e vjetra si dhe shënime të tjera të njerëzve të
cilët jetojnë në këto hapësira. Paraqitjet e tyre interesante kanë
pasur shoqatat: Butel, Gjorçe Petrov, Karposh, Taftalixhe DDD
dhe Shuto Orizarë, të gjitha nga Shkupi dhe shoqata nga Tetova
e cila ishte nikoqir i revyalit. Fillimisht, të pranishmëve dhe mysafi-
rëve në gjuhën maqedonase u ka folur Stojan Sokolovski, kryetar
i Kuvendit të SHP Tetovë, ndërkaq, në gjuhën shqipe u ka folur
SelverMemeti, kryetar i SHP Tetovë. Të pranishmëve u ka folur
edhe kryetari i LSHPM StankaTrajkova, ndërkaq, pas saj u radhi-
tën këngë, valle në gjuhën maqedonase, shqipe, vllahe, ndërkaq,
me çoçekun rom është rrumbullakuar revyali multietnik.

Më 10 maj, në Shkup është mbajtur revyali i 17 i këngës muzi-
kës dhe valleve ku nikoqir ishte Shoqata e pensionistëve ushta-
rak. Në skenë, në sallën e Shtëpisë së ARM janë paraqitur sho-
qatat e regjionit të dytë: SHP Kisella Voda, SHP Gazi Babë, SHP
OVR, SHP Ilinden dhe nikoqiri Shoqata e pensionistëve ushtarak.
Mysafirët dhe të pranishmit i ka përshëndetur kryetari i shoqatës
nikoqir Gjorgji Zarinski, ndërkaq, në emër të Lidhjes së pensionis-
tëve të Maqedonisë, Mentor Qoku nënkryetar i Këshillit ekzekutiv
i Lidhjes i cili ka folur për aktivitetet e shoqatës, për domethënien
e revyaleve  me çka ka shpallur të hapur takimin.

Më 13 maj, në Shkup është mbajtur Revyali i 17 regjional i kën-

gës muzikës dhe valleve ku nikoqir ishte shoqata më e vjetër në
qytet dhe në Lidhje, Shoqata e pensionistëve komuna Qendër.
Edhe ky revyal është mbajtur në Shtëpinë e ARM duke falënderu-
ar mirëkuptimit  dhe mbështetjen nga Ministria e mbrojtjes e cila
sallën edhe për këtë revyal e ka dhënë pa pagesë me të cilën
Lidhja ka bashkëpunim të shkëlqyeshëm shumëvjeçar. Në revyal
kanë marrë pjesë: SHP Kumanovë, SHP Solidarnost - Aerodrom,
SHP Çair, SHP Kratovë, SHP Kriva Pallankë, dhe nikoqiri SHP
Qendër. Fillimisht të pranishmit dhe mysafirët i ka përshëndetur
kryetari i SHP Qendër Pavle Spasov duke theksuar se këtë vit
shoqata shënon 65 vite të ekzistimit të saj. Të pranishmit i ka për-
shëndetur edhe kreu i komunës Qendër Sasha Bogdanoviq, ndë-
rkaq, në emër të LSHPM të pranishmit i ka përshëndetur kryetari
i LSHPM StankaTrajkova e cila ka shpallur revyalin të hapur.

Më 15 maj 2019, është mbajtur revyali i 17 regjional i shoqatave
të regjionit të gjashtë, ku kanë marrë pjesë shoqatat e pensionis-
tëve nga: Gjevgjelika, Velesi, Negotini, Kavadarci, Bogdanci, Doj-
rani, DemirKapija dhe Vallandova e cila ishte edhe nikoqire e këtij
revyali.

Më 17 maj 2019, është mbajtur revyali i 17 regjional i shoqatave

të regjionit të parë, ku janë paraqitur shoqatat e pensionistëve
nga: Koçani, Makedonska Kamenica, Dellçeva, Berova, Pehçeva
dhe Vinica e cila ishte edhe nikoqir i revyalit i këtij regjioni.

Më 18 maj 2019, është mbajtur revyali i 17 i këngës muzikës
dhe valleve i shoqatave të regjionit të pestë ku kanë marrë pjesë
shoqatat e pensionistëve nga: Strumica, Probishtip, Shtip, Zlleto-
vë, Radovish dhe Konçe, Novo Sello, Llozovo dhe Sfeti Nikole e
cila është edhe nikoqire i revyalit të këtij regjioni.

Më 20 maj 2019,është mbajtur revyali i 17 regjional i këngës
muzikës dhe valleve i shoqatave të regjionit të tetë, ku kanë marrë
pjesë me paraqitje shoqatat e pensionistëve të:Ohër dhe Debar-
cë, Gostivari, Kërçova, MakedonskiBrod, Struga, Dibër dhe Qen-
dër Zhupë, Labunishtë dhe Vevçan e cila ishte nikoqir i revyalit të
këtij regjioni.

Më të mirët nga të gjithë tetë regjionet do të paraqiten në Revy-
alin e 9 republikan që do të mbahet në Shkup, në Shtëpinë e
ARM, më 7 qershor 2019.

Nga 21 maj 2019, ka filluar mbajtja e garave sportive regjionale
të cilat do të zgjasin deri në fund të qershorit, ndërkaq Olimpiada
sportive 2019 do të mbahet në fillim të shtatorit.                      K.S.A.

Revyaletfolklorike të pensionistëve janë multietnike

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska,
sot ka qëndruar në vizitë pune në Makedonska Kame-

nicë. Carovska u takua me kryetaren e kësaj komune,
Sonja Stamenkova, me minatorët, ndërsa ka vizituar edhe
Qendrën e Punëve Sociale, kopshtin dhe Qendrën Ditore
për personat me aftësi të kufizuara. Carovska në takimin
me minatorët theksoi se me ndryshimet ligjore, që filluan
prej fillimit të këtij vitit, janë zgjidhur kërkesat shumëvjeçare
të minatorëve për uljen e kufirit të moshës për pensionim. 

"Ashtu siç theksuam, MPPS ka bërë ndryshime ligjore
me të cilat jepet mundësia që minatorët të shkojnë në pen-
sion pleqërie edhe me mbushjen e 40 viteve stazh pune
për meshkujt, respektivisht 35 vjet stazh pune për gratë",
theksoi ministrja Carovska. 

Me propozim-ndryshimet dhe plotësimin e Ligjit për sigu-
rim pensional dhe invalidor të siguruarve që punojnë në ve-
nde pune, të cilëve stazhi i sigurimit u llogaritet me kohëzg-
jatje të shtuar, u mundësohet të ulet mosha e pensionimit
proporcionalisht me kohën e kaluar në punë me stazh të
benifikcuar. 

Gjatë vizitës së Qendrës për personat me aftësi të kufi-
zuara, që u hap vitin e kaluar në shtator, ministrja theksoi
se me Ligjin për mbrojtje sociale, që është në procedurë
parlamentare, avancohen të drejtat e personave me aftësi
të kufizuara dhe vendosen shërbime tjera që duhet të
lehtësojnë jetën individual                                          K.C.A.

Në aktivitet të përbashkët të koordinu-
ar të SHP Tetovë, të Agjencisë turis-

tike dhe hotelerie nga Shqipëria, si ba-
shkëpunëtorë tradicional, është realizu-

ar ekskursion katër ditësh në këtë shtet
fqinj. Ekskursioni organizohet dhe reali-
zohet çdo pranverë tanimë dhjetëra vite.
Interesimi i madh tek pensionistët është

plotësuar me dy autobusë dhe me 120
pjesëmarrës. Udhëtimi është organizuar
me vendosjedhe me pagesë të plotë
dhe vizita të më shumë qyteteve dhe
vende historike turistike. Vendosja në të
gjitha ditët u bë në qytetin Durrës, ndër-
kaq, destinacioni i parë ishte qyteti Tira-
në dhe vizita e vendeve historike në të.
Rruga më e gjatë ishte për në Shkodër.
Pos vizitës panoramike të qytetit dhe
shëtitjes në brigjet e liqenit të Shkodrës,
pensionistët kanë vizituar edhe teatrin.
Janë realizuar edhe takime me këngëta-
rë të njohur shqiptar: Bujar Qamili, Fre-
derik Daci dhe artistë të tjerë. Qyteti dhe

teatri janë të njohur për garat eurovizive
kur Shqipëria ishte nikoqir. Përshtypje të
veçantë ka lënë vendi pushimore rrethu-
ar me mure në të cilët është "ndreq"
grua e cila i jep gji fëmijës, si kujtim nga
tregimi i njohur për ndërtimin e mureve,
të cilët" ditën janë ndërtuar, ndërsa na-
tën janë rrënuar". Janë vizituar edhe dy
qytete të njohura sipas emrit të udhëhe-
qësit legjendar për çlirim të tokave ball-
kanike nga pushteti turk Gjergj Kastrioti
Skënderbeu. Është vizituar edhe qyteti i
lindjes së tij  Krujë, qendër e njohur his-
torike dhe turistike, ku në muzeun e
Skënderbeut, është treguar rruga e tij lu-

ftarake. Me emrin e Skënderbeut është
lidh edhe qyteti Lezhë, ku është varrosur
ky kryengritës i njohur, ku ndodhet edhe
një muze kushtuar Skënderbeut. Në qy-
tetin Fier, janë vizituar më tepër përmen-
dore, ndërsa në Vlorë është vizituar mu-
zeu në të cilin më 1912 është shpallur
pavarësia e Shqipërisë. Ishin impresio-
nuese edhe përshtypjen nga vizita e qy-
tetit Velipojë, si vend më i ri turistik dhe
për pushime në jug të Shqipërisë, me
një plazh jashtëzakonisht të rregulluar
mirë. Gjatë kthimit është vizituar edhe
qytetit Kukës në Shqipëri dhe Prizreni
në Kosovë.                                        G.E.

Carovska në Makedonska Kamenicë

Në mbledhjen e mbajtur më 27.5.2019, KE i LSHPM ka sjellë vendim për
mbështetje të projekteve nga kultura dhe veprimtaria botuese të shoqatave,

anëtare të LSHPM.
 Në shpallje mund të paraqiten individ, grupe dhe shoqata.
 Lloji i projekteve: Koncerte, skena teatrore, ekspozita, libra dhe monografi

për botim etj. 
Fletëparaqitjet merren në LSHPM të cilat duhet të nënshkruhen nga person i

autorizuar i shoqatës.
 Mund të konkurrohet vetëm për një projekt, ndërkaq, përparësi do të kenë

autorë dhe shoqata të cilat nuk kanë marrë deri më tani mjete nga Lidhja dhe
vepra dhe projekte me përmbajtje lidhur me moshën e tretë.
 Materialet për Projektet duhet të dërgohen në arkivin e LSHPM ose përmes

postës në adresë:
Lidhja e shoqatave të pensionistëve të Maqedonisë,
Bulevar "KoçoRacin" nr. 14. 1000 Shkup, Fax. P 440
"Për shpalljen për mbështetje të projekteve nga kultura dhe veprimtaria

botuese për vitin 2019 të LSHPM".
 Nuk do të merren në shqyrtim fletëparaqitje: të dërguara pas skadimit të

afatit të Shpalljes, fletëparaqitje jo të plotësuara tërësisht dhe të pa kompletuara
pa dokumentacion të bashkëngjitur e cila detyrimisht kërkohet në fletëparaqitje. 

Materialet të dërguara në Shpallje nuk kthehen.
Afati i shpalljes është prej 1 qershor deri më 15 qershor 2019. Rezultatet

do të shpallen në gazetën "Penzioner plus" dhe në veb faqen e LSHPM.
FLETËPARAQITJA PËR MBËSHTETJE MUND TË MERRET NË ARKIVIN E

LSHPM OSE TË SHKARKOHET NGA VEB FAQJA E LSHPM.

Shpallje për mbështetje të 
projekteve nga kultura 
dhe veprimtaria botuese

SHP Tetovë

Pensionistët në ekskursion
tradicional në Shqipëri

Faqen e redaktoi Baki Bakiu

Ministrja e Punës dhe Politikës So-
ciale, Milla Carovska, sot ka qën-

druar në vizitë pune në Makedonska
Kamenicë. Carovska u takua me krye-
taren e kësaj komune, Sonja Stamen-
kova, me minatorët, ndërsa ka vizituar
edhe Qendrën e Punëve Sociale, kop-
shtin dhe Qendrën Ditore për person-
at me aftësi të kufizuara. Carovska në
takimin me minatorët theksoi se me
ndryshimet ligjore, që filluan prej fillim-
it të këtij vitit, janë zgjidhur kërkesat
shumëvjeçare të minatorëve për uljen

e kufirit të moshës për pensionim. 
"Ashtu siç theksuam, MPPS ka bërë

ndryshime ligjore me të cilat jepet mu-
ndësia që minatorët të shkojnë në pe-
nsion pleqërie edhe me mbushjen e
40 viteve stazh pune për meshkujt, re-
spektivisht 35 vjet stazh pune për gra-
të", theksoi ministrja Carovska. 

Me propozim-ndryshimet dhe plotë-
simin e Ligjit për sigurim pensional
dhe invalidor të siguruarve që punojnë
në vende pune, të cilëve stazhi i sigu-
rimit u llogaritet me kohëzgjatje të sh-

tuar, u mundësohet të ulet mosha e
pensionimit proporcionalisht me ko-
hën e kaluar në punë me stazh të be-
nifikcuar. 

Gjatë vizitës së Qendrës për perso-
nat me aftësi të kufizuara, që u hap vi-
tin e kaluar në shtator, ministrja thek-
soi se me Ligjin për mbrojtje sociale,
që është në procedurë parlamentare,
avancohen të drejtat e personave me
aftësi të kufizuara dhe vendosen shër-
bime tjera që duhet të lehtësojnë jetën
individual.                                 K.C.A.
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